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ВСТУПНЕ СЛОВО 

 

Найважливішим наслідком і головним пріоритетом соціально-

економічного розвитку виступає якість життя населення. Про актуальність 

проблеми оцінювання якості життя населення країн та їх окремих регіонів 

свідчать програми ООН, різних міжнародних організацій, урядів провідних 

держав світу тощо. У сучасних умовах трансформації економічної системи 

виникає питання про зміну ролі екологічного фактора в розвитку регіонів і 

суспільства в цілому. При загальній спрямованості державної політики до 

засад та принципів сталого розвитку особливої актуальності набуває 

запровадження сучасних засобів раціонального управління охороною 

природного середовища, ефективного використання природних ресурсів та 

досягнення реальної безпеки життєдіяльності людини. Його значущість 

зростає в умовах децентралізації управління та підвищення ролі соціально-

економічного розвитку регіонів. 

Сьогоднішня особливість стану природного середовища на Сумщині 

полягає в тому, що її екологічний стан збігається в часі з економічною кризою, 

яка дещо зменшила антропогенний вплив на довкілля. А це означає, що з 

пожвавленням виробництва з упровадженням ринкових відносин, можна 

очікувати зростання забруднень, тобто зниження техногенно-екологічної 

безпеки регіонів та негативні зміни в регіональній природній системі.  

Вихід з цієї складної екологічної кризи - у переході економіки Сумської 

області до моделі сталого розвитку, яка передбачає досягнення високої якості 

життєдіяльності на основі збалансованого розв’язання проблем соціально-

економічного розвитку, збереження навколишнього природного середовища, 

раціонального використання та відтворення природно-ресурсного потенціалу 

регіону. Це обумовлює необхідність узагальнення концептуальних підходів 

формування механізмів державного чи регіонального управління та чіткого 

визначення пріоритетних напрямів щодо їх упровадження та вдосконалення. 

При цьому, природоохоронна діяльність в регіоні повинна визнаватися однією 

з найсуттєвіших. 

Протягом 2016-2018 років в області діяла Програма охорони 

навколишнього природного середовища Сумської області, затверджена 

Сумською обласною радою 10.08.2016.  Протягом 2018 року з метою 

підвищення ефективності системи управління в сфері охорони навколишнього 

природного середовища Сумською обласною радою рішеннями від 02.03.2018 

та від 06.07.2018 «Про внесення змін до програми охорони навколишнього 

природного середовища на 2016-2018 роки» внесено зміни до завдань та 

заходів програми. З метою реалізації державної екологічної політики, 

стабілізації і поліпшення екологічного стану довкілля та зниження екологічних 

ризиків шляхом забезпечення охорони, раціонального використання і 

відтворення природних ресурсів Сумської області у 2019-2021 роках видано 

розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 

22.10.2018 ғ 621-ОД «Про розроблення проекту Програми охорони 

навколишнього природного середовища Сумської області на 2019-2021 роки». 
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1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

 

1.1. Географічне розташування та кліматичні особливості території 

Сумська область утворена 10.01.1939 та розташована на північному 

сході України (з півночі на південь протяжність області складає 200 км, із 

заходу на схід – 170 км).  

На півночі та сході область межує з Брянською, Курською та 

Бєлгородською областями Російської Федерації; на півдні та південному сході – 

з Полтавською та Харківською областями України; на заході – з Чернігівською 

областю України.  

В області налічується 18 адміністративних районів, 15 міст (з них 7 – 

обласного підпорядкування: Суми, Конотоп, Шостка, Охтирка, Глухів, Ромни, 

Лебедин), 20 селищ міського типу, 1455 сільських населених пунктів. 

Щільність населення – 0,0454 тис. осіб на 1 км
2
. 

Розташована у межах двох природних зон – лісостепової та поліської. 

Гідрографічна мережа області, яка вся належить до басейну ріки Дніпро, 

порівняно густа: на 5 кв. км площі припадає 1 км річок. Річкова мережа 

Сумської області включає одну велику річку - Десну, що протікає по межі 

Сумської та Чернігівської областей на ділянці завдовжки 37 км та 6 середніх 

рік –Сейм, Клевень, Сулу, Псел, Хорол і Ворсклу, загальна довжина яких у 

межах Сумської області 801 км. Крім того, в області налічується 1536 малих 

річок загальною довжиною 7182 км.  

Найбільшою у Сумській області є система Десни. Вона займає в  межах 

області площу 10860 км
2
, або 45,6% її території. На басейни  систем Сули, 

Псла та Ворскли приходиться відповідно 4440 км
2
, 5580 км

2
 та 2970 км

2
, або 

18,0%, 23,4% та 12,5% території Сумської області. 

Поверхня Сумської області являє собою хвилясту рівнину, яка розсічена 

долинами рік, ярами та балками, і має нахил с північного сходу на південний 

захід. Це підтверджують напрямки русел рік. На території Сумської області 

можна виділити три геоморфологічні області - Поліську низовину, Полтавську 

рівнину та Середньоросійську височину. 

Поліська низовина займає крайню північну частину Сумщини. Це - 

знижена рівнинна територія, на якій переважають піщані, супіщані та 

суглинкові відклади річкового та водно-льодовикового походження. Близько 

половини площі Поліської низовини в межах Сумської області припадає на 

долину р. Десна. Заплава Десни, яка має ширину 1-4 км, зайнято луками, 

заплавними водоймами, чагарниками і лісами. Далі від русла знаходиться 

перша надзаплавна тераса, яка різким уступом заввишки 5-15 м піднімається 

над заплавою р. Десни. Ширина її від 2 до 5 км. Абсолютні висоти Поліської 

низовини в межах Сумської області коливаються від 110м на заході до 240м на 

межирічах східної частини району. Відносні висоти в межах конкретних 

невеликих територій рідко перевищують 10 м. 

На Полтавській рівнині знаходиться центральна та південно-західна 

частина області. З півночі Полтавська рівнина обмежена р. Сейм, а на півдні та 

заході виходить за межі області. Це помірно почленована рівнина, висота якої 
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200 м над рівнем моря. Для Полтавської рівнини характерні великі вирівняні 

межиріччя. Значна почленованість рельєфу характерна в основному для 

правих берегів річок - Сули, Псла, Ромену. 

Східна і північно-східна частина області розташована на південно-

західних схилах Середньоруської височини. Це найбільш підвищена, порізана 

ярами, балками і долинами рік частина області. Відносна висота горбів досягає 

50-60 м. Абсолютні висоти горбів 200-240 м. Північніше с.Грабовське 

Краснопільського району знаходиться найвища відмітка області – 246 м. 

Загальна площа лісів лісового фонду області складає 461,4 тис. га, з них 

вкриті лісовою рослинністю 442,9 тис. га. Тваринний світ області вирізняється 

багатоманітним видовим складом. Область має значні мисливські угіддя, що 

сприяє розвитку мисливського та рибальського туризму. Природно-заповідний 

фонд області налічує 275 заповідних територій та об'єктів на загальній площі 

177,03 тис. га, у тому числі природний заповідник, два національних 

природних парка, регіональний ландшафтний парк, заказники, пам'ятники 

природи, дендрологічний парк, ботанічні сади, парки-пам'ятки садово-

паркового мистецтва, заповідні урочища, які займають 7,428% території 

області. 

Серед корисних копалин найбільш важливе значення має паливно-

енергетична сировина – нафта, природний газ, конденсат, торф, частка яких 

перевищує половину усіх ресурсів мінерально-сировинної бази. Область 

досить багата також на неметалеві корисні копалини: фосфорити, кам'яну та 

калійну солі, сірку, кварцити, крейду, гіпс, вапняки, мергель, скляні піски, 

вогнетривкі та тугоплавкі глини, мінеральні фарби (в основному вохра), 

будівельні піски і камінь. 

Клімат області формується під впливом температури повітря, опадів, 

сонячної радіації, повітряних мас, циркуляції атмосфери, підстилаючої 

поверхні, рельєфу. Вся територія області знаходиться в помірному поясі 

помірно континентального клімату. Рівнинний характер поверхні території 

області сприяє вільному просуванню атлантичних, арктичних і 

континентальних повітряних мас. 

Середня річна температура повітря  в 2018 році становила  7,5–9,0
0
, що 

на 2-2,5
0
 вище за річну норму. Найвища температура повітря 32-34,5

0 

зареєстрована в  серпні – на початку вересня, найнижча  20-27
0 

морозу – у 

лютому.  

Річна сума опадів склала на переважній території області 506-644 мм, що 

близько до норми, на півдні та сході 454-470 мм або 77-78% річної норми. 

 

1.2. Соціальний та економічний розвиток регіону 

Основні зусилля Сумської обласної державної адміністрації 

спрямовувались на реалізацію завдань і заходів Програми економічного і 

соціального розвитку Сумської області на 2018 рік (далі – Програма), в основу 

якої покладено ключові положення Державної стратегії регіонального 

розвитку на період до 2020 року, Стратегії регіонального розвитку Сумської 

області на період до 2020 року та Плану її реалізації на 2018-2020 роки. 
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Заходи, що реалізовувалися в області, заклали основу для забезпечення 

проведення децентралізації влади, зокрема, у процесі об’єднання громад, 

підтримки економічного розвитку, реформування житлово-комунального 

господарства, підвищення якості освіти і медичного обслуговування, рівня 

соціального захисту та життя населення, впровадження секторальних реформ. 

На принципах добровільності, економічної ефективності та 

відповідальності створено 35 об’єднаних територіальних громад (7 міських, 

11 селищних та 17 сільських). Загальна кількість рад ОТГ, що сформували 

виконавчі органи та отримали бюджетну самостійність, становить 138, площа 

– 8250,57 кв. км (34,62% від загальної площі області), чисельність населення –

 295,18 тис. осіб (27,03% від загальної чисельності населення області). 

Протягом 2018 року в комунальну власність 28 ОТГ передано усі земельні 

ділянки сільськогосподарського призначення державної форми власності, що 

розташовані поза межами населених пунктів та підлягали передачі (загальною 

площею 71,8 тис. гектарів). 

Використання промислово-технологічного потенціалу. Основним 

програмним завданням розвитку промисловості у 2018 році визначено забезпе-

чення сталого розвитку галузі шляхом диверсифікації ринків збуту і 

підвищення конкурентоспроможності продукції, зокрема, завдяки модернізації 

та введенню нових промислових потужностей, посиленню науково-технічного 

співробітництва задля трансферту створених технологій та підготовлених 

кадрів у промислове виробництво. 

За 2018 рік індекс промислової продукції склав 110,4% (прогнозне 

значення на 2018 рік – 103%) проти 101,7% за 2017 рік. У рейтингу регіонів 

України за 2018 рік за цим показником область посіла перше місце. 

Позитивно вплинула на загальний підсумок роботи промисловості у 

2018 році діяльність підприємств переробної промисловості (індекс 

виробництва склав 112% при плановому значенні на 2018 рік – 105%), 

зокрема, з нарощуванням обсягів виробництва спрацювали підприємства з 

виробництва хімічних речовин і хімічної продукції; металургійного 

виробництва, виробництва готових металевих виробів; виробництва харчових 

продуктів і напоїв; машинобудування тощо. 

Підприємствами промисловості за 2018 рік реалізовано продукції (робіт, 

послуг) на суму 47,3 млрд гривень (+19,8% проти 2017 року), що перевищує 

програмний показник на 12,6%.  

Розвиток агарного сектору. Сумська область демонструє стабільну 

роботу аграрного сектору, впевнено утримує високі позиції в державі за 

сільсько-господарськими показниками. Упроваджуються новітні технології, 

модернізуються підприємства харчової переробки, будуються сучасні 

тваринницькі комплекси та елеватори, відновлюється соціальна сфера села, 

налагоджено конструктивний діалог з інвесторами. 

У 2018 році по всіх категоріях господарств області, за попередніми 

даними, вироблено валової продукції сільського господарства на суму 

11381,1 млн гривень (110,3% до програмного показника), індекс 

сільськогосподарського виробництва склав 111,7% проти 2017 року (5 місце 
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серед регіонів України) при прогнозованому рівні на 2018 рік – 100,6%. 

За підсумками 2018 року Сумська область серед сільськогосподарських 

підприємств регіонів України за поголів’ям корів займає 6 місце, валовим 

виробництвом молока – 7, поголів’ям великої рогатої худоби – 8 місце. 

Станом на 01.01.2019 за рахунок залучення фінансових ресурсів 

аграрних формувань Сумської області сільські громади отримали 

66,4 млн гривень фінансової підтримки на розвиток соціальної сфери села. 

Згідно з договорами оренди земельних ділянок сума нарахованої 

орендної плати у 2018 році становила 2014,6 млн гривень, що на 

388,4 млн гривень більше за 2017 рік. Відсоток орендної плати від грошової 

оцінки орендованої земельної частки (паю) упродовж 2018 року в області зріс 

з 8,1% до 9,7%.  

Розвиток транспорту та зв’язку. У 2018 році підприємствами транспорту 

перевезено 6429,3 тис. тонн вантажів, що становить 101,8% обсягу 2017 року, 

вантажооборот скоротився на 7% і склав 6855,2 млн ткм. 

Автомобільним транспортом відправлено 1553,3 тис. тонн вантажів 

(+1% проти 2017 року), вантажооборот зріс на 3,7% та становить 

393,6 млн ткм; залізничним транспортом – 4876 тис. тонн (+2,1%), 

вантажооборот зменшився на 7,6% та становить 6461,6 млн ткм. 

Послугами пасажирського транспорту скористались 100,7 млн осіб 

(+4,7%), пасажирооборот зменшився на 3,7% і склав 2342,5 млн пас. км. 

Автомобільним транспортом перевезено 68,7 млн осіб (+9,2%), 

пасажиро-оборот скоротився на 2,7% та становить 573,6 млн пас. км; 

залізничним – 6,3 млн осіб (-5,9%), пасажирооборот зменшився на 4% і склав 

1670,9 млн пас. км. 

Енергозабезпечення та енергозбереження. У 2018 році забезпечено 

безперебійне та відповідно до потреб постачання електроенергії та природного 

газу для всіх сфер економіки та населення регіону. Обсяги спожитої 

електроенергії склали 2044,2 млн кВт-год. (+1% проти 2017 року). Станом на 

01.01.2019 рівень розрахунків за спожиту електричну енергію перед 

ПАТ «Сумиобленерго» склав 97,1%, загальний борг споживачів зріс проти 

початку 2018 року на 79,3 млн гривень (+27,9%) та досяг 364 млн гривень. 

Споживачами області отримано 354,7 млн куб. метрів природного газу  

(-1,2% проти 2017 року). Станом на 01.01.2019 рівень розрахунків за спожитий 

природний газ перед ТОВ «Сумигаз Збут» склав 111%, загальний борг 

споживачів зменшився проти початку 2018 року на 292,2 млн гривень (-22,5%) 

та становить 1009,3 млн гривень. 

Житлово-комунальне господарство та енергозбереження. У 2018 році на 

будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення та капітальний ремонт 

об’єктів житлово-комунального господарства за рахунок усіх джерел 

фінансування використано 196,7 млн гривень. 

Виконано заміну, реконструкцію, будівництво 64 кілометрів 

водопровідних та 10,7 кілометра каналізаційних мереж; заміну 4,4 кілометра 

теплових мереж; ремонт покрівлі 759 будинків, внутрішньобудинкових систем 

гарячого та холодного водопостачання – 925 будинків; модернізацію 1 ліфта та 
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капітальний ремонт 118 ліфтів. 

Проведено будівництво та реконструкцію 16 артезіанських свердловин; 

будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт 9 водонапірних веж; ремонт 

та реконструкцію 4 очисних споруд та 8 каналізаційних насосних станцій; 

рекон-струкцію 6 водопровідних насосних станцій; встановлено 71 одиницю 

насосного обладнання на свердловинах і 13 одиниць – на каналізаційних 

насосних станціях. 

Відновлено 62 кілометри мереж вуличного освітлення, встановлено 

2,4 тис. енергозберігаючих вуличних світильників. Виконано капітальний та 

поточний ремонт 280,6 тис. кв. метрів вулиць і доріг комунальної власності. 

Для збору та транспортування побутових та промислових відходів 

вироб-ництва придбано 2 одиниці спеціальної техніки, для збору твердих 

побутових відходів – 190 контейнерів. 

У рамках реалізації заходів з енергозбереження встановлено 

27 твердопа-ливних та 3 енергоефективні газові котли; утеплено фасади 

29 закладів бюджетної сфери; за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку реалізовано 7 проектів з термомодернізації закладів 

бюджетної сфери, що були розпочаті у 2017 році. 

Капітальні інвестиції. Підприємствами та організаціями області за 

рахунок усіх джерел фінансування освоєно 4344,5 млн гривень капітальних 

інвестицій, що на 3,3% більше проти відповідного періоду 2017 року та 

складає 72% до запланованого на рік програмного показника. 

Майже всі капітальні інвестиції (98,8% загального обсягу) спрямовано  

в матеріальні активи, у тому числі в машини, обладнання, інвентар, 

транспортні засоби вкладено 68,1% усіх інвестицій; будівлі та споруди – 

26,7%. У немате-ріальні активи спрямовано 1,2% загального обсягу 

капітальних інвестицій. 

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій, як і раніше, 

залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких 

освоєно 73,2% загального обсягу інвестицій.  

Найбільшу частку від усіх капітальних інвестицій освоєно 

підприємствами сільського, лісового, рибного господарства (39,8%) та 

промисловими підпри-ємствами (31,4%). 

Розбудова інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури 

області. У 2018 році завдяки залученню коштів бюджетів усіх рівнів 

продовжувалось виконання будівельних робіт з розбудови інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури області. 

У звітному році за рахунок коштів державного фонду регіонального 

розвитку здійснювалась реалізація 41 інвестиційного проекту на загальну суму 

майже 124,1 млн гривень (+3,3% до обсягу 2017 року). Станом на 01.01.2019 з 

державного бюджету надійшло 102,1 млн гривень (82,3% від запланованої 

суми на рік). Вагомий вплив у 2018 році мало залучення коштів субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури 

об’єднаних територіальних громад у сумі 77 млн гривень. Зазначені кошти 

спрямовані на виконання робіт на 94 об’єктах, з них об’єктів освіти – 29, 
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охорони здоров’я – 7, культури – 7, житлово-комунального господарства – 37, 

дорожньо-транспортної інфраструктури – 12. 

Соціально – економічний розвиток області тісно і нерозривно пов’язаний 

з екологічним станом довкілля, наявністю екологічних проблем та ризиків у 

регіоні. Оцінка стану довкілля в області свідчить, що практично немає 

природних компонентів екосистеми, які б не зазнавали постійного негативного 

антропогенного впливу.  

Детальна характеристика стану навколишнього природного середовища 

наведена у відповідних розділах. 

 

2. АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ 
 

Атмосферне повітря є одним з основних життєво важливих елементів 

навколишнього природного середовища. Діяльність кожного суб’єкта 

господарювання має бути спрямована на збереження та відновлення 

природного стану атмосферного повітря, створення сприятливих умов для 

життєдіяльності, забезпечення екологічної безпеки та запобігання шкідливому 

впливу атмосферного повітря на здоров'я людей та навколишнє природне 

середовище.  

Правові і організаційні основи та екологічні вимоги в галузі охорони 

атмосферного повітря визначає Закон України «Про охорону атмосферного 

повітря». 
 

2.1. Викиди забруднюючих речовин  в атмосферне повітря 

Протягом 2018 року в атмосферне повітря Сумської області викинуто 

20,77 тис. т шкідливих речовин від стаціонарних джерел забруднення, що на 

2,2% або на 0,44 тис.т більше порівняно з попереднім роком. За даними 

Державної служби статистики України Сумська область за обсягами викидів 

забруднюючих речовин  в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 

викидів знаходить на 16 місці по Україні, тобто входить у 10 найчистіших 

областей держави. 

 

2.1.1. Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря  
У 2018 році відбулося збільшення обсягів викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел у порівнянні з 2017  на 

2,2% або на 0,4 тис.т. 

Збільшилися обсяги викидів наступних речовин: 

сполуки азоту (на 0,04 тис.т або на 1,2%), 

діоксид та інші сполуки сірки (на 0,4 тис.т або на 12,7%),  

         аміак (на 0,07 тис.т, на 24,5% ), 

  метан (на 0,6 тис.т або на 19,8 %). 

Зменшено обсяги викидів речовин у вигляді суспендованих твердих 

частинок на 302,1 т або 91,% до рівня 2017 року, оксиду вуглецю – на 347,8 т 

або 93,1% до рівня 2017 року. 
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Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 

стаціонарних джерел забруднення наведена у табл. 2.1. 

 

Таблиця 2.1. 

Динаміка викидів в атмосферне повітря, тис. т 
Роки Викиди в атмосферне повітря, тис.т. Щільність викидів 

у розрахунку на 1 

кв. км, т 

Обсяги викидів у 

розрахунку на 1 

особу, кг 
Всього у тому числі 

стаціонарними джерелами пересувними 

джерелами 

2014 70,378 26,973 43,405 2,953 62,6 

2015 57,89 17,50 40,39 2,429 52,0 

2016 19,81 19,81 * 0,83 17,9 

2017 20,33 20,33 * 0,85 18,49 

2018 20,77 20,77 * 0,87 19,21 

 * Розрахунок викидів від пересувних джерел, у т.ч автотранспорту, з 2016 р. територіальними 

органами державної статистики не проводиться. 

 

2.1.2. Основні забруднювачі атмосферного повітря  (за видами 

економічної  діяльності)  
У структурі промислового потенціалу області більшість викидів 

забруднюючих речовин припадає на екологічно небезпечні виробництва 

наступних галузей: добування сирої нафти та природного газу - 2,5 тис. т або 

12,1%, виробництво хімічних речовин – 3,41 тис. т або 16,4%, постачання 

електроенергії, газу пари та кондиційованого повітря  – 5,49 тис. т 

або 26,4%, збирання, оброблення й видалення відходів, відновлення матеріалів 

- 1,6 тис.т або 7,6% від загальних викидів стаціонарними джерелами по 

області.  

Найбільшими забруднювачами повітря Сумської області у 2018 році 

були такі підприємства: Сумське ЛВУМГ – 2,42 тис. тонн або  11,7% ; ТОВ 

«Сумитеплоенерго» – 2,64 тис. тонн або 12,7%; ПАТ «Сумихімпром» – 3,32 

тис. тонн або 16,0%; НГВУ «Охтирканафтогаз» ПАТ «Укрнафта» –  

2,05 тис. тонн або 9,9%. Дані наведено у табл. 2.2. 

 

Таблиця 2.2 

Основні забруднювачі атмосферного повітря  
№  

п/п 

Підприємство 

забруднювач 

Відомча 

приналежність 

Валові викиди, 

т 

Зменшення 

збільшення-

/+ 

Причина зменшення/ збільшення 

2017 р. 2018 

р. 

1. Сумське ЛВУМГ  ДК ―Укртрансгаз‖ УМГ 

ПАТ ―Київтрансгаз‖ 

 

3236,45 

 

2425,7 

 

- 

Зменшення загального напрацювання 

турбоагрегатів; відсутність запланованих 

профілактичних робіт на компресорних 

станціях 

2. ТОВ 

«Сумитеплоенерго» 

- 2923,3 2645,7 - Зменшення роботи технологічного 

обладнання 

3. НГВУ 

"Охтирканафтогаз" 

ПАТ ―Укрнафта‖ 1754,1 2049,9 + Збільшення кількості спаленого газу в 

котельнях та на технологічні потреби в 

зв’язку з особливостями технологічного 

процесу  

4. ПАТ "Сумихімпром" Мінпромполітики 

України 

2597,5 3323,5 + Збільшення роботи технологічного 

обладнання (збільшення виробництва 

двоокису титану, залізоокисних пігментів, 

сульфату заліза) 
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За даними Головного управління статистики у Сумській області у містах 

та районах, де розташовані основні забруднювачі атмосферного повітря 

області (НГВУ «Охтирканафтогаз», ПАТ «Сумихімпром») спостерігаються 

найбільші обсяги викидів в атмосферне повітря: м. Суми - 8,38 тис. тонн, 

Охтирський район – 1,77 тис. тонн, Роменський район -1,95 тис. тонн, 

Сумський район – 3,06 тис. тонн. Обсяги викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря за основними видами економічної діяльності наведено у 

табл. 2.3 Додатка. 

 

2.2. Транскордонне забруднення атмосферного повітря 

На території Сумської області відсутні пункти спостереження щодо 

транскордонного забруднення атмосферного повітря. 

 

2.3. Якість атмосферного повітря в населених пунктах  

Лабораторія спостережень за забрудненням атмосферного повітря 

Сумського центру з гідрометеорології проводить систематичні спостереження 

за забрудненням атмосферного повітря у м. Суми на 3-х стаціонарних постах 

(далі - ПСЗ), які розташовані по вул. Сумсько-Київських дивізій, 26                   

(ПСЗ ғ 3); вул. Харківська, 125 (ПСЗ ғ 4); вул. Металургів, 2 (ПСЗ ғ 5). 

Спостереження ведуться згідно програми за 8 домішками (пил, діоксид сірки, 

діоксид азоту, оксид вуглецю, оксид азоту, розчинні сульфати, формальдегід, 

аміак), чотири рази на добу (01; 07; 13; 19 год.). 

На ПСЗ ғ 3 та ғ 5 проводиться відбір проб на важкі метали (кадмій, 

залізо, марганець, мідь, нікель, свинець, хром, цинк) та бенз/а/пірен. Аналіз 

проб на важкі метали виконує лабораторія Центральної геофізичної 

обсерваторії ім. Бориса Срезневського (ЦГО) м. Київ. 

У 2018 році відібрано і проаналізовано 14221 пробу атмосферного 

повітря. Середній вміст в повітрі міста по діоксиду азоту дорівнював 1,7 ГДК, 

пилу та формальдегіду - 1,3 ГДК. Середній вміст інших інгредієнтів в 

атмосферному повітрі нижче санітарних норм. Дані щодо вмісту 

забруднюючих речовин в атмосферному повітрі м. Суми наведено у табл. 2.4. 

Максимальні концентрації шкідливих домішок в повітрі міста досягали 

по пилу - 1,8 ГДК, діоксиду азоту - 1,5 ГДК, оксиду вуглецю - 1,2 ГДК. 

Підвищений вміст по пилу - 1,8 ГДК, діоксиду азоту - 1,5 ГДК  

зафіксовано на  ПСЗ ғ 5 (вул. Металургів) у північному промвузлі міста. 

На ПСЗ ғ 4 (вул. Харківська) у південній частині міста, зафіксовано 

перевищення максимальної концентрації по пилу 1,4 ГДК, а по діоксиду азоту 

- 1,3 ГДК. 

Виявлено перевищення максимально разової концентрації по пилу в  1,2 

ГДК на ПСЗ ғ 3 (вул. Сумсько-Київських дивізій) - центральна частина міста. 

Перевищення максимально разової концентрації по оксиду вуглецю в 1,2 

ГДК виявлено на всіх трьох постах. 

Концентрація важких металів в атмосферному повітрі міста не 

перевищувала санітарні норми. 

Збільшення середньомісячних  концентрацій спостерігалось по: пилу у 
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липні, серпні, жовтні, листопаді, в останні місяці були майже однорідними; 

діоксиду сірки з лютого по грудень; діоксиду азоту в березні, квітні, травні, 

червні, серпні, вересні, жовтні, листопаді, грудні; формальдегіду з квітня по 

листопад; аміаку в травні, червні, серпні та вересні, а подальші місяці 

однорідні; оксиду азоту в березні, квітні, травні, серпні, вересні, грудні; оксиду 

вуглецю з березня по грудень; розчинних сульфатах в травні, червні, серпні, 

вересні. 

За п’ятирічний період спостерігалось збільшення середнього рівня 

забруднення атмосферного повітря по діоксиду сірки, діоксиду азоту, аміаку, 

формальдегіду, марганцю, нікелю, цинку, кадмію, свинцю, а зменшення по 

хрому, міді, залізу. 

По пилу, оксиду вуглецю, розчинних сульфатах, оксиду азоту рівень 

забруднення знаходився на одному рівні.  

Розрахунки середнього рівня забруднення атмосферного повітря за 5 

років (2014-2018 рр.) по м. Суми з бенз/а/пірену не виконувалися, лабораторні 

дослідження у 2018 році не проводились через ліквідацію Донецької 

лабораторії. 

Індекс забруднення атмосферного повітря (ІЗА) по м. Суми становить 

5,81 і характеризується як підвищений, але значно нижчий ніж по Україні 

(7,6). Високих та екстремально високих рівнів забруднення атмосферного  

повітря по м. Суми за 2018 рік не було.   

 

Таблиця 2.4 

Вміст забруднюючих речовин в атмосферному повітрі м. Суми  

за 2018 рік 
Назва 

забруднюючої 

речовини 

Місто Середньорічний 

вміст, мг/м3 

Середньодобові 

ГДК, мг/м3 

Максимальні 

разові ГДК, 

мг/м3 

Максимальний вміст, 

мг/м3 

1 2 3 4 5 6 

Пил Суми 0,2 0,15 0,5 0,9 
Діоксид сірки 0,029 0,05 0,5 0,152 
Діоксид азоту 0,068 0,04 0,2 0,29 
Оксид вуглецю 2,0 3,0 5,0 6,0 
Оксид азоту 0,03 0,06 0,4 0,10 
Розчин. сульфати 0,02 - - 0,09 
Формальдегід 0,004 0,003 0,035 0,013 
Аміак 0,016 0,04 0,2 0,03 
Примітка: Гранично допустима концентрація (ГДК) по  розчинних сульфатах відсутня. 

 

Лабораторні дослідження атмосферного повітря населених пунктів 

області проводились санітарно-гігієнічною лабораторією ДУ «Сумський 

обласний лабораторний центр МОЗ України», а також санітарно–гігієнічними 

лабораторіями структурних підрозділів (Охтирського, Глухівського, 

Конотопського, Лебединського, Роменського, Шосткинського міськрайвідділів 

та Білопільського, Буринського, Путивльського і Кролевецького районних 

лабораторних відділень) по таким напрямкам: маршрутні пости, викиди 

автотранспорту, підфакельні спостереження в санітарно-захисних зонах 

промислових підприємств. 
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Всього у 2018 році у міських поселеннях було досліджено 6388 проб 

атмосферного повітря, з них у 19 пробах встановлені відхилення від гранично-

допустимих концентрацій, що складає 0,3% від всіх досліджених проб. 

Відхилення від гранично-допустимих концентрацій атмосферного повітря 

зареєстровані у досліджених пробах м. Суми – 14 проб (0,5%) по вмісту 

оксиду вуглецю, пилу, аміаку, сірководню; у 3 пробах м. Глухів (1,2%) по 

вмісту формальдегіду; у 2 пробах м. Шостка (0,1%) по вмісту аміаку.  

У сільських поселеннях досліджено 2285 проб атмосферного повітря, у 8 

пробах (0,4%) виявлені відхилення від гранично - допустимих концентрацій 

при підфакельних відборах в Роменському районі 4 проби (1,1%), 

перевищення по пилу; та в 4 пробах перевищення по аміаку (0,4%). 

Лабораторіями Охтирського, Конотопського, Лебединського, 

Роменського, Шосткинського міськрайвідділів та Білопільського, Буринського, 

Путивльського, Кролевецького районних лабораторних відділень проводились 

дослідження по таким напрямкам: маршрутні пости, викиди автотранспорту, 

підфакельні спостереження в санітарно-захисних зонах промислових 

підприємств. Контроль за атмосферним повітрям проводився в 67 точках 

спостереження, стаціонарні джерела викидів в атмосферне повітря 

контролювались в 44 точках.  

 Обсяги викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в 

атмосферне повітря по районах та містах області у 2018 р. наведено у табл. 2.5 

Додатка. 

 

2.4. Стан радіаційного забруднення атмосферного повітря  

Санітарно-гігієнічною лабораторією ДУ «Сумський обласний 

лабораторний центр МОЗ України» на радіологічні речовини досліджено 72 

проби атмосферного повітря в міських поселеннях – результати задовільні. 

Сумський обласний центр з гідрометеорології та його підрозділи 

виконують стаціонарні спостереження за рівнем радіаційного забруднення 

атмосферного повітря та планшетні спостереження за щільністю радіаційних 

випадінь. 

Протягом 2018 року щоденно о 8 годині ранку 6 метеостанцій (М) 

області: Дружба, Конотоп, Глухів, Ромни, Лебедин, АМСЦ Суми проводили 

заміри рівня гамма-фону приладами ДРГ-01Т, ДБГ-06Т в стаціонарних точках 

на метеомайданчиках. 

У 2018 році середні значення гамма-фону в Сумський області 

становили 0,09-0,13 мкЗв/годину, а максимальний рівень складав                     

0,12-0,19 мкЗв/год, що не перевищує норми. 

На АМСЦ Суми і метеостанції Глухів з експозицією марлевих 

планшетів раз на дві доби проводився відбір проб атмосферних випадінь на 

визначення щільності випадів та атмосферних елементів які надсилались в 

спектрометричну лабораторію радіаційного контролю Центральної 

геофізичної обсерваторії. Після обробки проб в лабораторії дані по щільності 

радіоактивного забруднення, а також дані про рівень гамма-фону 

узагальнювались і щомісячно доводились до Сумського ЦГМ. 
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За 2018 рік щільність випадінь коливалась від 1,0 до 4,3 Бк/м
2
, що є 

значно нижче допустимих норм.
  

Протягом 2018 року на метеостанціях області було проведено 2190 

спостережень за потужністю експозиційної дози (ПЕД) гамма-

випромінювання. Проведено 365 відборів атмосферних випадінь на 

визначення сумарної β-активності, Сs
137

 , Sr
90

, Bе
7
 по пунктах АМСЦ Суми та 

М Глухів. Осереднені дані про рівні радіації в пунктах спостережень Сумської 

області за 2018 рік наведено у табл. 2.6. 
 

Таблиця 2.6 
Рівні радіації в пунктах спостережень метеостанцій області за 2018 рік  

№з/п Назва адміністративно-

територіальної одиниці  

Кількість  населення, осіб Радіаційний фон на території, 

мкЗв/год  

1 Дружба 4713 0,11 

2 Конотоп 90303 0,10 

3 Глухів 33219 0,12 

4 Ромни 39944 0,12 

5 Лебедин 25455 0,11 

6 АМСЦ Суми 266306 0,12 

 

2.5. Вплив забруднюючих речовин на здоров’я людини та 

біорізноманіття  

Проблематика впливу якості довкілля на життя та здоров’я населення є 

нагальною і актуальною. 

Науковцями Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С.Макаренка Перехожук С.В. та Корнус О.Г. на ІІ Всеукраїнській науковій 

конференції студентів та молодих учених у 2018 р. представлена доповідь 

«Поширення хвороб органів дихання серед населення Сумської області». У 

матеріалах доповіді за даними показників діяльності установ охорони здоров’я 

області проведений аналіз динаміки захворюваності населення на хвороби 

органів дихання, які дуже поширені серед населення області і входять до 

провідної трійки причин смертності.  

Поширеність хвороб органів дихання у Сумській області традиційно 

тримається на високому рівні, хоча й демонструє тенденцію до поступового 

зменшення, починаючи з 2010 р. Хвороби органів дихання найбільше 

поширені серед населення Білопільського та Кролевецького районів. 

Аналіз динаміки первинної захворюваності населення у розрізі окремих 

нозологій свідчить, що період 2005-2013 рр. характеризувався поступовим 

збільшенням кількості хворих на усі основні групи хвороб органів дихання, 

окрім пневмонії. Після 2013-2016 рр. спостерігається поступовий спад 

захворюваності. Окремі хвороби (бронхіт, емфізема та інші хронічні 

обструктивні хвороби, бронхіальна астма) протягом 2005-2016 рр. не мали 

значних коливань своєї поширеності – кількість хворих на них майже не 

змінюється. 

Найвищі показники у структурі первинної захворюваності населення 

посідають гострий фарингіт та тонзиліт, що мають хворобливі симптоми і є 

тривожними з точки зору здоров’я людини. Найбільше вони поширені серед 



 

 

14 

мешканців Лебединського, Кролевецького та Буринського районів. Тенденція 

до зростання захворюваності на гострий ларингіт та трахеїт спостерігалась до 

2010 р., з подальшим спадом протягом 2010-2016 рр. Найчастіше дана група 

захворювань реєструється у мешканців Сумського, Конотопського та 

Кролевецького районів. 

У представлених матеріалах автори роблять висновок, що основними 

факторами, що впливають на збільшення захворюваності та зростання 

поширення хвороб органів дихання, є медико-соціальні та демографічні 

(зростання кількості людей літнього віку), стан навколишнього середовища, у 

т.ч. забруднення повітря. 

 

2.6. Заходи, спрямовані на покращення стану атмосферного повітря 

За інформацією Головного управління статистики у Сумській області у 

2018 році на охорону атмосферного повітря і проблеми зміни клімату у всіх 

секторах економіки області фактично витрачено 324239,3 тис. гривень, у тому 

числі капітальні інвестиції склали 6280,3 тис. гривень, з них 6076,6 тис. 

гривень – витати на капітальний ремонт; поточні витрати – 317959,0 тис. 

гривень. 

Підприємствами – основними забруднювачами області виконано ряд 

природоохоронних заходів. 

На НГВУ «Охтирканафтогаз» відновлено  обвалок резервуарів 

свердловини і інших об’єктів – 140 шт., заміна, ревізія арматури  видобувних,  

нагнітаючих та скидових свердловин - 47 шт., інше. 

На Сумському ЛВУМГ зменшилися витоки газу за рахунок набивки 

свічних кранів спеціальною пастою на КС Суми, проводилась промивка 

вісьових компресорів, що зменшує викиди СО та NO. 

На ТОВ «Сумитеплоенерго» виконуються роботи по контролю 

нормативів ГДВ, постійно проводиться режимна наладка котлів. 

ПАТ «Сумихімпром» проведено ремонт теплообмінника на 48,7 тис.грн, 

ремонт кришки абсорбційної башти на 11 тис. грн., ремонт в металі  касет 

фільтрів бризкоуловлювачів  та корпусу ФБУ ғ5, зроблено капітальний 

ремонт лінії подачі зрошувальної рідини зі збірника 1-ї черги на розпалюючий 

механізм, заміна каталізатора в контактному апараті 5388,87 тис. грн. тощо. 

Державною екологічною інспекцією у Сумській області за звітний 

період проведено 188 перевірок суб’єктів господарювання за дотриманням 

ними законодавства про охорону атмосферного повітря. За результатами 

проведених перевірок 138 осіб притягнуто до адміністративної 

відповідальності, накладено штрафу на суму 25,092 тис. грн. 

У ході проведених перевірок виявлено відсутність дозвілів на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами: ТОВ 

«Хемікал інвест лімітед», ТОВ «Охтирка м’ясопродукт», ТОВ «Гідромашбуд», 

ФОП Кремлянець, ТОВ «Сервіс 93», ФОП Коваль, ТОВ «Рітейл 

Девелопмент», ТОВ «Променерго», ТОВ «Кролевецький завод силікатної 

цегли», МКП «Ремдільниця», ПСП «Мир», ТОВ «Михайлівські вогнетриви», 

ТОВ «Ріф 03», ПНВП «Аверса», СТОВ «Ранок», ВКП ТОВ «Торгсервіс», ТОВ 
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«РАНОК-ГАМАЛІЇВКА», ТОВ «Санаторій Токарі», ТОВ «Глухів-

Агроінвест», ПП «Аграрні інвестиції», ТОВ «Галант», ДП «Попівський 

експериментальний завод», ТОВ «Агропартнери-2009», ПП «Карпенко», ТОВ 

«Славгород», ТОВ «Машдеталь», СТОВ ім. Шевченка, ПМВП «Юніта», ТОВ 

«Група Айсберг», ТОВ «АФ ім. Чапаєва», ТОВ «Тріз ЛТД», КУ 

«Міжшкільний навчально-виробничий комбінат». 

У 2018 за наднормативні викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря пред’явлено 23 претензії на загальну суму 12768,938 тис. грн., у т.ч. 

12757,87  тис. грн. – за викиди забруднюючих речовин, на які відсутній дозвіл 

на викиди (ТОВ «Агробізнес ТСК» - 9,990 тис. грн., ПрАТ «Роменський завод 

«Тракторозапчастина» – 20,284 тис. грн., ТОВ «Гідромашбуд» - 343,141 тис. 

грн., ДП «Сумський облавтодор» на загальну суму 2802,056 тис. грн., ПАТ 

«Сумигаз» на загальну суму 7,762 тис. грн., ТОВ «Кусум Фарм» - 0,357 тис. 

грн., Філія ПАТ «ДПЗКУ «Буринський елеватор» - 3879,580 тис. грн., СТОВ 

«Хлібороб» - 1,189 тис. грн., ДП «Лебединський моторобудівний завод 

«Мотор Січ» - 6,671 тис. грн., ПАТ «Сумихімпром» - 27,182 тис. грн., ТОВ 

«Укрпромупровадження ЛТД» – 0,004 тис. грн., ТОВ «Завод «Еко-продукт» - 

47,909 тис. грн., КП «Теплогарант» - 166,633 тис. грн., ПО «Охтирський 

цегельний завод» – 291,103 тис. грн., Сумський національний аграрний 

університет – 5154,009 тис. грн.) та за викиди забруднюючих речовин, які 

перевищують затверджені граничнодопустимі викиди, установлені дозволом 

на викиди – 11,068 тис. грн. (КП ШКЗ «Імпульс» - 0,914 тис. грн., ТОВ ТВП 

«Зодіак» - 10,154 тис. грн.). 

Стягнуто збитків на загальну суму 1478,437 тис. грн. по 14 суб’єктам 

господарювання з урахуванням розрахованих та пред’явлених у попередні 

періоди:  

за недодержання умов дозволу на викиди (ДП «Сумська біологічна 

фабрика», ТОВ «Ріф-03», ТОВ «Білопілля Агросвіт», ТОВ фірма 

«Укрпромупровадження», ТОВ НВФ «Грейс Інжиніринг», ПАТ «Вирівське 

ХПП»); 

за перевищення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів: 

ТОВ «Агропартнери-2009»; 

за порушення правил експлуатації установок очистки газу (ТОВ 

«Хемікал інвест лімітед», ТОВ «Ріф-03», КП «Шляхрембуд», ТОВ 

«Кролевецький завод силікатної цегли», ТОВ «Михайлівські вогнетриви», 

ТОВ «Білопілля Агросвіт», АТ «Сумський завод «Енергомаш», ТОВ 

«Компанія «Еко-енергія», ТОВ БВК Компанія Федорченка», ТОВ 

«Агропартнери-2009», ТОВ «Шосткинське підприємство 

«Харківенергоремонт», ТОВ «Машдеталь», ТОВ «Глухівський кар’єр 

кварцитів», ТОВ «Тріз ЛТД», ТОВ «Конотопський ремонтно-механічний 

завод»). 

Протягом звітного періоду проведено 6 перевірок пересувних 

транспортних засобів (ПАТ «Сумигаз», КП «Шляхрембуд»,  ТОВ 

«Хімтекстиль», ТОВ «Ріф-03», АТ «Сумський завод «Енергомаш»). За випуск 

в експлуатацію транспортних засобів з перевищенням нормативів вмісту 
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забруднюючих речовин у відпрацьованих газах до адміністративної 

відповідальності притягнено 1 особу, накладено штраф на суму 1,360 тис. грн. 

За звітний період Інспекцією заявлено 3 адміністративних позови про 

вжиття заходів реагування у сфері державного нагляду (контролю) у вигляді 

повного зупинення роботи джерел утворення викидів забруднюючих речовин 

в атмосферне повітря (ТОВ «Фавор», ПВКП «Терра», ТОВ «Кролевець Агро»). 

Винесено одне рішення про тимчасову призупинку по ПВКП «Терра». 

Під час проведення позапланових перевірок щодо виконання приписів 

були виявлені наступні основні порушення:  

відсутній дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами – ТОВ «Кролевецький Агро», СТОВ «Дубовичі», 

філія «Шосткинський райавтодор», філія «С-Будський райавтодор» ДП 

«Сумський облавтодор», ДП «Недригайлівський райавтодор», ТДВ 

«Конотопагропостач», СФГ «Урожай», ТОВ «Діамант-Агро», ВСК 

«Агрофірма «Семенівка», ТОВ «БіоЛат» ДП «Сток-Сервіс» ПП «Еліпс», ТОВ 

«Водолій-БС», КУ СОР «Лебединський психоневрологічний інтернат»; 

не проводиться виробничий контроль за охороною атмосферного  

повітря, порушення правил експлуатації установок очистки газу - ФГ 

«Єдельвейс-2007», ДП «Шосткинське лісове господарство», Філія 

«Конотопський райавтодор» ДП «Сумський облавтодор». 

До правоохоронних органів передані 7 матеріалів розрахунку збитків за 

наднормативні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря (ТОВ 

«Гідромашбуд», ДП «Сумський облавтодор» ДАК «Автомобільні дороги 

України» (5 розрахунків), Філія ПАТ «Державна продовольчо-зернова 

корпорація України», Сумський національний аграрний університет, КП 

«Теплогарант», ПО «Охтирський цегельний завод»).  

По матеріалах перевірки Філії ПАТ «Державна продовольчо-зернова 

корпорація України» 31.08.2018 внесені дані до ЄРДР за ч. 1 ст. 241 

Кримінального кодексу України. 

 

3. ЗМІНА КЛІМАТУ 

 

3.1. Тенденції зміни клімату 

Проблема кліматичних змін є однією із найглобальніших проблем 

людства. На метеостанціях світу з року в рік фіксуються відхилення термічних 

показників від багаторічної норми в бік зростання температурного фону.  

Однак зміна клімату відбувається не лише на планетарному, але й на 

регіональному рівні – трансформація поля температур помітна скрізь, у т.ч. і у 

Північно-Східному регіоні України. 

Відділ гідрометзабезпечення Сумського обласного центру з 

гідрометеорології складає та доводить до споживачів метеорологічні, 

агрометеорологічні прогнози, попередження та оперативні інформації про 

загрозу виникнення небезпечних та стихійних гідрометеорологічних явищ, 

різку зміну погоди, поширення небезпечних та стихійних 

гідрометеорологічних явищ, забезпечує доведення до споживачів 
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гідрометеорологічних прогнозів і попереджень, у т.ч. одержаних від УкрГМЦ 

та інших прогностичних гідрометеорологічних організацій і підприємств. 

Проводить аналіз небезпечних і стихійних гідрометеорологічних явищ, бере 

участь в обстеженні територій, що зазнали їх впливу. 

Згідно проведеним Сумським обласним центром з гідрометеорології 

аналізом даних спостережень метеостанцій області, за останні 15 років (2003-

2018 рр.) лише у 2003 р. середня річна температура повітря була в межах 

норми, в решті років – вищою за норму на   1-2,5
0
.  

У середньому за останнє десятиріччя майже в усі місяці  середня місячна 

температура повітря виявилася на 1-2,5
0
 вищою за норму, лише в лютому – 

близькою до кліматичної норми. У більшості років лютий став холодніший, 

ніж січень. Найбільший приріст температури повітря на 2-2,8
0
 відбувся в січні 

та липні. 

Кліматичні зміни відбулися і по сезонах року. Весна, як правило, настає 

на 2 тижні раніше, ніж звичайно, тривалість її в середньому також 

збільшилася, але наростання тепла на її початку відбувається повільно, часто 

повертаються холоди та інтенсивні снігопади. За нею іде в більшості випадків 

жарке, з меншою за норму кількістю опадів літо. Однак в літній період 

збільшилася кількість меридіональних вторгнень холодного арктичного 

повітря, що спричиняє зростання інтенсивності таких явищ погоди, як шквали, 

сильні зливи, град. Але зважаючи на те, що ці явища носять, як правило, 

локальний характер, то часто метеостанціями не реєструються, або 

реєструються меншої інтенсивності, ніж в центральній частині цього явища. 

Потім приходить довга і, зазвичай, доволі тепла осінь. Далі настає коротша 

ніж раніше, дуже нестійка, як правило, тепліша за норму, з частими відлигами 

і різкими коливаннями температури повітря зима. На загальному підвищеному 

температурному фоні зими з температурами повітря близькими або дещо 

нижчими за норму вже сприймаються людьми, як щось надзвичайне. 

За багаторічними даними у регіоні спостерігається дуже широкий спектр 

небезпечних гідрометеорологічних явищ (НЯ), стихійних метеорологічних 

явищ (СГЯ) та різких змін погоди (РЗП).  

Динаміка небезпечних та стихійних гідрометеорологічних явищ за 

2012−2017 роки наведена у табл. 3.1. 
 

Таблиця 3.1 

Динаміка небезпечних та стихійних гідрометеорологічних явищ 
Рік НЯ СГЯ РЗП 

2013 115 12 14 

2014 210 29 10 

2015 203 33 6 

2016 122 12 9 

2017 129 2 10 

2018 101 2 0 

 

Науковцями Сумського державного педагогічного університету ім. 

А.С.Макаренка Посенко М.О. та Корнус А.О. проведений аналіз вітрового 

режиму за даними спостережень метеостанцій регіону. Аналіз результатів 



 

 

18 

показав на нерівномірний розподіл швидкості вітру по території області. 

Найбільша середньорічна швидкість вітру (4,0 м/с) спостерігається на 

метеостанції Суми, що розміщена на сході області, а найнижча (1,7 м/с) – на 

метеостанції Ромни, яка знаходиться у західній частині області.  

Середня швидкість вітру на території області становить близько 2,5 м/с 

на висоті 10-12 м над землею. Відмінності середньорічних швидкостей вітру у 

розрізі окремих метеостанцій можна пояснити різницею абсолютних висот 

місцевості та особливостями рельєфу і характеру забудови в околицях 

метеостанції. 

Важливим показником режиму вітру є його максимальна швидкість. Ця 

характеристика дозволяє оцінити ступінь вітрової небезпеки, яка полягає у 

обриванні електродротів і знеструмленні населених пунктів, поваленні дерев, 

руйнуванні дахів тощо. Максимальні швидкості вітру за період спостережень 

2005-2007 рр. були зафіксовані на метеостанції Суми – 32 м/с, хоча кількість 

днів з сильними поривами вітру незначна – менше 1%. На території області 

протягом року переважають вітри західних напрямків; вітри цього напряму 

характеризуються й найбільшою швидкістю. 

 

3.2. Політика та заходи у сфері скорочення антропогенних викидів 

парникових газів та адаптації до зміни клімату 

Питання енергоефективності тісно пов’язані з проблемами зміни клімату 

та є ключовим елементом енергетичної й екологічної політики багатьох країн 

світу. Скорочення обсягів використання енергоресурсів, виробництво і 

споживання яких чинять значний негативний вплив на навколишнє 

середовище, шляхом більш раціонального їх застосування, енергозбереження, 

зростання енергоефективності використовуваних технологій спроможні 

суттєво поліпшити екологічний стан в Україні та її регіонах. 

Регіональна програма модернізації систем теплопостачання Сумської 

області на 2016-2020 роки, що затверджена рішенням Сумської обласної ради 

від 10.08.2016, спрямована на вирішення проблеми модернізації, підтримки і 

сталого розвитку підприємств комунальної теплоенергетики Сумської області, 

що розташовані у містах Суми, Глухів, Конотоп, Лебедин, Охтирка, Ромни, 

Шостка, Білопілля, Кролевець, Тростянець, селищах міського типу 

Краснопілля та Липова Долина. 

Заходи Програми спрямовані на: 

зменшення обсягів споживання природного газу; 

запровадження використання місцевих видів палива (торфу, деревини, 

відходів рослинного походження тощо, нетрадиційних джерел та видів 

енергетичної сировини, відновлюваних джерел енергії (енергія сонячна, 

вітрова, гідроенергія, енергія біомаси, біогазів);  

модернізацію існуючого теплогенеруючого обладнання;  

впровадження сучасних енергозберігаючих технологій, приладів обліку 

теплової енергії, індивідуальних теплових пунктів;  

зниження енергоємності виробництва теплової енергії, зменшення 

обсягу втрат енергоресурсів під час їх транспортування та постачання. 
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Інформація Департаменту житлово-комунального господарства, 

енергоефективності та паливно-енергетичного комплексу Сумської обласної 

державної адміністрації щодо виконання заходів програми наведена у розділі 

12.2 Доповіді. 

З метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про 

теплопостачання»,  ефективної реалізації державної політики у сфері житлово-

комунального господарства розпорядженням голови Сумської обласної 

державної адміністрації від 23.03.2018 ғ 183-ОД рекомендовано виконавчим 

комітетам міських, селищних рад забезпечити розроблення схем 

теплопостачання у населених пунктах з централізованим опаленням. 

Схеми теплопостачання дадуть можливість на науково-обґрунтованій 

програмній основі забезпечити зменшення обсягів споживання природного 

газу та заміщення його альтернативними та нетрадиційними видами палива, 

зниження енергоємності виробництва, впровадження енергоефективних 

технологій та обладнання, а відповідно й підвищити ефективність та 

надійність функціонування комунальної енергетики шляхом модернізації 

існуючого теплогенеруючого обладнання. 

З метою аналізу ефективності використання паливно-енергетичних 

ресурсів, забезпечення раціонального використання енергоресурсів та 

реалізації енергозберігаючих заходів впроваджено систему енергетичного 

менеджменту у містах Суми та Глухів. 

Також розпорядженням голови Сумської обласної державної 

адміністрації від 03.07.2018 ғ 417-ОД затверджено Положення про обласну 

систему енергетичного менеджменту у закладах бюджетної сфери, що у 

подальшому дасть можливість забезпечити облік, контроль та раціональне 

використання енергетичних ресурсів.   

Як заходи з адаптації до зміни клімату в області впроваджуються 

укріплення берегів, заліснення територій, розширення заповідного фонду, 

оптимізація ресурсоспоживання.  

 

3.3. Політика та заходи у сфері захисту озонового шару 

За даними Головного управління статистики у Сумській області у 2018 

році у порівнянні із 2017 роком відбулося збільшення обсягів викидів стійкіх 

органічних забруднювачів вдвічі з 0,011 т до 0,022 т. Збільшення відбулося на 

ПСП «Слобожаншина АГРО» Білопільського району та ТОВ «Юріївське» 

Конотопського району внаслідок збільшення об’ємів виробництва (сушка 

зерна). Викиди фреонів, що здійснювали  АТ «Сумський завод 

«Насосенергомаш» та ПрАТ «Охтирський м’ясокомбінат», збільшились на 

0,024 т або 102,1% від рівня 2017 року, і складають 1,192 т. Викиди вуглецю 

чотирихлориду (тетрахлорметану) від АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» 

залишились на рівні минулого року – 1,168 т. 

 

3.4. Національна система оцінки антропогенних викидів та абсорбції 

парникових газів 

У Сумській області за 2018 р. викиди в атмосферне повітря від 
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стаціонарних джерел метану та оксиду азоту, які належать до парникових 

газів, становили відповідно 3723,9 т (119,8% до 2017 року) та 29,8 т (101,5% до 

2017 року). Крім того, у атмосферне повітря стаціонарними джерелами 

викинуто 1,8 млн т діоксиду вуглецю (108,2% до 2017 року), який також 

впливає на зміну клімату.   

 

                                                 4. СТАН ВОДНИХ РЕСУРСІВ 

 

         4.1. Водні ресурси та їх використання 

 Основним джерелом водопостачання у Сумської області є підземні води 

Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну та поверхневі води басейну 

Дніпро у межах басейнів чотирьох приток: Десни, Сули, Псла, Ворскли. 

Підземні води використовуються за допомогою артезіанських свердловин для 

централізованого водопостачання населення у містах і селах, а також для 

водопостачання промислових та сільськогосподарських підприємств.  

Річки області слугують джерелом технічного водопостачання 

промислових підприємств у різних містах області, а також зрошення 

присадібних ділянок садівничих товариств та земель сільськогосподарських 

підприємств.  

Для задоволення виробничих та господарських потреб області у воді у 

2018 р. з поверхневих та підземних джерел забрано 91,90 млн м
3
 води, у т. ч. 

поверхневої – 49,29 млн м
3
, підземної – 42,61 млн м

3
. 

 

4.1.1. Загальна характеристика 

Гідрографічна сітка Сумської області включає одну велику річку – 

Десну, що протікає по межі Сумської та Чернігівської областей на протязі 37 

км, середні річки – Сейм (167 км у межах області), Клевень (124 км), Сулу (152 

км), Псел (176 км), Хорол (60 км) і Ворсклу (122 км). 

Крім того, в області налічується 1536 малих річок та струмків загальною 

довжиною 7170 км, у тому числі 195 річок завдовжки понад 10 км, загальна 

довжина яких становить 3946 км, 1001 водотік завдовжки від 1 до 10 км та 340 

водотоків довжиною менше 1 км. 

У Сумській області нараховується понад 500 озер. Майже всі вони 

знаходяться у річкових долинах – у заплавах річок на низьких надзаплавних 

терасах. Переважна більшість озер у області невеликі за площею водної 

поверхні – до 10 га. Загальна площа водного дзеркала озер області становить 

близько 2,04 тис. га, а обсяг води близько 25 млн м
3
. 

У Сумській області налічується 42 водосховища та 2192 ставка. У 

розташуванні ставків по території області є певна особливість. У північних 

районах області, у межах Полісся, а також у широких долинах рік Сейму та 

Ворскли, їх кількість значно менша, ніж на решті території області, де балкова 

мережа більш розвинена і умови для їх будівництва більш сприятливі. 

Забезпеченість ресурсами підземних вод території Сумської області 

більш-менш рівномірна. Основні водоносні горизонти на сході області 

поширені в верхньо- та нижньокрейдових відкладах, в центральних районах і 
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на заході області – в палеогенових відкладах.  

У 2018 році забрано води із природних джерел у розрахунку на одну 

особу – 84,98 м
3
. У найближчій перспективі населення і галузі економіки 

Сумської області будуть у достатній мірі забезпечені водними ресурсами. 

 

  4.1.2. Водокористування та водовідведення 

Населення та галузі економіки Сумської області на даний час не мають 

проблем щодо споживання води у кількісному відношенні. Загальний забір 

підземної (питної) води у 2018 році склав 42,61 млн м
3
 її експлуатаційних 

запасів, а використання поверхневої води становило 52,27 млн м
3
 

поверхневого стоку, що сформувався на території області. 

Найбільшими споживачами свіжої води в області є підприємства 

житлово-комунального господарства (42,85%), промисловості (19,61%) та 

сільського господарства, у т. ч. ставково-рибне господарство (35,89%). 

Динаміка  забору та використанню води наведені у табл. 4.1. 

Перед водокористувачами, насамперед, підприємствами житлово-

комунального господарства у містах області, стоїть проблема реконструкції 

водогінних та каналізаційних мереж, з причини зношеності яких досягли 

великих масштабів втрати свіжої води при її транспортуванні. Майже у всіх 

комунальних підприємств втрати води при транспортуванні сягають близько 

30%. 
 

                                                                                                                   Таблиця 4.1   
 

Основні показники використання і відведення води, млн м
3 

Показники 2014 2015 2016 2017 2018 

Забрано води з природних водних об'єктів - всього 109,5 93,25 98,04 93,82 91,90 

Спожито свіжої води, 

 з неї на: 

99,5 63,26 64,14 63,99 63,39 

виробничі потреби 21,23 34,08 35,46 35,53 35,18 

побутово-питні потреби 31,58 29,12 28,57 28,38 28,05 

зрошення 0,262 - 0,039 0,008 0,09 

сільськогосподарські потреби 2,838 0,068 0,066 3,06 3,01 

ставково-рибне господарство 43,56 53,56 56,99 57,28 55,02 

Втрати води при транспортуванні 9,54 - 12,61 10,92 11,61 

Загальне водовідведення, 

 з нього 

51,54 48,8 51,5 50,32 49,09 

у поверхневі водні об'єкти 48,50 45,59 48,38 47,20 46,03 

у тому числі      

забруднених зворотних вод 20,40 21,98 23,73 23,03 23,12 

з них без очищення 0,055 0,061 0,065 0,071 0,065 

нормативно очищених 6,710 2,215 2,115 1,962 1,89 

нормативно чистих без очистки 21,39 21,40 22,54 22,21 21,02 

Обсяг оборотної та послідовно використаної води 144,4 71,61 75,86 73,75 67,94 

Частка оборотної та послідовно використаної води, % 87,19 67,80 68,18 67,52 65,82 

Потужність очисних споруд 134,7 80,27 86,23 84,22 83,98 

 

У промисловості  найбільш водоємкими є такі галузі: хімічна  – 12,83%; 

енергетика – 0,91%; машинобудівна – 2,13%; харчова –  3,3%. 

У порівнянні з 2017 роком забір води зменшився на 1,92 млн м
3
 або                     

2,05%, зокрема, відбулося зменшення забору поверхневої води з 51,17 млн м
3
 у 

2017 році до 49,29 млн м
3
 у звітному році. Це пояснюється зменшенням скидів 
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у галузі ставково-рибного господарства. 

В області досить актуальне питання водовідведення. Переважна 

більшість очисних споруд не забезпечують ефективної очистки стічних вод, 

особливо на підприємствах житлово-комунального господарства. Ефективно 

працюють лише очисні споруди у містах Глухів та Охтирка. 

У 2018 році у порівнянні з попереднім роком об’єм скиду стічних вод у 

поверхневі водні об’єкти зменшився на 1,17 млн м
3
 або 2,5%. До поверхневих 

водних об’єктів у області було скинуто 23,12 млн м
3
 забруднених стічних вод, 

що на 0,09 млн м
3
 більше, ніж у 2017 році (23,03 млн м

3
). Об’єм забруднених 

стічних вод без очисткм зменшився – 0,065 млн м
3
, проти 0,071 млн м

3
. 

Кількість нормативно очищених стічних вод зменшився з 1,962 млн м
3
 у 

минулому році до 1,89 млн м
3
 у звітному. Це пояснюється значним 

погіршенням стану очисних споруд в житлово-комунальних господарствах. У 

2018 році скинуто 21,02 млн м
3
 нормативно-чистих (без очистки), що менше 

ніж у 2017 році на 1,19 млн м
3
 або 5,4%. 

Більшість сільських населених пунктів не мають централізованого 

водопостачання і для питних потреб використовують ґрунтові води, які на 

значній частині території області залягають на невеликій глибині (до 5-10 м), 

внаслідок чого зазнають забруднення мінеральними та органічними 

сполуками. Ці води часто не відповідають вимогам, які пред’являються до 

питної води. Території з несприятливими умовами формування ґрунтових вод 

питної якості знаходяться насамперед на півночі області (у зоні Полісся), на 

широких пласких вододілах у Конотопському, Буринському та 

Недригайлівському районах та у долинах найбільших рік області.  

 На рис. 4.1 відображені обсяги забору і використання води та 

водовідведення за останні 5 років, різниця між забраною і використаною 

водою і є втрати води при її транспортуванні.  

 

109,5

93,25
98,04

93,82
91,9

99,5

63,26 64,14 63,99 63,39

51,54
48,8

51,5 50,32 49,09

0

20

40

60

80

100

120

2014 2015 2016 2017 2018

Забір води

Водоспоживання

Водовідведення

 
Рис. 4.1. Динаміка обсягів забору води, водоспоживання та водовідведення, 

млн м
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У табл. 4.2 наведені об’єми забору, використання та відведення води в 

розрізі басейнів річок. 

 

                                                                                                                  Таблиця 4.2  
 

Забір, використання та відведення води, млн. м
3
   

Назва водного об’єкту Забрано води із 

природних водних  

об’єктів - всього 

Використано води Водовідведення у поверхневі водні об’єкти 

всього з них забруднених 

зворотних вод 

   р. Ворскла 5,694 4,134 2,666 0,278 

р. Псел 51,41 35,99 28,15 15,64 

Р. Сула 7,344   4,950 4,037 0,953 

р. Десна 

у тому числі: 

27,45 18,32 14,24 6,243 

р. Сейм 17,99 11,47  7,755 2,273 

р. Шостка 5,851 4,487 4,998 3,862 

 

4.2. Забруднення поверхневих вод 

Антропогенне навантаження поверхневі води відчувають від 

водокористувачів області. А це, в більшості випадків, очисні споруди 

підприємств, міст, селищ та сіл, які мають скиди стоків до відкритих 

поверхневих водойм. 

На теперішній час основним інгредієнтом - забруднювачем поверхневих 

вод після скиду стоків, що очищаються на очисних спорудах, є фосфатовмісні 

сполуки. При проектуванні більшості очисних споруд не передбачалось 

наявність у стічних водах значних концентрацій фосфатних сполук. Тому 

очисні споруди справляються з очисткою від фосфатів не більше як на 50%. 

Всі очисні споруди області потребують побудови додаткової очистки від цих 

сполук. Протягом звітного періоду проведені заходи щодо вдосконалення 

очистки стічних вод. Деякі комунальні підприємства перебудовані, інші 

готують проекти для перебудови та переведення роботи на інший вид очистки.  

Також, на якісний стан поверхневих вод впливають азотні та органічні 

речовини, які потрапляють до поверхневих водойм разом з недостатньо 

очищеними стоками. 

Найбільша кількість органічних речовин поступає внаслідок скиду 

зворотних вод підприємствами комунального господарства. Оцінка 

забруднення органічними речовинами проводилась за показником БСК5. Серед 

найбільших міст Сумської області, до поверхневих водних об’єктів яких 

здійснюється скид органічних речовин, слід виділити комунальні 

підприємства м. Шостка, м. Конотоп, м. Ямпіль, м. Буринь, смт Середина-

Буда, м. Білопілля, м. Суми, м. Охтирка, м. Ромни, м. Тростянець, м. Лебедин, 

м. Недригайлів, смт Краснопілля, смт Липова Долина.  

У Сумській області промисловість має дуже незначний внесок у 

забруднення органічними сполуками водних об’єктів. Так, у складі 

промислових стічних вод майже у 12 разів менше органічних речовин у 

порівнянні з КОС. Основним джерелом промислового забруднення водних 

об’єктів на території Сумської області є ТОВ «Буринський молокозавод» (м. 

Буринь), ПАТ «Сумихімпром» (м. Суми), Філія «Охтирський сиркомбінат»                  
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ПП «Рось» (м. Охтирка), Філія ПрАТ «Слобожанська будівельна кераміка» 

(с. Плавинище Роменського р-ну). 

У 2018 р. загальний скид стічних вод у поверхневі водні об'єкти (рис. 

4.2) у порівнянні з 2017 р. зменшився на 1,17 млн м
3
 (з 47,20 до 46,03 млн м

3
), з 

них: 

1,89 млн м
3 

стічних вод забезпечувалось нормативною очисткою на 

очисних спорудах перед скидом у водні об’єкти, що складає 4,11%, 

23,05 млн.м
3
 скинуто у поверхневі водні об’єкти недостатньо очищених 

стічних вод, що складає 50,08%; 

0,065 млн м
3
  зовсім без очистки, що складає 0,14%; 

21,02 млн м
3
 скинуто нормативно чистих вод без очистки, що складає 

45,67%.     
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        Рис. 4.2. Динаміка водовідведення у поверхневі водні об’єкти, млн м

3 

 

У зв’язку з моральним та фізичним зносом споруд та обладнання, 

перевантаженням окремих технологічних ланцюгів продовжують неефективно 

працювали очисні споруди в містах Конотоп, Ромни, Суми, Ямпіль, Буринь, 

Лебедин, Тростянець, Недригайлів. З підприємств, що знаходяться в цих 

містах цих підприємств до водних об’єктів поступають зворотні води, які не 

відповідають нормативам по фосфатам, органічним речовинам та біогенам. 

 

4.2.1. Скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти та очистка 

стічних вод  

        На території Сумської області налічується 66 комплекси очисних споруд 

загальною потужністю 296 тис. м
3
/добу, 48 комплексів працюють в режимі 

штучної біологічної очистки з подальшим скидом очищених чи недостатньо 

очищених стічних вод в водні об’єкти.  Загальна протяжність каналізаційних 

мереж області складає 1,0282 тис. км, з них ветхих та аварійних, що 

потребують заміни – 0,3695 тис. км. 

У 2018 р. відбулося зменшення скиду забруднених стічних вод у водні 
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об’єкти на 0,09 млн м
3
.  

Із загального об’єму скинутих у поверхневі водні об’єкти стічних вод по 

області, а саме 46,03 млн м
3
, об’єктами житлово-комунального господарства 

скинуто 21,49 млн м
3
 стічних вод, у тому числі:  

неочищених стічних вод – 0,065 млн м
3
, 

недостатньо очищених – 23,05 млн м
3
.  

Скид неочищених та недостатньо очищених стічних вод по галузі 

житлово-комунального господарства становить 93,53%  від загального об’єму 

скиду. 

Підприємством хімічної промисловості ПАТ «Сумихімпром» скинуто у 

водні об’єкти області 3,283 млн м
3
, у тому числі: забруднених – 2,893 млн м

3
, 

що становить 88,12% від загального скиду підприємства.   

 

4.2.2. Основні забруднювачі водних об'єктів (за сферами діяльності) 

Основними забруднювачами  водних об’єктів в області  є підприємства 

комунального господарства, які підпорядковані органам місцевої виконавчої 

влади, молокопереробні та хімічні підприємства.  

До Переліку об’єктів, які є найбільшими забруднівачами довкілля по 

скидах забруднених стічних вод у водні об’єкти у 2017 році, увійшли 

Комунальне підприємство «Міськводоканал» Сумської міської ради; 

Комунальне підприємство виробничого управління водопровідно-

каналізаційного господарства «Водоканал» Шосткинської міської ради; ПАТ 

«СУМИХIМПРОМ» та Комунальне підприємство «Виробниче управління 

водопровідно-каналізаційного господарства» Конотопської міської ради. 

За обсягом скидів забруднених стічних вод область знаходилася на 7 

місці по Україні. Дані за 2018 рік на час складання Доповіді не опубліковано. 

 У табл. 4.3 наведені дані про використання та відведення води за видами 

економічної діяльності. 

           

                                                                                                      Таблиця 4.3. 

Використання та відведення води за видами економічної діяльності, млн м
3 

Галузь економіки Використано 

води  

З неї на: Відведено зворотних вод у поверхневі 

водні об’єкти 

побутово-

питні потреби 

виробничі 

потреби 

всього у тому числі 

забруднених 

з них без 

очищення 

Електроенергетика 0,239 0,112 0,127 0,057 - 0,057 

Вугільна промисловість - - - - - - 

Металургійна 

промисловість 

0,007 0,003 0,004 - - - 

Хімічна та нафтохімічна 

промисловість 

8,131 1,345 6,787 3,283 2,893 - 

Машинобудування 1,351 0,727 0,624 0,110 - 0,110 

Нафтодобувна 

промисловість 

0,078 0,031 0,046 - - - 

Житлово-комунальне 

господарство 

27,16 24,10 3,063 21,49 20,10 - 

Сільське господарство 22,75 0,320 22,27 20,59 - 20,59 

Харчова промисловість 2,090 0,236 1,854 0,455 0,077 0,378 

Транспорт 0,307 0,301 0,006 - - - 

Промисловість 

будівельних матеріалів 

0,104 0,042 0,062 0,020 0,020 - 

Всього  62,217 27,217 34,843 46,005 23,09 21,135 
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4.2.3. Транскордонне забруднення поверхневих вод 

Поверхневий стік водних басейнів Сумської області майже на 60% 

формується на території Російської Федерації. З огляду на це, інформація 

щодо сформованої гідрологічної ситуації та якісного стану транскордонних 

водних об’єктів дуже актуальна для подальшого використання водних ресурсів 

у межах та поза межами Сумської області. «Програмою державного 

моніторингу довкілля у частині здійснення Держводагенством України 

контролю якості поверхневих вод» (наказ Держводагенства України від 

30.12.2011 ғ 310) затверджені 7 транскордонних створів на території області. 

З 2014 року у зв’язку зі складними політичними відношеннями між державами 

дію Угоди призупинено, обмін інформацією не проводиться. Місце 

розташування створів змінено, створи перенесені на територію Сумської 

області України у максимальній близькості до кордону з Росією. 

У 2018 році транскордонний моніторинг проводився щоквартально 

Регіональним офісом водних ресурсів у Сумській області у створах: р. Бобрик 

нижче м. Середина-Буда та р. Знобовка с. Нововасилівка (близь кордону з 

Брянською областю), р. Сейм с. Піски, р. Псел с. Миропілля та р. Клевень с. 

Заруцьке (близь кордону з Курською областю), р. Ворскла смт. 

Великаписарівка та р. Ворсклиця с. Пожня (близь кордону з Бєлгородською 

областю). Гідрохімічні дослідження при здійсненні моніторингу поверхневих 

вод проводились в порівнянні з гранично допустимими концентраціями (ГДК) 

для водойм рибогосподарського використання ОБРВ (1990) та Нормативами 

екологічної безпеки водних об’єктів, що використовуються для потреб 

рибного господарства, щодо ГДК органічних та мінімальних речовин у 

морських та прісних водах (БСК5, ХСК, зав. речовини та амонійного азоту), 

затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства 

України 30.07.2012 ғ 47, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 

14.08.2012 ғ 1369/21681. Результати наведені за даними лабораторії 

моніторингу вод та грунтів Регіонального офісу водних ресурсів у Сумській 

області. 

У створі річки Знобівка (с. Нововасилівка) зафіксовано перевищення 

ГДК по БСК5 – 1,2 ГДК, залізу загальному – 7,7 ГДК та марганцю –10,3 ГДК. 

Вміст розчиненого кисню знаходився у межах 6,72 – 8,5 мгО2/дм
3
. 

У створі р. Бобрик (нижче м. С-Буда) перевищення ГДК зафіксовані по 

БСК5 – 2,5 ГДК, азоту амонійному – 4,9 ГДК, залізу загальному –3,5 ГДК, 

марганцю – 14 ГДК та нітритам – 3,8 ГДК. Вміст розчиненого кисню 

знаходився у межах 3,5 – 6,9 мгО2/дм
3
. 

У створі річки Клевень (с. Заруцьке) вміст хімічних показників 

залишився у межах ГДК, перевищення зафіксовані тільки по залізу загальному 

– 4,6 ГДК. У цьому створі спостерігається стабільний хімічний склад води з 

незначними сезонними коливаннями. Кисневий режим річки задовільний, 

вміст розчиненого кисню знаходиться в межах 7,5–10,2 мгО2/дм
3
. 

У створі річки Сейм (с. Піски) концентрація забруднюючих речовин 

знаходилися в межах норм ГДК. Кисневий режим річки у створі задовільний, 

вміст розчиненого кисню  знаходився в межах 7,9 – 10,6 мгО2/дм
3
. 
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Аналіз стану вод у створі річки Ворскла (смт В. Писарівка) свідчить, що 

якість води за основними проконтрольованими показниками відповідає 

нормам ГДК.  

У створі річки Ворскла (смт В. Писарівка) перевищення ГДК зафіксовані 

тільки по залізу загальному – 1,5 ГДК. Кисневий режим річок був задовільний, 

вміст розчиненого кисню знаходився в межах 4,0 –10,5 мгО2/дм
3
. 

У створі річки Псел (с. Миропілля) основні показники залишились у 

межах минулих середньорічних значень і не перевищували ГДК. Перевищення 

ГДК зафіксовані тільки по залізу загальному – 1,4 ГДК та марганцю – 2,6 ГДК. 

Кисневий режим річки задовільний, вміст розчиненого кисню у 2018 році 

знаходився у межах 4,8 – 9,5 мгО2/дм
3
. 

Аналіз гідрохімічних показників досліджених проб не виявив 

аномальних перевищень гранично - допустимих концентрацій (ГДК), стан 

водотоків оцінюється як задовільний. 

        

  4.3. Якість поверхневих вод 

Якість води – це характеристика складу і властивостей води, яка визначає 

її придатність для конкретних цілей використання. До погіршення якості як 

поверхневих так і підземних вод призводить потужний антропогенний вплив 

на природне середовище. Якість води в Сумській області не є виключенням.  

Гідрографічна сітка Сумської області включає одну велику річку – Десну, 

що протікає по межі Сумської та Чернігівської областей протягом 37 км, 

середні річки – Псел (176 км), Сейм (167 км у межах області), Сулу (152 км), 

Клевень (124 км), Ворсклу (122 км) та Хорол (60 км). Крім того, в області 

налічується 1536 малих річок та струмків загальної довжиною 7170 км, у тому 

числі 195 річок завдовжки понад 10 км, 1001 водотік завдовжки від 1 до 10 км 

та 340 водотоків довжиною менше 1 км. 

На сьогодні малі та середні річки потребують значної уваги, оскільки 

вони є водними об’єктами переважно дощового живлення і більшість із них 

вже втратила природну здатність до самоочищення. Дослідження якості 

поверхневих вод надзвичайно актуальне і потребує комплексного вирішення. 

Проведення досліджень з визначення хімічного складу поверхневих вод є 

необхідною умовою для отримання об’єктивної інформації про характер та 

рівень забруднення водних об’єктів. 

 

4.3.1. Оцінка якості вод за гідрохімічними показниками  

Інструментально-аналітичний контроль за якістю поверхневих вод на 

території області проводять Державна екологічна інспекція в Сумській області 

(у контрольних створах скидів підприємств), Регіональний офіс водних 

ресурсів у Сумській області (поверхневі водні об’єкти), ДУ «Сумський 

обласний лабораторний центр МОЗ України» (води відкритих водойм до 

початку і у період купального сезону в місцях організованого 

водокористування (пляжах) ) та Сумська філія ДУ «Держгрунтохорона» (на 

водоймах сільськогосподарського призначення). 

Протягом 2018 року представниками лабораторії моніторингу вод та 
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ґрунтів Регіонального офісу водних ресурсів у Сумській області відібрано та 

проаналізовано 100 проб води з 12 відкритих поверхневих водойм. 

Гідрохімічні дослідження при здійсненні моніторингу поверхневих вод 

проводились у порівнянні з гранично допустимими концентраціями (ГДК) для 

водойм рибогосподарського використання ОБРВ (1990) та Нормативами 

екологічної безпеки водних об’єктів, що використовуються для потреб 

рибного господарства, щодо ГДК органічних та мінімальних речовин у 

морських та прісних водах (БСК5, ХСК, зав. речовини та амонійного азоту), 

затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства 

України 30.07.2012 ғ 47, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 

14.08.2012 ғ 1369/21681. 

 

Характеристика якості води в річках, які відносяться до басейну 

Дніпродзержинського водосховища 

Аналіз стану вод річок Ворскла та Ворсклиця проводився у 3 створах, 

якість води за основними показниками відповідає нормам ГДК, перевищення 

зафіксовано тільки по залізу загальному – 1,5 ГДК та 2 ГДК відповідно. 

Кисневий режим річок протягом 2018 року був задовільний, вміст розчиненого 

кисню знаходився у межах 4,0 - 11,4 мгО2/дм
3
. 

За методикою екологічної оцінки якості води річки Ворскла та Ворсклиця 

можна віднести до ІІ класу (добрі), 3 категорії (добрі) за їх станом, а за 

ступенем чистоти – чисті (2), 3 категорії (досить чисті). 

За комплексною оцінкою якості води на основі індексу забруднюючих 

речовин (ІЗР) річки Ворскла та Ворсклиця можна віднести до: 
Назва створу ІЗВ Клас якості води Опис класу 

с. В. Писарівка (с. Козинка, кордон із РФ) 1,45 3-ій помірно забруднена 

с. Клементове, вище м. Охтирка  1,67 3-ій помірно забруднена 

с. Пожня (с. Мокра Орловка, кордон з РФ ) 1,53 3-ій помірно забруднена 

Річка Псел. 

Контроль річки у межах області ведеться на 5 створах, які 

контролювалися щоквартально.  

У створах с. Миропілля на кордоні з Російською Федерацією та створі с. 

Велика Чернетчина середньорічні показники знаходились у межах 2017 року. 

Вміст розчинених речовин у воді у 2018 році перевищував ГДК по   БСК5 –1,5 

ГДК одноразово в осінній період, залізу загальному 1,4 – 2,0 ГДК, марганцю у 

2,6 – 5,6 ГДК.  

У створі біля с. Червоне нижче м. Суми зафіксовано перевищення ГДК 

забруднюючих речовин БСК5 – 1,1 ГДК, нітрити - 2,1ГДК, залізо загальне - 1,8 

ГДК, марганець - 8,8 ГДК.  

У створі с. Бишкінь у порівнянні з 2017 роком спостерігалось незначне 

підвищення концентрацій забруднюючих речовин, пов’язане з невеликою 

течією річки та періодами посухи. 

У створі на кордоні з Полтавською областю (с. Камінне) перевищення 

ГДК фіксувались по нітритах  - 1,3 ГДК, залізу загальному - 1,8 ГДК, 

марганцю - 6,0 ГДК. Середньорічні значення інших показників залишилися на 
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рівні минулих років та не перевищували норм ГДК. Сольовий склад вод річки 

Псел був стабільний. Жорсткість води складала 4,5 – 8,4 мг-екв/дм
3
.  

Кисневий режим річки на території Сумської області у 2018 році 

знаходився в межах 3,4 – 11,5 мгО2/дм
3
. 

За методикою екологічної оцінки якості води річку Псел у створах  с. 

Миропілля, с. В. Чернеччина можна віднести до ІІ класу (добрі), 2 категорії 

(дуже добрі) за їх станом, а за ступенем чистоти – чисті (2), 2 категорії (чисті), 

а у створах с. Червоне, с. Бишкінь та с. Камінне – до ІІ класу (добрі), 3 

категорії (добрі) за їх станом, а за ступенем чистоти – чисті (2), 3 категорії 

(досить чисті). За комплексною оцінкою якості води на основі ІЗР річку Псел 

можна віднести до: 
Назва створу ІЗР Клас якості води Опис класу 

с. Миропілля (с. Горналь, кордон із РФ) 1,95 3-ій помірно забруднена 

с. В. Чернеччина, вище м. Суми 1,94 3-ій помірно забруднена 

с. Старе Село, нижче м. Суми  2,73 4-ій забруднена 

с. Бишкінь, 70 км від м. Суми 2,14 3-ій помірно забруднена 

с. Кам’яне, кордон з Полтавською областю 2,04 3-ій помірно забруднена 

Річка Хорол - притока 1 порядку р. Псел  

Щоквартально проводилися моніторингові спостереження у двох 

створах річки. 

У створі с. Панасівка вище смт Липова Долина спостерігалися 

перевищення ГДК по БСК5 – 1,2 ГДК, залізу загальному – 1,7 ГДК, марганцю 

– 11,3 ГДК. Кисневий режим річки знаходився у межах 2,0 – 5,0 мгО2/дм
3
. 

Критично низьким рівень кисню фіксувався влітку та зимою під кригою. 

У створі с. Лучки нижче смт Липова Долина на кордоні з Полтавською 

областю спостерігалися незначні перевищення ГДК по БСК5 – 1,2 ГДК, залізу 

загальному – 1,6 ГДК, марганцю – 5,7 ГДК. Кисневий режим річки був 

нестабільний, вміст розчиненого кисню у створі знаходився в межах 3,8 - 7,0 

мгО2/дм
3
. 

За методикою екологічної оцінки якості води річку Хорол можна 

віднести до ІІ класу (добрі), 3 категорії (добрі) за їх станом, а за ступенем 

чистоти – чисті (2), 3 категорії (досить чисті). За комплексною оцінкою якості 

води на основі ІЗР річку Хорол можна віднести до: 
Назва створу ІЗР Клас якості води Опис класу 

с. Панасівка, вище смт Липова Долина 2,36 3-ій помірно забруднена 

с. Лучки, кордон з Полтавською обл. 1,91 3-ій помірно забруднена 

 

Характеристика якості води в річках, які відносяться до басейну 

Кременчуцького водосховища 

Річка Сула  

Контроль за якістю води проводився у 2 створах. У створі вище 

технічного водозабору м. Ромни перевищення норм ГДК спостерігалися по 

залізу загальному – 1,6 ГДК, марганцю – 14,3 ГДК. Середньорічні показники 

інших забруднюючих речовин залишалися на минулорічному рівні й не 

перевищили норм ГДК.  
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У створі нижче м. Ромни с. Чеберяки якість води за хімічними 

показниками залишалася в межах норми. Перевищення ГДК виявлені по БСК5 

– 1,1 ГДК, залізу загальному – 2,5 ГДК, марганцю – 14,4 ГДК. Сольовий склад 

стабільний. Жорсткість води середня  4,9 – 13,2 мг-екв/дм
3
. 

Кисневий режим річки був нестабільний, вміст розчиненого кисню 

знаходився у межах 2,5 – 11,8 мгО2/дм
3
.  

За методикою екологічної оцінки якості води річку Сулу можна віднести 

до ІІ класу (добрі), 3 категорії (добрі) за їх станом, а за ступенем чистоти – 

чисті (2), 3 категорії (досить чисті). За комплексною оцінкою якості води на 

основі ІЗР річку Сулу можна віднести до: 
Назва створу ІЗВ Клас якості води Опис класу 

м. Ромни, вище міста 2,02 3-ій помірно забруднена 

с. Чеберяки, нижче м. Ромни 1,90 3-ій помірно забруднена 

 

Характеристика якості води в річках, які відносяться до басейну 

Канівського водосховища 

Річка Знобівка, притока 1 порядку р. Десна  

Річка контролювалась у 2-х створах. У створі смт Зноб – Трубчевськ 

зафіксовані перевищення норм ГДК: залізо загальне – 9,7 ГДК, марганець – 

10,1 ГДК. 

У створі нижче впадіння струмка Знаменка с. Нововасилівка фіксувалися 

перевищення норм ГДК: БСК5 – 1,2 ГДК, залізо загальне –7,7 ГДК, марганець 

– 10,3 ГДК.  

Територія, по якій протікає річка, заболочена, складається з торф’яних та 

мінеральних ґрунтів. Поверхнева вода має високу кольоровість. Живлення 

ріки переважно снігове, тому спостерігаються незначні концентрації 

гідрокарбонатів 158,6 – 341,0 мг/дм
3
, лужність води 2,6 – 5,6 мг-екв/дм

3
 та 

жорсткість 2,5 – 3,8 мг-екв/дм
3
. Вміст розчиненого кисню був задовільний, 

знаходився у межах 6,5 – 10,3 мгО2/дм
3
. 

За методикою екологічної оцінки якості води річки Знобівка можна 

віднести до ІІ класу (добрі), 3 категорії (добрі) за їх станом, а за ступенем 

чистоти – чисті (2), 3 категорії (досить чисті). За комплексною оцінкою якості 

води на основі ІЗР річку Знобівку можна віднести до: 
 

Назва створу ІЗВ Клас якості води Опис класу 

с. Зноб-Трубчевська, кордон з РФ 1,96 3-ій помірно забруднена 

с. Нововасилівка, кордон з РФ 2,22 3-ій помірно забруднена 

Річка Бобрик - притока р. Десни І порядку. 

Якісний стан річки відслідковувався по двох створах.  

У створі вище м. Середина-Буда середньорічні показники перевищували 

ГДК: БСК5 – 3,8 ГДК, залізо загальне – 6,7 ГДК, марганець  – 14 ГДК, азот 

амонійний – 5,7 ГДК, нітрити – 1,5 ГДК.  

У створі нижче м. Середино-Буда поблизу кордону з Російською 

Федерацією середньорічні показники перевищують ГДК по БСК5 – 2,5 ГДК, 

азоту амонійному – 4,9 ГДК, залізу загальному – 3,5 ГДК, марганцю –                 
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14 ГДК, нітрити – 3,8 ГДК. Рівень розчиненого кисню у створах коливався у 

межах 3,5–6,9 мг О2/дм
3
.  

За методикою екологічної оцінки якості води річку Бобрик можна 

віднести до ІІІ класу (задовільні), 5 категорії (посередні) за їх станом, а за 

ступенем чистоти – забруднені (3), 5 категорії (помірно забруднені). За 

комплексною оцінкою якості води на основі ІЗР річку Бобрик можна віднести 

до: 
Назва створу ІЗВ Клас якості води Опис класу 

м. Середина-Буда, вище міста 4,29 5-ий брудна 

м. Середина-Буда, нижче міста  

(с. Зерново, кордон з РФ) 
3,24 4-ий забруднена 

Річка Івотка- притока р. Десни І порядку. 

Якість води у створах вище м. Ямпіль та с. Івот по контрольованим 

показникам знаходилась у межах ГДК. У порівнянні з минулим роком вміст 

забруднюючих речовин залишався на тому ж рівні. В обох створах 

спостерігались перевищення ГДК по залізу загальному – 3,4 ГДК та 4,4 ГДК 

відповідно. Концентрація решти забруднюючих речовин знаходилася нижче 

ГДК. Кисневий режим річки задовільний, вміст розчиненого кисню 

знаходився у межах 4,5 – 12,9 мгО2/дм
3.
 

За методикою екологічної оцінки якості води річку Івотка можна 

віднести до ІІ класу (добрі), 3 категорії (добрі) за їх станом, а за ступенем 

чистоти – чисті (2), 3 категорії (досить чисті). За комплексною оцінкою якості 

води на основі ІЗР річку Івотку можна віднести до: 
Назва створу ІЗВ Клас якості води Опис класу 

смт.Ямпіль, вище населеного пункту. 1,86 3-ій помірно забруднена 

смт.Ямпіль, нижче населеного пункту 1,74 3-ій помірно забруднена 

Річка Шостка- притока р. Десни І порядку. 

Якість води у створі вище технічного водозабору м. Шостка істотно не 

погіршилась, вміст забруднюючих речовин відмічався на рівні минулого року. 

Перевищення ГДК забруднюючих речовин зафіксовано тільки по залізу 

загальному – 2,9 ГДК та марганцю – 9 ГДК. Кисневий режим річки у 2018 році 

був задовільний, вміст розчиненого кисню знаходився у межах 8,64 мгО2/дм
3
. 

За методикою екологічної оцінки якості води річку Шостку можна 

віднести до ІІ класу (добрі), 3 категорії (добрі) за їх станом, а за ступенем 

чистоти – чисті (2), 3 категорії (досить чисті). За комплексною оцінкою якості 

води на основі ІЗР річку Шостку можна віднести до: 
 

Назва створу ІЗВ Клас якості води Опис класу 

с. Гамаліївка, вище м. Шостка 1,68 3-ій помірно забруднена 

Річка Сейм – притока I порядку.  

Річка Сейм одна з найбільших притоків р. Десни. Контроль якості води у 

звітному періоді проводився у 3 створах.  

У створі с. Пески концентрації більшості забруднюючих речовин 

знаходилися в межах норм ГДК. Перевищення норм ГДК були на рівні 

минулих років і відслідковувалися тільки по марганцю – 7 ГДК. 

Води річки Сейм вище технічного водозабору м. Путивль с. Чумакове 
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практично не відчувають техногенного навантаження. Якісний склад води в 

створі вище водозабору м. Путивль залишився на минулорічному рівні.  

У створі біля с. Мельня на кордоні з Чернігівською областю перевищення 

ГДК забруднюючих речовин спостерігалось тільки по залізу загальному – 2 

ГДК та марганцю – 6,6 ГДК. Інші показники  знаходились в межах ГДК.  

Кисневий режим річки задовільний, вміст розчиненого кисню знаходився 

у межах 8,1 – 9,1 мгО2/дм
3
. Сольовий склад вод річки Сейм був стабільний. 

Жорсткість води середня  5,0 – 9,7 мг-екв/дм
3
. 

За методикою екологічної оцінки якості води у створі річку Сейм можна 

віднести до ІІ класу (добрі), 3 категорії (добрі) за їх станом, а за ступенем 

чистоти – чисті (2), 3 категорії ( досить чисті). За комплексною оцінкою якості 

води на основі ІЗР річку Сейм можна віднести до: 
 

Назва створу ІЗВ Клас якості води Опис класу 

с. Пески (смт. Тьоткіне, кордон з РФ) 1,48 3-ій помірно забруднена 

с. Чумаково, вище м.Путивль 1,50 3-ій помірно забруднена 

с. Мельня, кордон з Чернігівською обл. 2,20 3-ій помірно забруднена 

Річка Єзуч – притока II порядку.  

Контроль якості води річки Єзуч проводився у 2-х створах. У створі, що 

розташований вище м. Конотоп с. В'язове, перевищення норм ГДК 

спостерігалося по БСК5 – 2,5 ГДК, залізу загальному – 7,5 ГДК, марганцю – 

10,9 ГДК, завислим речовинам – 1,3 ГДК. Максимальні перевищення 

спостерігались у період весняного водопілля.  

У створі нижче м. Конотоп с. Сарнавщина перевищення норм ГДК 

відслідковується за такими показниками: БСК5 – 1,5 ГДК, азот амонійний – 2,2 

ГДК, залізо загальне – 6,3 ГДК, марганець – 22,8 ГДК, нітритим – 4 ГДК.  

Кисневий режим річки у створах задовільний, вміст розчиненого кисню 

знаходився у межах 5,3 – 9,8 мгО2/дм
3
.  

За методикою екологічної оцінки якості води річку Єзуч  можна віднести 

до ІІ класу (добрі), 3 категорії (добрі) за їх станом, а за ступенем чистоти – 

чисті (2), 3 категорії (досить чисті). За комплексною оцінкою якості води на 

основі ІЗР р. Єзуч можна віднести до: 
Назва створу ІЗР Клас якості води Опис класу 

с. В'язове, вище м. Конотоп,  2,12 3 помірно забруднена 

с. Сарнавщина, нижче м. Конотоп 2,13 3 помірно забруднена 

Річка Клевень– притока II порядку. 

У 2018 році спостерігається стабільний хімічний склад води з незначними 

коливаннями у залежності від пори року. Вміст хімічних показників 

залишається у межах ГДК. Сольовий склад стабільний. Жорсткість води 

середня  5,5 – 6,9  мг-екв/дм
3
. Кисневий режим річки задовільний, вміст 

розчиненого кисню знаходився у межах 7,5 – 10,2 мгО2/дм
3
. 

За методикою екологічної оцінки якості води річку Клевень можна 

віднести до ІІ класу (добрі), 2 категорії (дуже добрі) за їх станом, а за ступенем 

чистоти – чисті (2), 2 категорії (чисті). За комплексною оцінкою якості води на 

основі ІЗР річку Клевень можна віднести до: 
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Назва створу ІЗВ Клас якості води Опис класу 

с. Заруцьке, кордон з РФ 1,70 3-ій помірно забруднена 

Характерним явищем для річок області є високий рівень заліза 

загального та вміст марганцю.  

Відібрані проби води із річок Клевень, Псел, Сейм, Ворскла та Ворсклиця 

були підготовлені до радіологічного контролю. 

У цілому якісний стан поверхневих водойм області залишився на рівні 

минулого року. 

Державною екологічною інспекцією у Сумській області за 2018 рік було 

проконтрольовано 39 водних об’єктів по 56 контрольних створах скидів 

підприємств, в яких відібрано та проаналізовано 149 пробу води та виконано 

1261 визначення.  

Державна установа «Сумський обласний лабораторний центр МОЗ 

України» відповідно до «Програми моніторингу якості води рік України: 

Дніпро, С.Донець, Південний Буг, Дністер, Десна», «Програми спостережень 

за радіологічними та гідрологічними показниками на транскордонних водних 

об’єктах з Білорусією та РФ річок Сейму та Десни». Дослідження проб води із 

відкритих водойм області проводились згідно термінів, передбачених планами 

для моніторингових досліджень. 

За 2018 рік проаналізовано 88 створів на відкритих водоймах у місцях 

проживання і відпочинку населення. На санітарно – хімічні показники всього 

досліджувалось 717 проб води, відхилення від санітарно – гігієнічних норм 

зареєстровано у 8 пробах води відкритих водойм (1,1%). Відхилення виявлено 

у води в озері «Червоне», річці Боромля, озері «Сажалка» м. Тростянець. 

На мікробіологічні показники досліджувалось 755 проб води, з них 55 

(7,3%) мали відхилення від санітарно – гігієнічних норм за рахунок води 

відкритих водойм в урочищі «Грузне» смт Краснопілля; ставу «Козин» 

Кролевецького району; річці Ворскла у межах Охтирського району. 

На радіологічні речовини досліджувались 38 проби води відкритих 

водойм, на паразитологічні показники відібрано 251 пробу води відкритих 

водойм - результати задовільні. 

 

4.3.2. Гідробіологічна оцінка якості вод та стан гідробіоценозів 

Профілактику хвороб риби завжди необхідно розглядати в контексті 

комплексу факторів, надзвичайно важливими з яких є належний санітарний 

стан водних об'єктів та фізико-хімічні параметри води. При вирощуванні риби, 

незалежно від її виду та віку, найбільше значення має її фізіологічний стан та 

сприйнятливість до захворювань, оскільки саме захворювання риби 

найчастіше стають причиною недоотримання рибної продукції (у т.ч. 

внаслідок загибелі риби, зменшення приростів її маси, погіршення товарного 

вигляду, «яловості» плідників). 

До основних факторів, які впливають на природну резистентність 

(опірність або захисні сили) організму, а, отже, й сприйнятливість до 

захворювань, належать: надмірна щільність посадки риби; якість кормів; 

забруднення водойм різними стоками; різкі коливання температури; низький 
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вміст розчиненого у воді кисню; травмування риби в результаті необережного 

поводження з нею і т.д. 

Організм риби під дією стрес-факторів та за наявності збудників 

інфекційних та інвазійних хвороб, не маючи достатньої резистентності, 

починає хворіти і згодом гине. Хвороби риби можуть виникати і без 

патогенного начала, що характерно для авітамінозів, токсикозів, спричинених 

токсинами водоростей і т.д. Тому у рибницьких господарствах слід 

запровадити епізоотичний моніторинг. 

При виникненні захворювання риби у кожному випадку слід 

застосовувати індивідуальну схему лікування риби. При появі перших 

клінічних ознак хвороби, слід відібрати та направити рибу та воду до 

ветеринарної або іхтіопатологічної лабораторії для своєчасного встановлення 

діагнозу та розробки схеми лікування. Вимоги до відбору проб води та риби 

для дослідження наведені в «Правилах відбору зразків патологічного 

матеріалу, крові, кормів, води та пересилання їх для лабораторного 

дослідження», затверджених Головою Державного департаменту ветеринарної 

медицини Мінсільгосппроду 15 квітня 1997 р. ғ 15-14/111. 

За інформацією Головного управління Держпродспоживслужби в 

Сумській області, у зразках риби та рибопосадкового матеріалу, які надійшли 

протягом 2018 року для дослідження на захворювання в Сумську регіональну 

лабораторію Держпродспоживслужби, виділено збудник аеромонозу риб – 

Aeromonas hydrophila. 

Профілактичним заходом від цієї хвороби може бути імунопрофілактика 

риб. Для того, щоб її здійснити, треба створити вакцини, а також розробити 

способи їх введення для отримання ефективного захисту. Для проведення 

досліджень були використані коропи після двох схем вакцинації 

бактеріальним антигеном: методом введення в черевну порожнину і 

гіперосмотичним методом.   

Середній рівень бактеріостатичної активності сироватки крові у коропів на 

початку дослідів складав від 30,0 % до 46,0 %, після вакцинації виявляли 

збільшення цього показника у всіх вакцинованих коропів до 87,7-89,3%. БАСК 

в контрольній групі поступово збільшувалась до 59,1% при збільшенні 

температури води у весняно-літній період. Температура води в садках  

протягом дослідів зростала з 14,8
о
 до 26,1

о
С, вміст кисню був у межах 5,8-10,6 

мг/л О2, водневий показник рН - 7,6-8,2.  

Для перевірки стійкості вакцинованих коропів були проведенні досліди 

біологічної проби. В досліді захворіло 90% і відійшло 75% всіх 

невакцинованих контрольних риб. У групі коропів, щеплених способом 

інфільтрації, за вісім днів захворіло і загинуло 55% риб. В групі риб, 

вакцинованих в черевну порожнину, захворіло 55% риб і загинуло - 30%. 

Вакциновані в черевну порожнину коропи, після зараження бактерією A. 

hydrophіla, на 90% відповіли виробленням антитіл у титрах 1:8 - 1:128, 

вакциновані гіперосмотичним методом, у титрах - 1:1-1:4, що становило рівень 

фонових значень.  

Таким чином, найбільш стійкими до зараження аеромонадами (на 45%) 
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були коропи, вакциновані в черевну порожнину. Гіперосмотична вакцинація 

була менш ефективною і давала захист лише на 20% вище, ніж у контрольних 

коропів.  

Як висновок, при гострому і нетиповому перебігу аеромонозу та весняній 

віремії коропа знижуються маса, темп росту і коефіцієнт вгодованості за 

Фультоном у порівнянні з клінічно здоровими рибами. У риб після гострого 

перебігу аеромонозу на 46,1% знижується приріст і на 46,3% - 

рибопродуктивність. Після вакцинації у коропів не реєстрували зниження 

темпів росту і рибопродуктивності. Найменш стійкими до зараження 

виявлялись коропи з найменшим коефіцієнтом вгодованості.  

 

4.3.3. Мікробіологічна оцінка якості вод з огляду на епідемічну 

ситуацію 

За інформацією Головного управління Держпродспоживслужби в 

Сумській області епідемічних ускладнень серед населення області, які були 

пов’язані з безпечністю та якістю питної води у 2018 році не зафіксовано. 

Протягом 2018 року спеціалістами управління державного нагляду за 

дотриманням санітарного законодавства, а також міськрайонних, районних, 

міжрайонного та міського управлінь Головного управління 

Держпродспоживслужби в Сумській області здійснювалися заходи державного 

санітарно-епідеміологічного нагляду на об’єктах централізованого та 

децентралізованого водопостачання на об’єктах нагляду та в населених 

пунктах області.  

Всього було перевірено 38 об’єктів централізованого та 9 - 

децентралізованого водопостачання, у т. ч. з застосуванням лабораторного 

контролю питної води на відповідність ДСанПіН 2.2.4.171-10 «Гігієнічні 

вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною».   

Під час здійснення заходів державного нагляду за дотриманням вимог 

санітарних норм та гігієнічних нормативів в сфері забезпечення господарсько-

питного водопостачання, забезпечення населення питною водою, що 

відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4.171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, 

призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4.171-10) було відібрано 

проби води питної на 341 об’єкті нагляду.  

Дослідження питної води централізованих та децентралізованих джерел 

проводилося за показниками епідемічної безпеки (мікробіологічні), санітарно-

хімічними (органолептичні, фізико-хімічні, санітарно-токсикологічні) та 

радіологічними показниками. 

Загалом, для потреб державного санітарно-епідеміологічного нагляду у 

випробувальній лабораторії Сумської регіональної державної лабораторії 

Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та 

захисту споживачів було досліджено на відповідність показникам епідемічної 

безпеки (мікробіологічні) – 620 зразків питної води, зокрема, було відібрано 

496 зразків води водогонів централізованого водопостачання, 31 - води 

артезіанських свердловин, 93 - води шахтових колодязів громадського 

користування. Із загальної кількості досліджених зразків, нестандартних 
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виявлено 6,13% (38 зразків), у т. ч. – води водогонів – 4,23% (21 зразок), 

артезіанських свердловин – 9,7% (3 зразки), шахтових колодязів – 15% (14 

зразків). Дані наведено у таблиці 4.4 Додатку. 

У розрізі районів найвища питома вага незадовільних зразків води 

водогонів за мікробіологічними показниками встановлена у Білопільському 

(14,63%), Путивльському (10,0%), Серединобудському (9,52%), Роменському, 

Недригайлівському, Лебединському (по 9,09%) районах. Менша питома вага 

відхилень (у межах 6,25% - 3,85%) зафіксована у Буринському, 

Краснопільському, Ямпільському районах. У Великописарівському, 

Глухівському, Конотопському, Липоводолинському, Охтирському, 

Сумському, Тростянецькому, Шосткинському районах та місті Сумах не було 

виявлено незадовільних результатів мікробіологічних досліджень води 

водогонів.  

При дослідженні води артезіанських свердловин незадовільні результати 

за мікробіологічними показниками склали 9,68%, зокрема у Буринському 

(40%), Білопільському (33,33%) райони.  

При дослідженні води, відібраної з шахтових колодязів громадського 

користування, кількість нестандартних становила 14 зразків або 15,5%. 

Найбільше таких було у Лебединському (4), Білопільському (3), Роменському 

районі та м. Сумах (по 2), Буринському та Серединобудському (по 1) районах. 

На відповідність ДСанПіН 2.2.4.171-10 «Гігієнічні вимоги до води 

питної, призначеної для споживання людиною» за санітарно-хімічними 

показниками всього було досліджено 613 зразків питної води з різних джерел 

водопостачання у всіх містах та районах області. У т. ч. з водогонів 

централізованого водопостачання - 492, артезіанських свердловин – 31, 

шахтових колодязів громадського користування – 90. Серед відібраних проб 

води відхилення від норми виявлені в 13 районах області. Питома вага 

незадовільних проб від загальної кількості відібраних становила: 22,97% (113 

зразків) води водогонів централізованого водопостачання, 51,61% (16) - з 

свердловин та 21,11% (19) - з колодязів. Дані наведено у таблиці 4.5 Додатку. 

Найвища питома вага відхилень відмічалася у Тростянецькому (100,0% 

незадовільних результатів), Краснопільському (72,0%), Білопільському 

(60,0%), Буринському (57,89%); у Кролевецькому, Липоводолинському, 

Лебединському, Сумському районах (близько 30,0%); у решті районів - в 

межах 2,0-18,0%. Не мали відхилень за санітарно-хімічними показниками 

зразки питної води, відібрані з мережі водогонів централізованого 

водопостачання у м. Суми, Великописарівському, Недригайлівському, 

Охтирському, Путивльському, Ямпільському районах. 

Найбільше зразків води для санітарно-хімічних досліджень з шахтових 

колодязів громадського користування було відібрано у місті Суми (60), серед 

них виявлено і найбільше відхилень - 18,33% (11 зразків). У Білопільському 

районі відсоток відхилень склав 25,0% (4 зразки). У Сумському, Роменському, 

Буринському, Серединобудському районах із досліджених з цією метою 1-2 

зразків, всі стовідсотково були з відхиленнями.  
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4.3.4. Радіаційний стан поверхневих вод 

Радіологічні дослідження у 2018 р. проводились згідно Програми 

державного моніторингу довкілля Держводагенством України. Відбір та 

пробопідготовка до визначення Cs
137 

та Sr
90 

проводилась лабораторією 

моніторингу вод та ґрунтів Регіонального офісу водних ресурсів у Сумській 

області, а вимірювання Cs
137 

та Sr
90 

– у центральній басейновій лабораторії 

Дніпровського БУВР. 

Протягом звітного року на радіологічні дослідження відібрано 20 проб 

поверхневої води. Проби на радіологічний контроль відбиралися у створах 

річок області щоквартально: р. Сейм, с. Пески Буринського району, близь 

кордону Курською областю Російської Федерації; р. Псел, с. Миропілля 

Краснопільського району, близь кордону з Курською областю Російської 

Федерації; р. Клевень, с. Заруцьке Путивльського району, близь кордону з 

Курською областю Російської Федерації; р. Ворскла, смт В. Писарівка, близь 

кордону з Бєлгородською областю Російської Федерації; р. Ворсклиця, с. 

Пожня Великописарівського району, близь кордону з Бєлгородською областю 

Російської Федерації. 

Результати аналізів на визначення концентрація Cs
137 

та Sr
90 

у 

поверхневих водах даних створів засвідчують, що їх вміст не перевищує 

допустимі рівні, встановлені «Нормами радіаційної безпеки України (НРБУ-

97)» ДГН 6.6.1.-6.5.001-98. 

 

4.5. Заходи щодо покращення стану водних об’єктів  
Покращення екологічного стану водних об’єктів передбачено 

розробленими природоохоронними заходами, які знайшли відображення у 

Регіональної програмі розвитку водного господарства та екологічного 

оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року, місцевих 

природоохоронних програмах та заходах водокористувачів-забруднювачів. 

З метою зменшення негативного впливу забруднюючих речовин 

неочищених стічних вод на якісний стан річок проводиться робота з 

підприємствами– забруднювачами щодо впровадження ними дієвих заходів. 

Комунальним підприємством виробничого управління водопровідно-

каналізаційного господарства м. Конотоп запроваджені заходи щодо 

поточного ремонту насосних агрегатів КНС, очищення первинних радіальних 

відстійників 3-ї черги очисних споруд, очищення та санація ділянок 

каналізаційних мереж міста. Всі ці заходи допомогли попередити забруднення 

навколишнього середовища.  

Комунальним підприємством у м. Шостка за рахунок коштів обласного 

фонду охорони навколишнього природного середовища проведений 

капітальний ремонт напірних та самопливного каналізаційних колекторів. Дані 

заходи посприяли зниженню негативного впливу на поверхневі водні об’єкти 

міста.  

КП ВУВКГ м. Глухів для забезпечення якісної роботи очисних споруд 

проведений ремонт насосного та допоміжного обладнання.  

Протягом 2018 року здійснені санітарні заходи та благоустрій 
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прибережних захисних смуг річок Єзуч та Куколка Конотопського району, 

річки Івотка в Ямпільському районі, річки Реть в Кролевецькому районі та 

інших.  

На очисних спорудах м. Ромни за рахунок коштів обласного фонду 

охорони навколишнього природного середовища проведені роботи щодо 

заміни насосного, запірного та автоматичного обладнання. За кошти 

підприємства були спрямовані на очищення резервуарів відстою 

каналізаційних відходів. Виконання даних заходів посприяли стабілізації 

технологічного регламенту  роботи КНС та очисних споруд.  

ТОВ «Теплоенерго» смт Краснопілля спрямувало кошти підприємства 

на часткову очистку карт мулових майданчиків, ремонт, санацію 

каналізаційної мережі, ремонт запірної арматури на очисних спорудах та КНС. 

КП «Тростянецькомунсервіс» за кошти обласного фонду охорони 

навколишнього природного середовища провело реконструкцію системи 

водовідведення з центральної частини міста. Кошти підприємства були 

спрямовані на ремонт насосного та компресорного обладнання очисних 

споруд. 

Стабільно дотримується технологічного регламенту і забезпечує 

ефективну очистка стоків очисні споруди м. Охтирка. Але з метою 

недопущення потрапляння господарсько-побутових стоків до навколишнього 

середовища водоканальна організація займалася заміною, санацією 

каналізаційних колекторів та запірної арматури за кошти підприємства.  

За рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного 

середовища відбулося відновлення вузлів та механізмів для подальшої роботи 

КНС у с. Малий Вистороп Лебединського району. 

Інспекторами Державної екологічної інспекції у Сумській області за 

звітний період проведено 178 перевірок суб’єктів господарювання за 

дотриманням ними законодавства про охорону та раціональне використання 

водних ресурсів, у т. ч. у галузі охорони поверхневих вод – 73 перевірки. За 

результатами проведених перевірок 84 особи притягнуто до адміністративної 

відповідальності, накладено штрафу на суму 10,914 тис. грн., у т. ч. у галузі 

охорони поверхневих вод – 37 осіб на суму  5,100 тис. грн. У ході проведення 

планових та позапланових перевірок у галузі охорони та раціонального 

використання поверхневих вод встановлені такі правопорушення: 

скид зворотних вод з перевищенням встановлених нормативів 

граничнодопустимого скидання (КП «Буринь теплосервіс», ТОВ 

«Теплоенерго», КП ВУВКГ «Водоканал» м. Шостка, КП 

«Недригайлівводосервіс», КП ТМР «Тростянецькомунсервіс», КП ЖКГ 

«Липоводолинське», ТОВ «Водолій-БС», КП «Водоканал» ВК ЛМР, ДП 

«Сток-Сервіс» ПП «Еліпс», КП ВУВКГ м. Конотоп, ТОВ «Компанія «Еко-

Енергія»); 

порушення правил експлуатації водогосподарських споруд (ТОВ 

«Клото»); 

порушення правил ведення первинного обліку (ФОП Котова Н.М., ТОВ 

«Тулигово», ТОВ «Високур», СФГ «Рощин», ТОВ «СП», ФОП Коверга В.В., 
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ФОП Ковтун, ТОВ «Зернова долина»). 

За результатами проведених заходів розраховано збитки по факту 

порушення вимог щодо охорони поверхневих вод на суму 134,358 тис. грн.:  

за скидання зворотних вод з перевищенням нормативів ГДС на суму 

107,182 тис. грн.: КП «Виробниче управління водогінно-каналізаційного 

господарства» – 4,980 тис. грн., ТОВ «Теплоенерго» - 0,141 тис. грн., ФГ 

«Колос» - 1,009 тис. грн., КП «Водоканал Білопілля» – 18,648 тис. грн., КП 

ЖКГ «Липоводолинське» - 2,709 тис. грн., КП «Тростянецькомунсервіс» 

Тростянецької міської ради – 2,515 тис. грн.,   ТОВ «Водолій-БС» - 0,042 тис. 

грн., КП «Недригайлівводосервіс» - 0,430 тис. грн., КП «Водоканал» ВК ЛМР 

– 11,100 тис. грн., КП «Буринь-Теплосервіс» - 5,135 тис. грн.;   

за самовільний скид забруднюючих речовин в поверхневий водний 

об’єкт нараховані збитки на суму 18,587 тис. грн. (ФОП Шкарупа О.В.); 

за самовільне водокористування поверхневими водами нараховані 

збитки у розмірі 8,588 тис. грн. (ТОВ «Агробізнес ТСК» - 4,263 тис. грн., ДП 

«Попівський експериментальний завод» - 2,981 тис. грн., ФОП Барканов – 

0,436 тис. грн., ФОП Костенко – 0,908 тис. грн.). 

Всього стягнуто збитків з урахуванням попередньо розрахованих на 

суму 104,337 тис. грн. За невиконання приписів у галузі охорони водних 

ресурсів до адміністративної відповідальності притягнено 13 осіб, накладено 

штрафу на суму 3,366 тис. грн. За звітний період Інспекцією заявлений 

адміністративний позов про вжиття заходів реагування у сфері державного 

нагляду (контролю) до ТОВ «Фавор» у вигляді повного зупинення робіт по 

скиду зворотних та талих вод із забудованої території підприємства на рельєф 

місцевості до моменту побудови очисних споруд. 

 

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 

Біологічне різноманіття Сумської області, тобто сукупність усіх 

різновидів рослин, грибів, тварин і мікроорганізмів разом з середовищами їх 

існування, обумовлює нормальне функціонування та стан нашого довкілля, є 

національним надбанням України. 

Безсистемний техногенний вплив, особливо в останні 40-50 років, призвів 

до значного руйнування навколишнього природного середовища. 

Господарська діяльність людини та ряд пов’язаних з нею чинників замінюють 

звичні природні ландшафти, призводять до багатьох негативних наслідків для 

природного довкілля і загрожують втратою його гено-, цено- та екофонду, що 

формує у населення деякий соціально-екологічний дискомфорт, бо людина 

залишається невід’ємним елементом біологічного різноманіття і поза ним 

існувати не може.  
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За час господарської діяльності людини площа природних угідь області 

значно скоротилась. Більшість природних угідь, що залишилися, приурочені 

до річкових долин. Стан природних угідь в цілому незадовільний, майже всі 

вони перебувають на різних стадіях трансформації. 

Найменшої зміни біологічного та ландшафтного різноманіття зазнали 

ліси, хоча корінних деревостанів в них майже не залишилось. В останні роки 

мають місце вирубки кращих за породним складом та бонітетом насаджень і 

окремих дерев. 

Досить відчутних змін зазнали екосистеми боліт на площі 62 тис. га та 

річок і озер на площі 31 тис. га. Серед перших особливо помітно змінились 

великі болотні масиви, в яких видобуток торфу вівся з попереднім осушенням 

території, тобто зі зміною гідрологічного режиму, а з ним і втратою 

відповідного біорізноманіття. З інтенсифікацією сільськогосподарського та 

промислового виробництва, ростом великих міст значного впливу зазнали 

живі організми водних об’єктів. У природних водоймах катастрофічно 

зменшились рибні запаси, а через отруєння та забруднення води не ведеться 

належне їх відтворення. Через нерегульоване використання значно 

зменшились запаси лікарських рослин.  

Майже повністю знищені степові екосистеми, продовжує зменшуватись 

видова різноманітність. Цьому сприяє досить вирівняний рельєф області з 

пануванням доволі потужних чорноземів. 

І все ж природний потенціал біологічного різноманіття області сьогодні 

ще значний.  

За сучасними даними на території області зростає 150 видів рослин, що 

мають той чи інший ранг охорони. Із них 70 видів занесені до Червоної книги 

України (2009) або до Червоного списку МСОП, а 80 видів є регіонально 

рідкісними згідно рішення Сумської обласної ради від 18 листопада 2011 року.  

Найбільша кількість рідкісних і зникаючих видів, занесених у чинні 

природоохоронні списки, серед тварин.  

Загалом в області мешкає 31 вид хребетних тварин, занесених до 

Червоного списку МПОП, 37 видів – до Європейського червоного списку, 135 

видів – до Бернської конвенції, 108 видів – до Червоної книги України.  

 

5.1.2. Загрози та вплив антропогенних чинників на структурні 

елементи екомережі, біологічне та ландшафтне різноманіття  

Повномасштабна система моніторингу впливу антропогенних чинників на 

структурні елементи екомережі і біорізноманіття тільки будується. Візуально 

негативний антропогенний вплив спостерігається при спалюванні залишків 

сухої рослинності на сільськогосподарських угіддях та в смугах відведення 

автодоріг і залізниць. У лісовому фонді, прилеглому до населених пунктів, 

через несанкціоноване складування побутових відходів і сміття, незаконну 

заготівлю новорічних ялинок і підсочування беріз, погіршується санітарний 

стан лісових насаджень.  

Покращення екологічного стану приміських зон з лісовими масивами 

забезпечить населення практично всіма видами ресурсів і послуг від заготівлі 
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продовольства і технічної сировини, до просвітницьких і наукових потреб в 

пізнанні довкілля та рекреаційної діяльності. 

Проведені науковцями Сумського національного аграрного університету 

дослідження показали, що зміни екологічних умов під впливом рекреації 

відображують усі компоненти екосистеми, але легше всього їх виявити, 

виміряти й оцінити на популяційному рівні. Найбільш оптимальну оцінку 

порогу стійкості фітоценозу дає моніторинг популяцій трав’янистих рослин. 

 

5.1.3. Заходи щодо збереження біологічного та ландшафтного 

різноманіття 

Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття є обов’язковою 

умовою сталого (збалансованого) розвитку кожної країни.  

Науковцями Сумського національного агарного здійснюються дослідження, 

безпосередньо пов’язані з питаннями охорони довкілля в рамках виконання 

загальної теми наукових досліджень «Стан і динаміка фітопопуляцій в 

екосистемах Північного Сходу України за умов різного ступеня та характеру 

антропогенного впливу» (номер державної реєстрації: 0115U007150). 

Дослідженнями охоплені основні типи природної рослинності (лісова, лучна, 

водна) Сумської області та значна кількість агроекосистем.  

Науковцями проводяться наукові дослідження як на територіях, 

перспективних для заповідання, так і в межах вже існуючих природно-

заповідних територій. Очікуваними результатами щодо виконання 

вищезазначеної загальної теми наукових досліджень є збір, узагальнення 

даних про стан, структуру та динаміку популяцій рослин у різних фітоценозах 

Сумської області, і, на цій основі, – розробка рекомендації із забезпечення 

стійкого існування рослинних угруповань, сприяння раціональному 

природокористуванню, а також вдосконалення та розширення мережі об’єктів 

і територій природно-заповідного фонду.  

Науково-педагогічними працівниками Глухівського національного 

педагогічного університету ім. О. Довженка досліджувалися особливості 

пилкування алергенних рослин урбоекосистеми міста Глухова та проведений 

комплексний флористичний і фармакогностичний аналіз лікарських рослин 

Путивльського Посейм’я. 

Фахівці ДП «Новгород-Сіверська лісова науково-дослідна станція» в 2018 

році провели науково-дослідну роботу на тему «Вивчення сучасного стану 

лісовідновлення, формування та збереження фіторізноманіття лісостанів НПП 

«Деснянсько-Старогутський». Вивчено ефективність вибіркових санітарних 

рубок та рубок догляду у деревостанах рекреаційної та господарської зон. 

Здійснено аналіз польових матеріалів досліджень. Визначено вплив 

вибіркових санітарних рубок та рубок догляду на зміну таксаційних 

показників та стан життєздатності насаджень. За даними досліджень складено 

проміжний науковий звіт. 

На території НПП «Десянянсько-Старогутський», Гетьманського НПП та 

лісових масивів Сумської області, з метою вивчення стану та структури 

популяцій лісових ценозоутворюючих видів, встановлювалися популяційні 
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механізми, які лежать в основі самопідтримання, стійкості і трендів динаміки 

популяцій лісових рослин різних життєвих форм на теренах Північно-Східної 

України. Види рослин, охоплені вивченням: Aegopodium podagraria L., Аsarum 

europaеum L., Pinus sylvestris L., Quercus robur L., Acer platanoides L., Fraxinus 

excelsior L., Polygonatum multiflorum (L.) All. та ін. 

На території НПП «Деснянсько-Старогутський» проводились 

дослідження фауни та екології жуків стафілінід. Зареєстровано 130 видів з 10 

підродин, серед яких 92 види раніше не реєструвалися. У Старогутьский 

частині знайдено 111 видів, у Придеснянський – 55. 

Зоологічні дослідження у Гетьманському НПП були спрямовані на 

інвентаризацію фауни безхребетних – комах рядів Lepidoptera, Diptera, 

Hemiptera, Hymenoptera, Diptera, Coleoptera та фауни хребетних тварин у зоні 

розташування Гетьманського НПП. Проводився моніторинг популяцій 

рідкісніх видів бджіл та джмелів (Hymenoptera, Apoidea), вивчалося видове 

різноманіття, розміщення та чисельності птахів. Проводився моніторинг 

популяції білих лелек (Ciconia ciconia) та дуплогніздих птахів на ділянці 

«Велика Писарівка». 

Сумським державним педагогічним університетом вивчався видовий 

склад метеликів родини Вогнівки (Lepidoptera, Pyralidae) на території 

природного заповідника «Михайлівська цілина». За результатами дослідження 

виявлено 65 видів вогнівок, з яких 17 вказуються для цього локалітету вперше. 

Для підгодівлі диких тварин у НПП «Деснянсько-Старогутський» 

заготовлено 3,3 тис. шт. кормових віників. Виготовлено та встановлено 

солонців в Улицькому та в Старогутському природоохоронному науково-

дослідницькому відділенні в кількості 5 штук. Для корму тварин заготовлено 

сіно в кількості 1,5 т. Для підгодівлі диких тварин придбано вівсу в кількості 

1110 кг, придбано пшениці 245 кг, придбано кукурудзи в кількості 625 кг. 

 

5.1.4. Формування національної екомережі 

Біологічне різноманіття Сумської області, тобто сукупність усіх 

різновидів рослин, грибів, тварин і мікроорганізмів разом з середовищами їх 

існування, обумовлює нормальне функціонування та стан нашого довкілля, є 

національним надбанням України. 

Стан природних складових довкілля у 2018 р. за даними Головного 

управління Держгеокадастру у Сумській області представлений у табл. 5.1. 

Загальна площа екологічної мережі області складає 1524,25 тис. га, що 

становить 63,9% від території області. 

З 1 січня 2016 року вступив в силу наказ Державної служби статистики 

України від 19.05.2015 ғ 190, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 

08 вересня 2015 р. за ғ 1084/27529 «Про визнання таким, що втратив 

чинність, наказу Державного комітету статистики України від 05.11.1998 ғ 

377 «Про затвердження форм державної статистичної звітності з земельних 

ресурсів та Інструкції з заповнення державної статистичної звітності з 

кількісного обліку земель (форми ғғ 6-зем, 6а-зем, 6б-зем, 2-зем)». У зв’язку 

з цим, динаміка площ територій, що складають національну екологічну 
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мережу, подається у табл. 5.2 станом до 2016 року. 

 

Таблиця 5.1 

Складові структурних елементів екологічної мережі 

Одиниці 

адміністративно-

територіального 

устрою регіону 

Загальна 

площа, 

тис. га 

Загальна 
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тис. га 
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Сумська область 2383,2 1524,05 176,5 32,2 62,6 295,5 38,56 460,4 0,1 0,3 4,49 5,7 447,7 0 

 

Таблиця 5.2 

Площі земельних угідь – складових національної екомережі  

за роками, тис. га 
Категорії землекористування 2013 2014 2015 2016 

Землі природоохоронного 

призначення 
176,5 176,5 176,5 176,5 

Сіножаті та пасовища 448,1 447,7 447,2 447,2 

Землі водного фонду 30,9 30,9 30,9 30,9 

Землі оздоровчого призначення 0,1 0,1 0,1 0,1 

Землі рекреаційного призначення 1,5 1,5 1,5 1,5 

Землі історико-культурного 

призначення 
3,4 3,4 3,4 3,4 

Ліси 460,2 460,4 460,9 460,9 

 

5.1.5. Біобезпека та поводження з генетично модифікованими 

організмами 

Біобезпека та біозахист – відносно нова сфера наукових знань, які в 

основному використовуються для того, щоб убезпечити працівників то 

середовище навколо них від поширення біологічного матеріалу, що 

використовується під час наукових та інших досліджень. Біобезпека – це 

попередження, зменшення та елімінація впливу небезпечних біологічних 

чинників (агентів) на людей, тварин, рослин та на навколишнє середовище, 

тоді як біозахист – заходи, спрямовані на попередження втрати, викрадання 

або використання з небезпечною метою (біотероризм) мікроорганізмів, 

біологічних матеріалів (біоагентів) або інформації.  

За даними Департаменту цивільного захисту населення Сумської 

обласної державної адміністрації територія Сумської області відноситься до 

однієї із самих неблагополучних територій України з природно-вогнищевих 

інфекцій, збудники яких до організму людини передаються гризунами, 

кліщами та іншими членистоногими комахами. 
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Упродовж квітня-вересня та у грудні 2018 року на території Сумської 

області зафіксовано факти загибелі свійських свиней унаслідок захворювання 

на африканську чуму свиней, що підтверджено лабораторно регіональною 

державною лабораторією ветмедицини в Полтавській області. В осередках 

захворювання вжиті заходи з локалізації та недопущення поширення збудника 

АЧС. 

Відповідно до рішення Експертної комісії з визначення рівнів та класів 

надзвичайних ситуацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій 

(протокол від 14.01.2019 ғ 85/12-18) подію, пов’язану з захворюванням 

сільськогосподарських тварин на африканську чуму свиней, , класифіковано 

як надзвичайну ситуацію природного характеру (код 20733 «НС, пов’язана з 

епізоотією» Національного класифікатора України «Класифікатор 

надзвичайних ситуацій» (ДК 019:2010) місцевого рівня згідно з пунктом 6.1 

Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 р. ғ 368. 

З метою виконання Закону України «Про державну систему біобезпеки 

при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично 

модифікованих організмів» під час проведення сертифікації насіння і 

садивного матеріалу, здійснення планових та позапланових перевірок 

суб’єктів усіх форм власності і господарювання у сфері насінництва, що 

займаються виробництвом, обробкою, зберіганням, реалізацією та 

використанням насіння і садивного матеріалу відбирати середні проби для 

визначення наявності або відсутності в них ГМО і передавати їх до 

акредитованих лабораторій для проведення відповідних аналізів.  

На базі ДП «Сумистандартметрологія» діє випробувальна лабораторія 

акредитована Національним органом України з акредитації (НААУ), який є 

повним членом ІLАС - Міжнародної організації із співробітництва в галузі 

акредитації лабораторій, відповідно до стандартів ІSО/ІЕС 17025, ДСТУ 1S0 

17025 - на технічну компетентність та незалежність у відповідності вимог 

ДСТУ ІSО/ІЕС 17025. Випробувальна лабораторія проводить дослідження 

зразків харчової продукції всіх груп, сільськогосподарської сировини на 

відповідність державним і галузевим стандартам, технічним умовам на 

продукцію за показниками якості, безпеки та ГМО. У 2018 році було 

проведено випробування із визначення вмісту ГМО в харчових продуктах та 

продовольчій сировині, із перевірених 1826 зразків вміст ГМО виявлено у 28 

зразках: соя – 37068 т, ріпак – 3500 т. 

 

5.2. Охорона, використання та відтворення рослинного світу 

5.2.1. Загальна характеристика рослинного світу 

Рослинний світ області налічує понад 2300 видів рослин, з яких судинні 

рослини представлені 1100 видами. В області нараховується 55 видів 

судинних рослин і 10 видів грибів, занесених до Червоної книги України та 

Європейського Червоного списку, а також 123 види рослин та 22 видів 

грибів, що є регіонально рідкісними.  
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На кафедрі екології та ботаніки Сумського національного аграрного 

університету проводяться дослідження, спрямовані на оцінку стану 

рослинного світу Сумської області, і, зокрема, рідкісних видів як  критичної 

складової біорізноманіття. За сучасними даними на території області зростає 

150 видів рослин, що мають той чи інший ранг охорони. Із них 70 видів 

занесені до Червоної книги України (2009) або до Червоного списку МСОП, а 

80 видів є регіонально рідкісними згідно рішення Сумської обласної ради від 

18 листопада 2011 року. Кількість видів, що охороняються в області, загалом, 

відповідає її положенню щодо природних зон України, яке включає поліські 

ліси і лісостеп. 

Ґрунтовне вивчення властивостей рідкісних видів, що зростають на 

теренах Сумської області, здійснене кандидатом біологічних наук, доцентом 

кафедри екології та ботаніки Клименко Ганною Олександрівною. Зокрема, 

проведений нею аналіз систематичного складу рослин Сумської області, які 

мають певний ранг охорони, показав, що 84,7% з них – це судинні рослини, а 

15,3% – рослини інших груп. При цьому у цілому по Україні на кінець першої 

декади XXI століття зареєстровано приблизно 5000 судинних рослин, 15000 

грибів та міксоміцетів, 800 видів мохоподібних, 1322 види лишайників і 

близько 5200 водоростей. Це означає, що виявлене співвідношення судинних 

рослин з іншими видами рослин в Сумській області не відповідає 

співвідношенню на території України в цілому.  

Біолого-морфологічні особливості 150 рідкісних видів, що виявлені на 

території Сумської області, оцінювали за наступними ознаками: форма росту 

(дерево, чагарник, трава), життєва форма по Раункієру, тривалість життя 

(однорічники, дворічники, багаторічники), будова кореневої системи, 

наявність видозмінених підземних органів (кореневища, цибулини тощо), тип 

розмноження.  

При класифікації рідкісних видів Сумської області за Раункієром були 

виявлені представники шести груп: мезофанерофіти, нанофанерофіти, 

хамефіти, гемікриптофіти, геофіти й гідрофіти. Переважали серед цих рослин 

гемікриптофіти (57,3%) і геофіти (26,7%). Решта типів життєвих форм були 

представлена невеликою кількістю (3-9) видів рослин.  

За формою росту досліджувані охоронювані види були поділені на 

дерева, чагарники, чагарнички й трави. Виявилося, що переважна більшість 

рідкісних видів – трави (більше 90% від загального числа видів). Дерев і 

чагарників - тільки 6,7% (10 видів), що відповідає співвідношенню цих двох 

груп видів у флорі Сумської області в цілому. 

За тривалістю життя 146 з 150 рідкісних видів рослин були 

багаторічниками. Тільки 4 види (2,7%) були одно- або дворічники (наприклад, 

Centaurium uliginosum (Waldst. & Kit.) Beck ex Ronniger, Salvinia natans (L.) 

All.). Взагалі представленість рідкісних видів рослин майже виключно 

багаторічниками можна вважати характерною особливістю регіону. Можна 

висунути гіпотезу, що в умовах Північного Сходу України однорічники і 

дворічники краще адаптуються до антропогенної трансформації середовища 

існування, ніж багаторічні рослини. 
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У рослин, що підлягають охороні, було виявлено відмінності за 

особливостями кореневої системи. За цією ознакою усі вони розділені на три 

групи: коренева система стрижнева, мичкуватого типу або коренева система 

формується в основному додатковими коренями. Виявилося, що рослини з цих 

трьох категорій розподілені практично рівномірно в амплітуді від 21 до 43%. 

Дещо менше серед рідкісних видів рослин з мичкуватою кореневою системою.  

За наявності метаморфозів підземних органів рідкісні види рослин 

Сумської області підрозділяли на п'ять груп: а) метаморфози відсутні, б) 

рослини з короткими кореневищами, в) рослини з довгими кореневищами, г) з 

цибулинами і д) з бульбоцибулинами. Наявність метаморфозів підземних 

органів рослин, безумовно, підвищує стійкість особин рослин у стресових 

умовах за рахунок наявності запасу поживних речовин. Отримані дані 

показують, що у 40% рідкісних рослин Сумщини такої переваги немає – вони 

розмножуються тільки насінням. Це найбільш уразлива група рідкісних видів 

рослин, режим охорони яких повинен бути особливо ретельним. 

За переважаючим типом розмноження рідкісні рослини підрозділяли на 

чотири групи: 1 – розмножуються за допомогою спор; 2 – розмножуються за 

рахунок поєднання спорового і вегетативного розмноження; 3 – рослини 

розмножуються виключно за рахунок насіння; 4 – є здатність і до 

генеративного, і до вегетативного розмноження. Встановлено, що частка видів, 

у яких розмноження спорами або насінням поєднується зі здатністю до 

вегетативного розмноження, у складі досліджуваної групи - 46%. Це види, 

особини яких, без сумніву, більш стійкі до змін умов місцезростань у 

порівнянні з видами, у яких тільки один спосіб розмноження – спорами або 

насінням.  

Узагальнюючи отримані матеріали можна стверджувати, що рідкісні 

види рослин Сумської області відрізняються високим розмаїттям за 

морфологічною структурою, біологічними особливостями, екологічними та 

синтаксономічними зв'язками. У складі охоронюваних рослин переважають 

трави – 137 видів рослин. В основному вони відносяться до двох типів 

життєвих форм – гемікриптофітів або криптофітів. Рослини, що охороняються, 

за тривалістю життя здебільшого є багаторічниками. Тільки чотири види є 

однорічниками або дворічниками. Підземні органи багаторічних рослин 

різноманітні. Це різного типу кореневища, цибулини, бульби, бульбоцибулини 

та ін. Розмножуються рідкісні види рослин як спорами (14 видів), так і 

насінням (136 видів). У 69 видів рослин спорове або насіннєве розмноження 

поєднується з вегетативним, що підвищує їх стійкість у фітоценозах.  

Інформація про морфолого-біологічне та екологічне біорізноманіття 

рідкісних видів рослин Сумської області вкрай необхідна при вдосконаленні 

системи природоохоронних територій та екомережі на Північному Сході 

України. 

 

5.2.2. Охорона, використання та відтворення лісів 

Ліси займають особливе місце в рослинному світі. Станом на 01.01.2019 

лісогосподарськими підприємствами області здійснено відновлення лісів на 
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площі 1639,16 га. За підсумками року лісогосподарськими підприємствами 

області створено лісових культур (посів та посадка) на площі 1367,84 га, у 

тому числі залишено під природне поновлення 271,32 га. Перелік земель 

лісогосподарського призначення регіону наведений у табл. 5.3. 
 

Таблиця 5.3 

Землі лісогосподарського призначення регіону  

 

 Недостатніми є обсяги створення захисних лісових насаджень лінійного 

типу – полезахисних, прибережних та інших лісових смуг. 

 Відновлення лісів та створення захисних лісонасаджень наведено в табл. 

5.4 за даними Сумського обласного управління лісового та мисливського 

господарства та ОКАП «Сумиоблагроліс». 

 

Таблиця 5.4 

Лісовідновлення та створення захисних лісонасаджень 
 здійснено у 2018 році (га) 

Відновлення лісів 1639,16 

Лісорозведення , у т.ч.створено: 157,5 

                             захисні лісові насадження 157,5 

 

Близько 177,8 тис. га, або 40% від загальної кількості лісів, складають 

хвойні ліси, що представляють підвищену пожежну небезпеку і віднесені до 1 і 

2 класу небезпеки. Найбільш пожежо-небезпечними є хвойні молодняки та 

середньовікові насадження у Шосткинському, Середино-Будському, 

Ямпільському, Лебединському та Кролевецькому районах області. 

У 2018 році в лісових насадженнях держлісгоспів Сумського ОУЛМГ 

було зареєстровано 24 лісові пожежі на площі 2,85 га. Всі пожежі низові. 

Середня площа однієї пожежі становить 0,12 га. Збитки від пожеж склали 

52948 грн.  

В лісових насадженнях держлісгоспів Сумського ОУЛМГ продовжується 

спалах стовбурового шкідника лісу вершинного короїда. Загальна площа 

осередків складає 1453 га (у 2017 році 1200 га).  

Основну площу хвороб лісу по Сумському ОУЛМГ займають осередки 

кореневої губки . Згідно річного звіту станом на 01.01.2019 по управлінню 

нараховується 9902 га осередків, у т.ч. такі, що потребують заходів боротьби – 

4728 га.  

У трьох лісгоспах наявні осередки рудого соснового пильщика на площі 

№ з/п  
Одиниця 

виміру 
Кількість 

1. Загальна площа земель лісогосподарського призначення тис. га 461,40 

 у тому  числі:   

1.1 
площа земель лісогосподарського призначення державних 

лісогосподарських підприємств 

тис. га 

 
285,73 

1.2 
площа земель лісогосподарського призначення комунальних 

лісогосподарських підприємств 

тис. га 

 
173,98 

2. 
Площа земель лісогосподарського призначення, що вкрита лісовою 

рослинністю 
тис. га 442,9 

3. 
Лісистість (відношення покритої лісом площі до загальної площі 

регіону) 
% 18,6 
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310 га (Охтирський – 28 га, Тростянецький – 82 га, Роменський – 200 га). 

Оскільки у поточному році об’їдання хвої цим шкідником становило менше 

30% (поодинокі гнізда), то хімічна боротьба з ним не проводилась. Лісгоспи 

повинні проводити нагляд в осередках у 2019 році.  

У чотирьох лісгоспах (Сумський, Кролевецький, Конотопський та 

Краснопільський) наявні осередки хвороби ясена (халаровий некроз ясена) на 

великих площах, загалом 372 га. 

У 2018 році держлісгоспами зареєстровано 87 випадків самовільних 

рубок. Маса зрубаної деревини склала 92,2 м
3
. Завдані збитки становлять 

530266 грн. Було відшкодовано збитків у сумі 155618 грн. Виявляємість 

самовільних рубок становить 88%. 

Показники спеціального використання лісових ресурсів державного 

значення у 2018 р. наведені у табл. 5.5.  

 

Таблиця 5.5 

Спеціальне використання лісових ресурсів державного значення у 2018 р. 
 

 

 

Район 

Зрубано 

разом, 

тис.м3 

Зрубано по господарствах 

хвойні твердолистяні м’яколистяні 

ліквідна деревина, 

тис. м3 

ліквідна деревина, 

тис. м3 

ліквідна деревина, 

тис. м3 

Сумське ОУЛМГ 420428 227042 139403 53983 

ОКАП 

«Сумиоблагроліс» 
96,52 36,66 18,92 36,64 

 

З метою збереження стійкості насаджень, запобігання розвитку 

патологічних процесів у лісі, на підставі лімітів на використання природних 

ресурсів затверджених Міністерством екології та природних ресурсів за 

звітний період 2018 року НПП «Деснянсько-Старогутський» проведені 

вибірково-санітарні рубки на площі 118,8 га, рубки переформування проведені 

на площі 20,4 га, проведено догляд за підростом, шляхом вирубування підліску 

на площі 3,9 га. За звітний період відповідно лімітів проведено розчистку 

квартальних просік на площі 3,3 га. 

Державною екологічною інспекцією у Сумській області за січень-

грудень 2018 року проведено 86 перевірок (у тому числі 48 – ліси), з них – 20 

планових та 66 – позапланових. 

Проведено позапланові заходи державного нагляду (контролю) з 

контролю виконання раніше виданих приписів ДП «Конотопське лісове 

господарство», ДП «Краснопільське лісове господарство», ДП «Кролевецький 

агролісгосп», ДП «Свеське лісове господарство», ДП «Конотопський 

агролісгосп», ДП «Білопільський агролісгосп», ДП «Буринський агролісгосп», 

ДП  «Шосткинське  лісове  господарство»,  ДП «Ямпільський агролісгосп», 

ДП «Середино-Будське лісове господарство», ДП «Глухівський агролісгосп», 

ДП  «Тростянецький  агролісгосп»,  ДП  «Охтирське  лісове  господарство», 

ДП «Тростянецьке лісове господарство», ДП «Роменське лісове 

господарство», ДП «Шосткинський агролісгосп», ДП «Середино-Будський 

агролісгосп», ДП «Шосткинське лісове господарство». 
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За заявами суб’єктів господарювання та фізичних осіб проведені 

перевірки  ДП «Буринський агролісгосп», ДП «Лебединський агролісгосп», 

ДП   «Конотопський     агролісгосп»,    ДП   «Тростянецький   агролісгосп»,  

ДП «Конотопське лісове господарство», ДП «Сумське лісове господарство», 

ДП   «Ямпільський   агролісгосп»,   ДП   «Недригайлівський   агролісгосп»,  

ДП  «Шосткинське  лісове господарство», ДП «Кролевецький агролісгосп», 

ДП «Кролевецьке лісомисливське господарство». 

Основними порушеннями є відсутність лісогосподарських знаків, 

порушення правил протипожежної безпеки, порушення правил відводу 

лісосіки, відсутність спеціального дозволу на право використання лісових 

ресурсів (лісовий квиток), не оформлені державні акти на право постійного 

користування земельними ділянками лісового фонду, тощо. 

Всього складено 129 протоколів, притягнуто до адміністративної 

відповідальності 96 осіб на загальну суму штрафів 19,057 тис. грн., з них 

стягнуто 15,368 тис. грн.  

За самовільні поруби було притягнуто до адміністративної 

відповідальності 30 осіб за статтею 65 КУпАП на загальну суму штрафів 3,808 

тис. грн., сплачено 2,924 тис. грн. 

За порушення у сфері охорони лісових ресурсів розраховано збитки, які 

пред’явлено як претензії/позови для відшкодування 26 порушникам на 

загальну суму 510,989 тис. грн. З урахуванням раніше пред’явлених стягнуто 

26 збитків у сумі 244,474 тис. грн. 

За порушення у сфері охорони рослинного світу розраховано збитки, які 

пред’явлено як претензії/позови для відшкодування 28 порушникам на 

загальну суму 95,264 тис. грн. З урахуванням раніше пред’явлених стягнуто 7 

збитків у сумі 237,459 тис. грн. 

По факту незаконного порубу лісових насаджень (405 дерев породи 

сосна, вільха, береза) невстановленими особами на території Гречкинської с/р 

Кролевецького району розраховано збитки у розмірі 2 224,638 тис. грн. 

Матеріали направлені до Кролевецького ВП ГУ Нацполіції в Сумській області. 

Сума збитків, завданих державі внаслідок порушення законодавства про 

природно-заповідний фонд, склала 87,672 тис. грн. Матеріали по даній справі 

направлені до Конотопського ВП ГУ Нацполіції в Сумській області. 

03.03.2018 відомості внесено до ЄРДР за ч.1 ст. 246 КК України. 

За пошкодження об’єктів рослинного світу до ступеня припинення росту 

в м. Конотоп було розраховано збитки у розмірі 102,300 тис. грн., які скеровані 

до Конотопського відділення поліції (відомості внесено до ЄДРДР за ч. 1 

статті 270-1 КК України). 

За самовільний поруб лісу невстановленими особами в межах території 

Жихівської с/р Середино-Будського району розраховано збитки у сумі 7,112 

тис. грн. Матеріали скеровано до Середино-Будського відділення поліції 

(відомості внесені до ЄРДР за ч. 1 ст. 246 КК України). 

До Білопільського відділення поліції було скеровано збитки на суму 

61,966 та 65,471 тис. грн., заподіяні державі внаслідок самовільного порубу 
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об’єктів рослинного світу на території Вирівської сільського ради 

Білопільського району невстановленими особами. 

Збитки за самовільний поруб об’єктів рослинного світу невстановленими 

особами на території м. Суми склади 0,550 тис. грн., які були скеровані до 

Сумського відділення поліції, за поруб лісу в межах території Гарбузівської та 

Рябушківської сільських рад Лебединського району у розмірі 233,186 тис. грн. 

– до Лебединського відділення поліції. 

Самовільним порубом лісу на території ДП «Кролевецьке 

лісомисливське господарство» нанесено шкоди довкіллю на суму 222,864 тис. 

грн. Матеріали передані до Прокуратури Сумської області. 

Спеціальне використання природних недеревних рослинних ресурсів на 

території області не здійснювалось через відсутність затверджених нормативів 

плати та порядку справляння платежів. Ресурсна база лікарських рослин 

потребує додаткового вивчення. 

ТОВ «Сумифітофармація», м. Суми, здійснює сертифіковану діяльність з 

органічного виробництва дикоросів. 

 

5.2.3. Охорона та відтворення видів рослин та грибів, занесених до 

Червоної книги України, та тих, що підпадають під дію міжнародних 

договорів  

Охорона рослин, занесених до Червоної книги України, здійснюється в 

основному шляхом заповідання територій, на яких виявляються відповідні 

рослинні угрупування. На території області виявлено 84 видів рослин, 

занесених до Червоної книги України. На територіях природно-заповідного 

фонду області відтворена цибуля ведмежа, що занесена до Червоної книги 

України. 

За ініціативи адміністрації Гетьманського НПП у закладах загальної 

середньої освіти та районних станціях юних натуралістів Тростянецького, 

Великописарівського та Охтирського районів проведено тематичні уроки, 

екологічні години, присвячені проблемі знищення перших весняних квітів. У 

Великописарівській районній бібліотеці проведено засідання клубу «Діалог» 

на тему: «Первоцвіти нашого лісу, збереження та охорона». Під час еколого-

освітніх заходів виготовлено та розповсюджено понад 200 листівок із 

закликом охорони і збереження ранньоквітучих рослин. У місцевій газеті 

«Ворскла» опубліковано статтю «Збережемо первоцвіти для нащадків». Крім 

того, службою державної охорони Гетьманського національного природного 

парку були посилені рейдові бригади з охорони червонокнижних рослин 

(первоцвітів), проводились бесіди з відвідувачами. 

Співробітниками НПП «Деснянсько-Старогутський» у закладах 

загальної середньої освіти ғ 1 та ғ 2 міста Середина-Буда проведено 

тематичні уроки, лекції, присвячені проблемі знищення перших весняних 

квітів, практичні заняття під час екскурсій для учнів школи с. Чернацьке. Під 

час екскурсії до лісопарку «Мирщина» проведено практичне заняття з 

інтродукції підсніжника білосніжного. У місцевій районній газеті «Знамя 

труда» надруковані статті «Не рви, дитино, квіточку, не рви, вона радіє 
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сонечку й весні», «Сохраним весенние цветы». В ході операції «Первоцвіт» на 

сайті національного природного парку розміщено 4 новини. 

Сумським обласним управлінням лісового та мисливського господарства 

створено бригади з проведення операції «Первоцвіт-2018», систематично 

проводились рейди разом із правоохоронними органами та 

природоохоронними організаціями. Державною лісовою охороною 

держлісгоспів спільно з Державною екологічною інспекцією у Сумській 

області було виявлено 5 випадків збору ранньоквітучих рідкісних видів рослин 

на землях держлісфонду ДП «Сумське лісове господарство». Протоколи 

передано до суду. 

За інформацією Сумського обласного комунального 

агролісогосподарського підприємства «Сумиоблагроліс» працівниками 

дочірніх агролісогосподарських підприємств у рамках операції «Первоцвіт-

2018» було зроблено ряд публікацій в районних газетах щодо запобігання 

протиправному збиранню, продажу та вивезенню за межі України рідкісних 

видів рослин. 

Районними організаціями Українського товариства мисливців та рибалок 

проведено збори в підпорядкованих первинних організаціях УТМР, на яких 

обговорювались шляхи збереження видів ранньоквітучих видів рідкісних 

рослин, проведено бесіди з місцевим населенням та школярами про 

недопустимість збирання зазначених рослин.  

 

5.2.4. Охорона природних рослинних угрупувань, занесених до 

Зеленої книги України 

На території Сумської області виявлено 21 рослинне угрупування, 

занесене до Зеленої книги України.  

Охорона природних рослинних угрупувань, занесених до Зеленої книги 

України здійснюється в основному шляхом заповідання територій, на яких 

виявляються відповідні рослинні угрупування. 

 

5.2.5. Охорона, використання та відтворення зелених насаджень  

Розвиток зелених насаджень населених пунктів області зумовлений, як 

правило, висадженням дерев та кущів, відновленням та реконструкцією 

газонів, квітників та клумб.  

За інформацію районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів 

міських селищних, сільських рад станом на 01.01.2019 загальна площа зелених 

насаджень становить близько 17792,83 гектарів. 

Площа зелених насаджень загального користування у 2018 році становила 

4804,38 гектарів. Площа зелених насаджень, уражених фітозахворюваннями, 

становить близько 3772 тис. м
2
. 

У 2018 році 51% (2431,41 га) зелених насаджень загального користування 

було охоплено доглядом. 

Найбільше охоплено доглядом зелені насадження у м. Глухів, м. Конотоп, 

м. Лебедин (100%) та у Білопільському, Глухівському, Краснопільському, 

Путивльському, Ямпільському районах (100%).  
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Площа парків культури та відпочинку у 2018 році становила 386,2 га; 

міських, районних, садів житлових районів при житлових будинках – 2710,53 

га, набережних та бульварів — 28,06 га. Площа гідропарків, лугопарків, 

лісопарків становила 54,10 гектарів. 

Аналіз стану сфери зеленого господарства показав збільшення  загальної 

площі зелених насаджень на 13,96 га порівняно з 2017 роком. 

Згідно із статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» вирішення питань щодо організації благоустрою населених пунктів, 

здійснення контролю за станом благоустрою виробничих територій, 

організації озеленення, охорони зелених насаджень, а також здійснення 

контролю за додержанням земельного та природоохоронного законодавства 

належить до компетенції виконавчих органів сільських, селищних, міських 

рад. 

У рамках проведення місячника «Сумська весна 2018» розчищено та 

очищено від сміття 261,8 км захисних лісосмуг, 368,7 га лісових масивів, 

прибережних охоронних смуг протяжністю 225,8 км, закладено нових парків і 

скверів на площі 6,7 га, упорядковано парків і скверів на площі 371,6 га та 

газонів на площі 447,0 га, посаджено 27030 саджанців дерев і 10838 кущів, 

озеленено 67,2 км узбіччя доріг. Всього у місячнику «Сумська весна – 2018» 

взяло участь 84692 особи. 

Учасниками акції «Чиста Україна – чиста Земля-2018» стали школярі, 

студенти, волонтери, державні службовці, підприємці, пересічні мешканці 

населених пунктів області. Всього в акції взяли активну участь 49640 осіб із 

числа населення різних вікових категорій.  

У рамках акції було: 

розчищено та очищено від сміття 190,63 км² захисних лісосмуг, 42,7 га 

лісових масивів, 1079,9 км узбіччя доріг;  

упорядковано 338,72 га парків та скверів, 209,88 га газонів, 1169 

цвинтарів; 

озеленено 54,3 км доріг; 

посаджено 13,5 тис. саджанців дерев і 4,8 тис. корінців кущів;  

закладено нових парків і скверів на площі 9,3 га. 

 

5.2.6. Інвазійні чужорідні види рослин у флорі регіону 

Наявність на території Сумської області інвазивних (чужорідних) видів 

рослин Сумської області розглядалися науковцями природного заповідника 

«Михайлівська цілина», НПП «Деснянсько-Старогутський», Гетьманського 

НПП, КЗ СМР «Регіональний ландшафтний парк «Сеймський» та Головним 

управлінням Держпродспоживслужби в Сумській області.  

Інвазивні (чужорідні) види рослин, що виявлені на території Сумської 

області можна поділити на чотири групи. 

Перша група – види, включені до «чорного списку» всієї Європи та, 

одночасно, до списку фітоінвазій України; такі, що успішно натуралізувались 

на Сумщині та проходять стадію експансії на нові території й нові типи 

місцезростань клен ясенелистий (Acer negundo), амброзія полинолиста 
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(Ambrosia artemisiifolia), аморфа кущова (Amorpha fruticosa), череда листяна 

(Bidens frondosa), ехіноцистис шипуватий (Echinocystis lobata), гринделія 

розчепірена (Grindelia squarrosa), топінамбур бульбоносний (Helianthus 

tuberosus), чорнощир нетреболистий (Iva xanthiifolia), черемха пізня (Padus 

serotina), золотарник канадський (Solidago canadensis).  

Друга група – види, включені до «чорного списку» всієї Європи, які 

успішно натуралізувались в Україні та проводять експансію на нові території й 

нові типи місцезростань і для яких характерна широка екологічна амплітуда: 

елодея канадська (Elodea canadensis), розрив-трава залозиста (Impatiens 

glandulifera), робінія звичайна (Robinia pseudoacacia).  

Третя група – відібрані зі списку фітоінвазій України види, які успішно 

натуралізувались та проводять експансію на нові території та типи 

місцезростань в Україні, для яких характерна широка екологічна амплітуда: 

щириця біла (Amaranthus albus), щириця лободо видна (Amaranthus blitoides), 

щириця загнута (Amaranthus retroflexus), анізанта покрівельна (Anisantha 

tectorum), полин однорічний (Artemisia annua), ваточник сирійський (Asclepias 

syriaca), коноплі дикі (Cannabis ruderalis), хрінниця крупковидна (Cardaria 

draba), волошка розлога (Centaurea diffusa), злинка канадська (Conyza 

canadensis), повитиця польова (Cuscuta campestris), маслинка вузьколиста 

(Elaeagnus angustifolia), галінсога війчаста (Galinsoga ciliata), галінсога 

дрібноквіткова (Galinsoga parviflora), розрив-трава дрібноквіткова (Impatiens 

parviflora), тонкопромінник однорічний (Phalacroloma annuum), 

тонкопромінник північний (Phalacroloma septentrionale), нетреба ельбінська 

(Xanthium albinum).  

До четвертої групи, що включає види, які успішно натуралізувались в 

Україні та проводять експансію на нові території й нові типи місцезростань і 

для яких характерна широка екологічна амплітуда належить виноград дівочий 

(Parthenocissus inserta). 

Із перелічених видів рослин до карантинного списку занесений лише один 

вид – амброзія полинолиста (Ambrosia artemisiifolia), для обмеження 

поширення якого проводиться викошування цієї рослини в пору інтенсивної 

вегетації та цвітіння (липень-серпень), проте на обмежених площах. 

Співвідношення географо-генетичних груп адвентивних видів флори 

потребує спеціальних досліджень. 

 

5.3. Охорона, використання та відтворення тваринного світу 

5.3.1. Загальна характеристика тваринного світу 

На сьогодні фауна Сумської області представлена 447 видами хребетних 

тварин, а саме: міноги (круглороті) – 1, риби – 55, земноводні – 11, плазуни – 

7, птахи – 296, ссавці – 78 видів. Однією з головних причин багатства фауни 

Сумщини є географічне розташування території області, що знаходиться на 

північному сході країни в межах двох фізико-географічних зон – Полісся і 

Лісостепу. 

Фауна хребетних НПП «Деснянсько-Старогутський» складає на кінець 

2018 року 348 види. Список безхребетних налічує 1535 види. 
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В результаті проведення іхтіологічного дослідження в межах НПП 

«Деснянско-Старогутський» та прилеглої території, було встановлено видовий 

склад аборигенної іхтіофауни в основних притоках річки Десна, а також у 

водоймах закритого типу. Поряд з аборигенною іхтіофауною (щипавка 

звичайна, щипавка золотиста, в’юн, голець вусатий, плітка, лин, гірчак, 

верховодка, густера, лящ, синець, головень, в’язь, бобирець звичайний, 

білизна звичайна, пічкур, бичок-бабка, йорж звичайний, окунь, щука, 

краснопірка, червонокнижні – карась звичайний, минь річковий), вивчено й 

інвазійні види (інтродуценти) – ротань-головешка, чебачок амурський, карась 

китайський, карась сріблястий. 

На території НПП «Деснянсько-Старогутський» проводились 

дослідження фауни та екології жуків стафілінід. Зареєстровано 130 видів з 10 

підродин, серед яких 92 види раніше не реєструвалися. У Старогутьскій 

частині знайдено 111 видів, у Придеснянській – 55. 

Зоологічні дослідження у Гетьманському НПП були спрямовані на 

інвентаризацію фауни безхребетних – комах рядів Lepidoptera, Diptera, 

Hemiptera, Hymenoptera, Diptera, Coleoptera та фауни хребетних тварин у зоні 

розташування Гетьманського НПП. Проводився моніторинг популяцій 

рідкісніх видів бджіл та джмелів (Hymenoptera, Apoidea), вивчалося видове 

різноманіття, розміщення та чисельність птахів. Проводився моніторинг 

популяції білих лелек (Ciconia ciconia) та дуплогніздих птахів на ділянці 

«Велика Писарівка». 

Сумським державним педагогічним університетом вивчався видовий 

склад метеликів родини Вогнівки (Lepidoptera, Pyralidae) на території 

природного заповідника «Михайлівська цілина». За результатами дослідження 

виявлено 65 видів вогнівок, з яких 17 вказуються для цього локалітету вперше. 

Для підгодівлі диких тварин у НПП «Деснянсько-Старогутський» 

заготовлено 3,3 тис. штук кормових віників. Виготовлено та встановлено 

солонців в Улицькому та в Старогутському природоохоронному науково-

дослідницькому відділенні в кількості 5 штук. Для корму тварин заготовлено 

сіно в кількості 1,5 т. Для підгодівлі диких тварин придбано вівсу в кількості 

1110 кг, придбано пшениці 245 кг, придбано кукурудзи в кількості 625 кг. 

Інспекторським складом Державної екологічної інспекції у Сумській 

області у 2018 році здійснювався контроль за дотриманням вимог 

природоохоронного законодавства. За порушення законодавства у сфері 

охорони тваринного світу пред’явлено 2 позиви на суму 52,000 тис. грн. 

Останнім часом все більшого поширення набувають інтенсивні методи 

охорони видів тварин, що ґрунтуються, на відміну від екстенсивних (заборона 

або обмеження добування, створення охоронюваних природних територій 

тощо) на активному втручанні людини в життя врятованого виду. Біотехнічні 

заходи – це спрямований вплив людини на ландшафти, який сприяє 

поліпшенню, відновленню або появі місць існування, підвищенню або 

стабілізації чисельності популяцій певних видів. 

Усю різноманітність біотехнічних заходів з охорони тварин можна 

об'єднати в кілька груп:  
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1. Оптимізація умов розмноження. 

2. Оптимізація захисних умов середовища існування. 

3. Оптимізація кормової бази. 

4. Захист від стихійних лих і наслідків людської діяльності. 

5. Штучне підвищення успішності розмноження. 

6. Відновлення популяцій. 

 

5.3.2. Стан і ведення мисливського та рибного господарства 

Мисливські угіддя області нерівнозначні, є продуктивніші, наприклад 

лісові, і є менш продуктивні – це польові та водно-болотні. 

За даними Сумського ОУЛМГ площа мисливських угідь наданих у 

користування державним підприємствам СОУЛМГ складає 237,8 тис. га, що 

становить біля 12 відсотків мисливських угідь області. 

Веденням мисливського господарства займається 11 державних 

лісогосподарських підприємств та одне державне мисливське господарство 

(«Суми»). У сфері ведення мисливського господарства на підприємствах 

управління задіяні біля 70 спеціалістів, із них 13 державні мисливствознавці. 

Загальні витрати на ведення мисливського господарства майже вдвічі 

перевищують надходження від мисливськогосподарської діяльності. Стан 

охорони мисливських угідь від браконьєрства є основним стримуючим 

фактором розвитку мисливського господарства. За 2018 рік єгерями 

підприємств управління складено 241 протокол за порушення правил 

полювання, що становить більше 30% від загальної кількості складених 

протоколів по області. Порушники правил полювання притягнені до 

адміністративної відповідальності – штрафу на загальну суму 21622 грн. та 

винесено 114 попереджень. Чисельність основних видів мисливських тварин 

за останні роки в мисливських угіддях господарств стабільна, крім популяції 

дикого кабана. З метою ліквідації, локалізації та недопущення 

розповсюдження збудника африканської чуми свиней, підприємствами 

проведені і продовжують проводиться відповідні заходи по зменшенню 

чисельності виду до мінімально допустимих норм. 

У 2018 році чисельність основних видів мисливських тварин істотних 

змін у порівнянні з 2017 роком не зазнала. Динаміка чисельності основних 

видів мисливських тварин (особин) наведена у табл. 5.6. 

 

Таблиця 5.6 

Динаміка чисельності основних видів мисливських тварин (особин) 

Види мисливських тварин 2017 рік 2018 рік 2019 рік 

1 2 3 4 

Зубр 44 47 49 

Лось 255 256 243 

Олень благородний 821 826 804 

Олень плямистий 196 197 204 

Козуля 5844 6057 5988 

Кабан 828 639 675 

Заєць русак 35023 35245 35157 

Лисиця 2046 2060 1674 
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За ліцензіями полювання здійснювалось на копитних мисливських 

тварин (олень, кабан, козуля) в межах затвердженого ліміту добування та за 

відстрільними картками на хутрових звірів.  

Із 48 виданої ліцензії на оленя благородного добуто 37, не використано 

ліцензій – 11. По оленю плямистому видано 6, добуто – 6. По кабану видано 

93, добуто – 25, не використано – 30. По козулі видано 363, добуто – 298, не 

використано – 33. Несприятливі погодні умови, відсутність попиту на відлов 

тварин стали основними причинами невикористання лімітів. У 2018 році 

виявлено 319 фактів браконьєрства. 

Державною екологічною інспекцією у Сумській області за 2018 рік було 

проведено 14 позапланових перевірок дотримання вимог природоохоронного 

законодавства щодо ведення мисливського господарства та полювання. Всього 

складено 52 протоколи про адміністративні правопорушення, в т.ч. передано 

для розгляду у судові органи – 2, до адміністративної відповідальності 

притягнуто 64 особи (у тому числі за протоколами, складеними 

представниками УТМР) на загальну суму штрафів 18,887 тис. грн., з яких 

стягнуто 17,272 тис. грн. 

За 2018 рік проведені перевірки контролю виконання приписів таких 

суб’єктів господарювання: Конотопська РО УТМР, Ямпільська РО УТМР, 

Кролевецька РО УТМР, Шосткинська РО УТМР, Роменська РО УТМР,  

ДП «Шосткинське лісове господарство», ДП «Свеське лісове господарство», 

Недригайлівська РО УТМР, ТОВ СМГ «Бобрицьке», Лебединська РО УТМР. 

Повторно поведені перевірки контролю виконання приписів: Ямпільська РО 

УТМР, Кролевецька РО УТМР, Шосткинська РО УТМР.  

В ході проведення перевірок суб’єктів господарювання виявлені основні 

порушення: не проводиться селекційний та вибірковий діагностичний відстріл 

(Ямпільська РО УТМР, Кролевецька РО УТМР, Шосткинська РО УТМР, ДП 

«Шосткинське лісове господарство», ДП «Свеське лісове господарство», 

Недригайлівська РО УТМР); не укладені договори з власниками земельних 

ділянок та користувачами мисливських угідь (Недригайлівська РО УТМР, 

Роменська РО УТМР, Ямпільська РО УТМР); не створена єгерська служба в 

повному обсязі (Недригайлівська РО УТМР); не поновлені інформаційні знаки 

(Роменська РО УТМР); не проведено відмежування територій 

відтворювальних ділянок межовими попереджувальними знаками (Роменська 

РО УТМР, Ямпільська РО УТМР). 

Природні умови, наявність великої кількості водних об’єктів на 

території області, забезпечення власними кормами – всі ці фактори сприяють 

розвитку рибного господарства. 

У Сумській області налічується 2191 ставків загальною площею 

поверхні 11384 га
 

 та загальним повним об’ємом води 124,3 млн. м
3
. 

Рибогосподарський фонд внутрішніх водойм області становить 16041 га, із них 

– 43 водосховища загальною площею водного дзеркала 4657 га та 2191 ставок 

загальною площею 11384 га. Територією області протікає 1543 річки 

загальною довжиною 8020 кілометрів. 
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За даними Управління державного агентства рибного господарства у 

Сумській області за формою ғ 1А-риба (річна) «Виробництво продукції 

аквакультури за 2018 рік» надали 259 суб’єктів аквакультури, з них 215 – 

фізичні особи-підприємці, 44 – юридичні особи.  

Загальний обсяг вилову товарної риби в області за 2018 рік становить 

2304,2 тонни. 

Видовий склад виловленої риби становить: короп – 1419,6 тонн, що 

становить 61% від загального обсягу виловленої риби, товстолобик – 687,6 

тонн (або 30%), амур – 41,9 тонн (2%), судак – 43,9 тонни (2%), щука – 8,5 

тонн, карась – 98,6 тонн (4%), сомові – 2,8 тонн, лососеві (форель райдужна) – 

0,2 тонни, осетрові (бестер) – 1,1 тонн. 

За 2018 рік середня рибопродуктивність по звітуючих суб’єктах 

аквакультури області складає 706 кг/га (загальний обсяг вирощеної риби 

2868,8 тонн на площі 4061,9 га), в тому числі при інтенсивному (годівлі) 

веденні господарства середня рибопродуктивність складає 1387 кг/га, при 

екстенсивному (випасному) веденні господарства середня рибопродуктивність 

– 465 кг/га.  

Значну частину в забезпеченні області рибою відіграють такі 

підприємства, як ПАТ «Сумирибгосп», в якому обсяг вирощеної риби 

становить 1330,9 тонн, або 46% від загального обсягу по області, середня 

рибопродуктивність – 1390 кг/га, та ТОВ «Лебединська рибоводно-

меліоративна станція» вирощено риби – 145 тонн (5%) із середньою 

рибопродуктивністю – 1362 кг/га.  

Найбільших обсягів по вилову товарної риби досягнуто суб’єктами 

аквакультури Сумського, Лебединського, Краснопільського, Роменського, 

Недригайлівського та Білопільського районів. 

За інформацією Головного управління Держпродспоживслужби в 

Сумській області, у зразках риби та рибопосадкового матеріалу, які надійшли 

протягом 2018 року для дослідження на захворювання в Сумську регіональну 

лабораторію Держпродспоживслужби, виділено збудник аеромонозу риб – 

Aeromonas hydrophila. 

Інвазійні хвороби зустрічаються практично у всіх обстежених 

рибницьких господарствах України. Під час проведення клінічних оглядів і 

паразитологічних досліджень найчастіше виявляють такі види паразитів: із 

найпростіших – Ichthyophthirius multifiliis, Trichodina sp. і Chilodonella cyprini, 

із моногеней – Dactylogyrus vastator, Gyrodactylus extensus, із трематод – 

Diplostomum sp., із цестод – Bothriocephalus gowkongensis, Ligula intestinalis, 

Caryophyllaeus fimbriceps, Khawia sinensis, Valipora compylancristrota, із 

крустацей – Lernaea cyprinacea, Ergasilus sieboldi, Sinergasilus major, Argulus 

foliaceus. 

У обстежених рибницьких господарствах України з інфекційних хвороб 

риб бактеріальної природи реєстрували краснухоподібне захворювання у 

коропа і карася, некроз зябер, хронічну форму запалення плавального міхура 

у коропа, псевдомоноз у товстолобика, бактеріальне захворювання у молоді 

форелі і осетрів. 
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На сьогодні крім збудників інфекційних хвороб, значну небезпеку для 

рибництва становлять сільськогосподарські угіддя, де вирощується худоба та 

продукція рослинництва. Змиви з полів із опадами часто потрапляють до 

джерел водопостачання рибницьких водойм, ставків та інших водойм 

забруднюючи їх, а також нерідко спричиняють отруєння (токсикози) риби.  

Отруйними для риби є не тільки змиви з полів та інші шкідливі 

речовини, які потрапляють у водойми внаслідок господарської діяльності, але 

й токсини синьо-зелених водоростей, які масово розвиваються майже на всіх 

водоймах у жарку пору року. 

З метою посилення державного нагляду (контролю) за станом охорони, 

використання і відтворення рибних та інших водних живих ресурсів у водних 

об’єктах Сумської області у 2018 році Управлінням Державного агентства 

рибного господарства у Сумській області виявлено 1009 фактів браконьєрства. 

Державною екологічною інспекцією у Сумській області за 2018 рік 

проведено 16 перевірок з питань додержання вимог природоохоронного 

законодавства по контролю за раціональним використанням, збереженням та 

відтворенням водних живих ресурсів. 

В ході проведення перевірок суб’єктів господарювання в частині охорони, 

використання і відтворення риби та інших водних живих ресурсів порушень не 

виявлено.  

Проводились перевірки на територіях з вільним доступом. За виявлені 

порушення складено 67 протоколів про адміністративні правопорушення, в 

т.ч. передано для розгляду в судові органи – 34, до адміністративної 

відповідальності притягнуто – 33 особи на загальну суму штрафів 4,046 грн., 

сплачені в повному обсязі. 

Розраховано та пред’явлено для добровільного відшкодування 30 

претензій на загальну суму збитків 29,462 тис. грн. З урахуванням раніше 

пред’явлених претензій стягнуто 17 збитків на загальну суму 10,438 тис. грн. 

Інспекцією в період заборони на вилов риби у весняно-літній нерестовий 

період 2018 року проведено 45 рейдових перевірок. Виявлено 31 порушення, в 

т.ч. 22 – за незаконний вилов риби. На порушників складено 31 протокол, 16 

матеріалів направлено до суду. Всього накладено штрафів на суму 1785 грн. 

Дві справи направлено в слідчі органи. Вилучено 21 знаряддя незаконного 

лову. Розраховано збитки на загальну суму 12920 грн., з них як пред’явлені 

претензії порушникам – 6545 грн.   

 

5.3.3. Охорона та відтворення видів тварин, занесених до Червоної 

книги України, та тих, що підпадають під дію міжнародних договорів 

На території області 273 видів тваринного світу охороняються. На 

Сумщині мешкає 29 вид хребетних тварин, занесених до Червоної книги 

Міжнародного Союзу Охорони Природи (МСОП), 35 видів – до 

Європейського червоного списку, 232 види – до Бернської конвенції, Червоної 

книги України – 103 види.  

До складу НПП «Деснянсько-Старогутський» входять дві території, 

важливі для птахів (ІВА – Important Bird Areas), відповідно до географічного 
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поділу самого національного парку на дві ділянки – Придеснянську, 

представлену заплавою Десни, та Старогутську. Обидві вони були виділені як 

ІВА завдяки наявності на цих територіях кількох десятків пар деркача (Crex 

crex). Бюро Рамсарської Конвенції своїм рішенням 29.07.2004 заплаву річки 

Десна в межах НПП включило до мережі водно-болотних угідь міжнародного 

значення. Площа частини водно-болотних угідь, яка належить до територій 

ПЗФ, – 4270 га. Це господарська та зона регульованої рекреації НПП 

«Деснянсько-Старогутський». Рішенням 21 сесії Міжнародної координаційної 

ради з Програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера» (МАБ) 26.05.2009 

проголошено біосферний резерват «Деснянський», ядром якого став НПП 

«Деснянсько-Старогутський». Загальна площа біосферного резервату складає 

70748 га. 

З метою реакліматизації стерляді прісноводної (Acipenser stellatus), 

відновлення її природної популяції відбулося зариблення мальком двох річок 

Сумської області – Сейму та Ворскли. Заходи фінансувались за кошти 

обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на суму 195 

тис гривень. 

Мальком стерляді у кількості 15 тис. штук було зариблено русло р. Сейм 

неподалік сіл Пересипки, Харівка, Зіново Путивльського району на території 

Комунального закладу Сумської обласної ради «Регіональний ландшафтний 

парк «Сеймський».  

Реалізовано третій етап заходів з відновлення популяції стерляді поблизу 

сіл Климентове, Доброславівка, Лутище, Куземин Охтирського району на 

території Гетьманського НПП. Русло річки Ворскла було зариблено мальком 

стерляді у кількості 15 тис. штук. 

Сумська область, одна із шести областей України на території якої 

мешкає один із зникаючих видів диких парнокопитних тварин – зубр 

європейський, який занесений до Червоної книги України. Конотопська 

популяція зубрів Сумської області налічує 49 особини, це друга за розміром 

популяція зубра в Україні. Така ситуація надзвичайно сприятлива для області 

у зв’язку з євроінтеграцією, адже регіони з такими популяціями пріоритетного 

в Європейському Союзі виду тварин користується підвищеною увагою 

світового природоохоронного товариства, що в свою чергу створює 

перспективи появи та розвитку анімалістичного туризму та міжнародних 

проектів спрямованих на охорону зубра. 

З метою збільшення конотопської популяції зубра протягом 2018 року за 

кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища 

придбано кормів для підгодівлі тварин на суму 330 тис. гривень. Для 

підгодівлі зубрів закуповувались корма: ячміня на суму 124,8 тис. грн., 

кукурудзи – на 148,8 тис. грн., силосу – на 56,4 тис. грн.  

На території регіонального ландшафтного парку «Сеймський» 

перебувають види, що занесені до Червоної книги України, а саме: зубр, рись 

звичайна, хохуля звичайна, орлан-білохвост, орел-карлик, кулик-сорока, 

кроншнеп великий, видра річкова, журавель сірий, змієїд, мідянка, борсук. 
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5.3.4. Інвазійні чужорідні види тварин у фауні регіону 

З представників безхребетних тварин, які досить добре пристосувалися 

до існування в місцевих умовах, можна назвати: монорій фараоновий, або 

фараонова мурашка (Monomorium pharaonis) – вид малочисельний у населених 

пунктах, гіфантрія біла, або американський білий метелик (Hyphantria cunea) – 

малочисельний у лісових насадженнях, лептинотарза десятисмуга, або 

колорадський жук (Leptinotarsa decemlineata) – масовий шкідник пасльонових 

культур, скутигера хатня (Scutigera coleoptrata) – рідкісна у населених 

пунктах, гармонія азійська (Harmonia axyridis) – рідкісна у деревних біотопах, 

камерарія каштанова, або каштанова міль (Cameraria ohridella) – місцями 

багаточисельна у населених пунктах; з молюсків – літогліф звичайний 

(Lithoglyphus naticoides) – поширений вид черевоногих з досить великою 

чисельністю.  

За дослідженнями Інституту рибного господарства НААН України та 

Управлінням Державного агентства рибного господарства у Сумській області 

за останні 10 років у складі іхтіофауни водойм різного типу в межах Сумської 

області можна визначити такі основні інвазійні види: чебачок амурський 

(Pseudorasbora parva), карась китайський (Carassius auratus), карась 

сріблястий (Carassius gibelio), колючка триголкова (Gasterosteus aculeatus, 

риба-голка пухлощока (Syngnathus nigrolineatus), бичок-цуцик (Proterorhіnus 

marmoratus), бичок-гонець (Neogobіus gymnotrachelus), бичок-бабка (Neogobius 

fluviatilis), товстолобик білий (Hypophthalmіchthys molіtrіx), товстолобик 

строкатий (Arіstіchthys nobіlіs), білий амур (Ctenopharyngodon іdella). Останні 3 

види не є інвазійними, але є чужорідними для Сумської області, а також є 

об’єктами випасної аквакультури, їх природний нерест у водоймах Сумської 

області не відмічений, тому екологічний ризик відносно цих видів може бути 

оцінений, як мінімальний. 

Найбільш поширеним інвазійним видом у водоймах області є сріблястий 

карась (C. auratus). В останні 10 років спостерігається поступове збільшення 

чисельності карася китайського і розширення його ареалу в західному напрямі. 

Місцеві популяції карася звичайного (С. сarassius) і одностатевого карася 

сріблястого (C. gibelio), не володіючи широкими адаптивними якостями в 

порівнянні зі вселенцем, можуть витіснятися останнім зі своїх місць 

мешкання. 

Є також відомості щодо наявності у водоймах з уповільненим 

водообміном ротаня-головешки (Perccottus glenii) – екологічно небезпечного 

еврибіонтного виду, який здатний швидко збільшувати свою чисельність і 

негативно впливати на кількісні та якісні показники іхітоценозів. 

З птахів на території Сумської області наявні наступні: горлиця садова 

(Streptopelia decaocto) – малочисельна у населених пунктах, горихвістка чорна 

(Phoenicurus ochruro) – малочисельна у населених пунктах, щедрик (Serinus 

serinus) – рідкісний у населених пунктах,  

Серед ссавців наявні: нетопир білосмугий, або середземний (Pipistrellus 

kuhlii) – рідкісний у населених пунктах, собака єнотоподібний (Nyctereutes 

procyonoides) – рідкісна у заплавах річок, норка американська (Mustela vison) – 

http://www.yandex.ua/clck/jsredir?from=www.yandex.ua%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1412.FhTPbD-En96r7bnoiXlzVKz534X6Bf2Otvk1_3Fv_78CAk76AkU2QEMbnhutgDW1.7f6de50c1e88d9412b988755ea4ceef4b51f0f20&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhEKpiDEeQH_O9YI8TdD27791YsGsX6t97sv9bnykFJOpPJeUBQMoSZaNLUbuCyh9qpCA306lbo9-s,&&cst=AiuY0DBWFJ4RhQyBNHa0i-F-wjq5B8r-JHQTLrUeO7ygJ_17Qw8q3mgRQ0wPvUKbNsc4TIJ6snga3B3mlOstfsKJnA-WDZpTb35U8k2_O8dy8CvtLTcrzq35jRZgMlsuOpY-xlDQClaiJw4SXIhwHvaKYyk__z7yPyfEaQJern2U7JmhGe3E7IT-Lhg
http://www.yandex.ua/clck/jsredir?from=www.yandex.ua%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1412.KSJ1aL0vRfgeW3IgDDZ84K6XhsriuTjPiwjUKQLx10Itf0gd9kP2m1QJQKFPSpxgfEKslrp3efTd_tLOyxY9byEo-JK5h-0oODYhg8qu17c.6f540d7d94e32c4bf94b739dbd7acb4d84cb719e&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7fH_cbK-eu2V8J4cbFpzDXVHZJKQvpytSeUWqKrUImfJn8iwEFqatOg,,&&cst=AiuY0DBWFJ4RhQyBNHa0i-F-wjq5B8r-JHQTLrUeO7ygJ_17Qw8q3mgRQ0wPvUKbNsc4TIJ6snga3B3mlOstfsKJnA-WDZpTb35U8k2_O8dy8CvtLTcrzq35jRZgMlsuOpY-xlDQClZdzu_7CFow4PhQTR9rDjJ3l2UB
http://www.yandex.ua/clck/jsredir?from=www.yandex.ua%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1412.9A-16I8Hqw3kTJyYTJQRFJry8i1ZtivSl3ToxWOcjoZZInW2xYeyRkmQJErkTEPQ.b3b18d75aec92276751d8fe064af712a32768e7a&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5Ibl_FxS8ahbetb9q-Ws8tqQaT6YcO5ES21Z8MjTOpq-vDjL0sP3R-fYOTf68Vn4TqXKIO75oehQYYJ5XNqQPm77s0WbI9uLzcBcB66HNWB3Q,&&cst=AiuY0DBWFJ4RhQyBNHa0i-F-wjq5B8r-JHQTLrUeO7ygJ_17Qw8q3mgRQ0wPvUKbNsc4TIJ6snga3B3mlOstfsKJnA-WDZpTb35U8k2_O8dy8CvtLTcrzq35jRZgMlsuOpY-xlDQClZ11KZn_fA5gBKQ3KF
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досить звичайна у заплавах річок, ондатра (Ondatra zibethicus) – мало чисельна 

у заплавах річок. 
 

5.4. Природні території та об’єкти, що підлягають особливій охороні  

5.4.1. Стан і перспективи розвитку природно-заповідного фонду 
Станом на 01.01.2019 на території Сумській області налічується 275 

об’єктів природно-заповідного фонду загальною площею 177033,1469 га, що 

становить 7,43% від площі області («показник заповідності»). Сучасна мережа 

природно-заповідних об’єктів включає 19 об’єктів загальнодержавного 

значення площею 50,5 тис. га (28,5%) та 256 об’єктів місцевого значення 

площею 126,58 тис. га (71,5%). 

На сьогодні мережа природно-заповідних об’єктів області представлена 

9 категоріями з одинадцяти, що існують в Україні. Серед об’єктів природно-

заповідного фонду загальнодержавного значення в області: 2 національні 

природні парки, природний заповідник, 10 заказників та 6 об’єктів 

загальнодержавного значення інших категорій. Серед об’єктів місцевого 

значення: 1 регіональний ландшафтний парк, 102 заказники, 101 пам’ятка 

природи, 20 парків-пам’яток садово-паркового мистецтва, 3 ботанічних сади, 3 

дендропарки, 26 заповідних урочищ. 

З метою реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період 

до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 

06.08.2014 ғ 385, та на виконання Програми охорони навколишнього 

природного середовища Сумської області на 2016-2018 роки за кошти 

обласного фонду охорони навколишнього природного середовища розроблено 

17 проектів створення об’єктів природно-заповідного фонду місцевого 

значення. Розроблені проекти створення заказників – в Сумському районі 

«Кияницький», «Панський став», в Краснопільському районі – 

«Краснопільський», «Грузне», «Видівський», «Довжик», в Роменському районі 

– «Перекопівський», в Білопільському районі – «Смирновський», 

«Максимівський», в Середино-Будському районі – «Озеро Вігор», в 

Лебединському районі – «Межирицький», «Городище», в Ямпільському 

районі – «Княжицький», «Микитівський», «Говорунівський», пам’яток 

природи в Охтирському районі – «Духовничанські дуби», в Роменському 

районі – «Андріяшівський дуб», в м. Суми – «Дуб Сєвєра». 

Рішенням Сумської обласної ради від 06.07.2018 «Про зміни в мережі 

територій та об’єктів ПЗФ області» оголошено 3 об’єкти ПЗФ місцевого 

значення на загальній площі 145,6 га: ботанічний заказник «Колядинецький» 

(Липоводолинський район); ботанічний заказник «Холодниківський» 

(Роменський район); ландшафтний заказник «Городище» (Лебединський 

район). Розширено територію ботанічної пам’ятки природи місцевого 

значення «Дуб біля с. Кролпивинці» з 0,02 га до 0,16 га. Скасовано статус 

об’єкта ПЗФ – ботанічної пам’ятки природи місцевого значення «Дуб біля с. 

Мокиївка», оголошеної відповідно до рішення виконкому Сумської обласної 

Ради народних депутатів від 31.12.1980 ғ 704 на площі 0,01 га. У зв’язку з 

загибеллю об’єкта збереження – дерева дуба звичайного. 
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Рішенням Сумської обласної ради від 14.12.2018 «Про зміни в мережі 

територій та об’єктів ПЗФ області» оголошено 4 об’єкта ПЗФ місцевого 

значення загальною площею 73,9 га: ботанічний заказник «Чехів яр» 

(Великописарівськийрайон); ботанічна пам’ятка природи «Духовничанські 

дуби» (Охтирський район); ландшафтний заказник «Великописарівські 

кургани» (Великописарівський район); ландшафтний заказник «Губарівщина» 

(Роменський район). Також змінено назву дендропарку місцевого значення 

«Шкуратівський» на «Дендропарк ім. Й. Х. Мухопада». 

Сесією Сумської обласної ради 27.04.2018 затверджено Проект 

організації території регіонального ландшафтного парку «Сеймський» (далі – 

Проект). До цього впродовж попередніх 20 років всупереч 

природоохоронному законодавству зазначеного Проекту розроблено не було, 

територія природно-заповідного об’єкту використовується не раціонально, 

відсутніми були правові підстави для документального оформлення земельних 

відносин. Зазначений Проект спрямований на досягнення стратегічних цілей 

природоохоронної установи – збереження, раціональне використання та 

відтворення природних екосистем території; забезпечення збереження 

історико-культурних комплексів та об’єктів, створення умов для ефективного 

туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності, проведення 

екологічної освітньо-виховної роботи. Зазначеним Проектом закріплюється 

функціональне зонування території РЛП «Сеймський» та встановлюється 

диференційований режим охорони та використання його функціональних зон. 

Сумська область, одна із шести областей України на території якої 

мешкає один із зниклих у дикій природі видів диких парнокопитних тварин – 

зубр європейський, який занесений до Червоної книги України. Шорічні 

обліки поголівя мисливської фауни демонструють стабільне зростання 

полуляції зубрів. У 2018 році нараховано 49 голів, така чисельність популяції 

зубрів є другою по Україні. Згідно рекомендацій вчених, ДП «Конотопське 

лісове господарство» проводить підгодівлю тварин у продовж всього 

календарного року із збільшенням раціону в зимовий період. Щорічно на 

передбання кормів для підгодівлі зубрів з обласного фонду охорони 

навколишнього природного середовища виділяються кошти. Кошторисом 

витрат на 2018 рік було виділено 330 тис. грн. 

На виконання Програми охорони навколишнього природного 

середовища Сумської області на 2016-2018 роки за кошти обласного фонду 

охорони навколишнього природного середовища на територіях 9 

новостворених об’єктів ПЗФ встановлено 52 інформаційних знака. 

Відділом природно-заповідного фонду та довкілля Департаменту 

екології та охорони природних ресурсів Сумської ОДА здійснено узагальнення 

даних щодо сучасного стану геологічних об’єктів природно-заповідного фонду 

Сумщини. Був окреслений перелік наявних на її території 12 нових, 

перспективних для заповідання ділянок.  

20-22 червня 2018 року на базі Сумського національного університету 

було проведено міжнародну науково-практичну конференцію «Основні шляхи 

збереження лучно-степової екосистеми України» присвячену 90-річчю 
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«Михайлівської цілини». Захід було проведено на виконання Програми 

охорони навколишнього природного середовища Сумської області на 2016-

2018 роки за кошти обласного фонду охорони навколишнього природного 

середовища, в розмірі 160 тис. грн. 

За ініціативи Департаменту екології та охорони природних ресурсів 

Сумської ОДА на виконання «Програми охорони навколишнього природного 

середовища Сумської області на 2016-2018 роки» видано книгу про історико-

меморіальну та природоохоронну цінність ландшафтного заказника місцевого 

значення «Образ». Презентація книги відбулася до свята – Дня працівника 

природно-заповідного фонду – 5 липня 2018 року у приміщенні Сумської 

ОДА. 

З метою відновлення життєздатної популяції рідкісного виду риб 

занесеного до Червоної книги України – прісноводної стерляді та на 

виконання Програми охорони навколишнього природного середовища 

Сумської області на 2016-2018 роки здійснено випуск 30 тис. шт. малька 

прісноводної стерляді в р. Ворскла на території Гетьманського НПП (третій 

етап) та р. Сейм у межах регіонального ландшафтного парку «Сеймський». На 

зазначений захід було виділено кошти з обласного фонду охорони 

навколишнього природного середовища в розмірі 194 025,0 грн. 

Відповідно до Програми охорони навколишнього природного 

середовища Сумської області на 2016-2018 роки, рішенням Сумської обласної 

ради від 02.03.2018 затверджено кошторис витрат обласного фонду охорони 

навколишнього природного середовища на 2018 рік. Кошторисом передбачено 

витрати в сумі 80 тис. гривень на лікування ботанічної пам’ятки природи 

місцевого значення «Дуб Гаркуші». Підставою проведення лікування 

послугували матеріали обстеження території пам’ятки, у результаті чого було 

встановлено, що стовбур уражений гниллю. Відповідно до наукових 

рекомендацій було здійснено кронування, очищення стінок дупла від 

трухлявої деревини, проведено дезінфекцію розчином мідного купоросу та 

садової карболки, в також здійснено пломбування дупла у середині стовбура з 

використанням арматури та цементного розчину. Кошторис склав 63 тис. 

гривень. Із стовбура винесено 42 пластикових мішки гнилої деревини. Дупло 

обробили протигрибковим препаратом. Порожнина була 4,5 м висотою і 1,7 м 

в діаметрі. Щоб її заповнити використали 400 кг цементу, 2 кубічних метри 

піску, 250 цілих цеглин, 1 кубічний метр битої цегли. Накладено два 

металевих бандажі по 6,5 м. 18.08.18 роботи по лікуванню ботанічної пам’ятки 

природи успішно завершено. 

На виконання Програми охорони навколишнього природного 

середовища Сумської області на 2016-2018 роки з метою видання 

поліграфічної продукції з екологічної тематики за ініціативи Департаменту 

екології та охорони природних ресурсів Сумської ОДА виданий буклет про 

регіональний ландшафтний парк «Сеймський». Видання знайомить читачів з 

природними особливостями, історико-культурними пам’ятками, туристичними 

атракціями найбільшого об’єкту природно-заповідного фонду Сумської 

області. 
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З метою збереження природного різноманіття ландшафтів, охорони 

довкілля, підтримання екологічного балансу, визначення в натурі (на 

місцевості) меж охоронних зон та інших обмежень у використанні земель, 

встановлених законами та прийнятими відповідно до них нормативно-

правовими актами, а також інформування про такі обмеження землевласників, 

землекористувачів, інших фізичних та юридичної осіб, за кошти обласного 

фонду охорони навколишнього природного середовища, в обсязі 474,0 тис. 

грн., розроблено проекти землеустрою з організації та встановлення меж 

територій природно-заповідного фонду, а саме: загальнозоологічного 

заказника місцевого значення «Вирівський»», площею 214,9 гектара, на 

території Вирівської та Горобівської сільських рад Білопільського району 

Сумської області; парка-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого 

значення «Кириківський», площею 1,8 гектара, на території Кириківської 

сільської ради Великописарівського району Сумської області; ландшафтного 

заказника місцевого значення «Верхньоесманський», площею 2912,5 гектар, на 

території Шевченківської, Землянківської та Слоутської сільських рад 

Глухівського району Сумської області; гідрологічного заказника місцевого 

значення «Шагова», площею 136,0 гектарів, на території Уздицької сільської 

ради Глухівського району Сумської області; ландшафтного заказника 

місцевого значення «Овлаші», площею 65,0 гектарів, на території 

Довгополівської сільської ради Роменського району Сумської області; 

зазальнозоологічного заказника місцевого значення «Карабутівський», 

площею 93,7 гектара, на території Карабутівської сільської ради 

Конотопського району Сумської області; гідрологічного заказника місцевого 

значення «Дружба», площею 17,8 гектара, на території Ворожбянської 

сільської ради Лебединського району Сумської області; гідрологічного 

заказника місцевого значення «Голубівський», площею 15,2 гектара, на 

території Голубівської сільської ради Лебединського району Сумської області; 

загальнозоологічного заказника місцевого значення «Куданівське болото», 

площею 79,7 гектара, на території Лебединської міської ради Сумської області. 

З метою забезпечення належного утримання та реконструкції парку-

пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Асмолова», за 

кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, в 

обсязі 195,0 тис. грн., розроблений та готовий до реалізації Проект утримання 

парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Асмолова» 

(м. Суми). 

Державною екологічною інспекцією у Сумській області у 2018 році було 

проведено 20 перевірок дотримання вимог природоохоронного законодавства 

суб’єктами господарювання, діяльність яких пов’язана зі збереженням 

природно-заповідного фонду та органів місцевого самоврядування, у віданні 

яких знаходяться об’єкти природно-заповідного фонду.   

Так, перевірено суб’єкти господарювання, діяльність яких пов’язана зі 

збереженням природно-заповідного фонду: НПП «Деснянсько-Старогутський» 

(контроль виконання приписів), ДП «Шосткинське лісове господарство», ДП 

«Свеське лісове господарство», ДП «Білопільський агролісгосп», ДП 
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«Середино-Будський агролісгосп»; органи місцевого самоврядування, у 

віданні яких знаходяться об’єкти природно-заповідного фонду: Ямпільська 

селищна рада, Андріяшівська сільська рада, Біловодська сільська рада, 

Пісківська сільська рада, Глинська сільська рада, Недригайлівська селищна 

рада, Бочечківська сільська рада, Руднєвська сільська рада, тощо. 

За результатами проведених перевірок складено 5 протоколів про 

адміністративні правопорушення. До адмінвідповідальності притягнуто 3 

особи на загальну суму штрафів 0,765 тис. грн., сплачено штрафів на суму 

0,510 тис. грн.  

З урахуванням раніше пред’явлених претензій у 2018 році стягнуто 2 

збитків на загальну суму 0,456 тис. грн. 

За поруб зелених насаджень на території об’єктів ПЗФ невстановленими 

особами розраховано збитки у розмірі 307,890 тис. грн.: 

встановлено факти незаконної рубки 53 дерев на території об’єкту 

природно-заповідного фонду в с. Бочечки Конотопського району – «Парку-

пам`ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Княгині Львової» - 

збитки на суму 87,672 тис. грн. (матеріали скеровані до Конотопського 

відділення поліції, 11.07.2018 відомості внесено до ЄРДР по ч. 1 ст. 246 КК 

України, одній особі повідомлено про підозру);  

самовільного порубу дерев невстановленими особами на території 

національного природного парку «Гетьманський» - збитки у розмірі 80,910 

тис. грн. (направлено до Охтирського відділення поліції);  

самовільного порубу дерев невстановленими особами на території 

гідрологічного заказника місцевого значення «Верхньосульський-2» – збитки 

на суму 139,308 тис. грн. – скеровані до Сумського районного відділення 

поліції). 

Інформація щодо площі та структури природно-заповідного фонду 

Сумської області наведена у табл. 5.7 Додатка. Структура природно-

заповідного фонду області станом на 01.01.2019 наведена у табл. 5.8 Додатка. 

 

5.4.2. Водно-болотні угіддя міжнародного значення 

Згідно рішення Бюро Конвенції від 29.07.2004 про водно-болотні угіддя, 

що мають міжнародне значення, частині заплави р. Десна, площею 4270 га, 

надано статус водно-болотного угіддя міжнародного значення. 

Угіддя являє собою східну частину лівобережної заплави р. Десна з 

численними старицями, заплавними озерами, заторфованими болотами і 

луками, з добре розвинутою прибережно-водною та заплавною лучною 

рослинністю, невеличкими ділянками заплавних лісів. Все це забезпечує 

належні умови для відтворення місцевої водно-болотної орнітофауни, 

насамперед видів родин – качачі, чаплеві і пастушкові, та іхтіофауни, 

включаючи рідкісний вид з родини осетрових – стерлядь. Угіддя знаходиться  

у межах НПП «Деснянсько-Старогутський». 

НПП «Деснянсько-Старогутський» запропонував основні шляхи 

протидії негативним тенденціям, що впливають на стан водно-болотного 

угіддя міжнародного значення «Заплава Десни», серед яких: забезпечення 
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підготовки кадрів, компетентних у галузях дослідження водно-болотних угідь; 

розширення досліджень, у тому числі моніторингових, що дають можливість 

обґрунтувати виділення нових ділянок для охорони на державному і 

міждержавному рівнях; передача землі державної власності (землі водного 

фонду) у постійне користування НПП «Деснянсько-Сатрогутський», 

розширення його території за рахунок лісових урочищ, що розташовані на 

межі ВБУ по боровій терасі р. Десна; посилення охорони, боротьба з 

браконьєрством на всій території ВБУ; регульований випас худоби з метою 

недопущення деградації пасовищ; боротьба з забрудненням стічних вод; 

контроль за нерегульованою рекреацією у найбільш вразливі періоди 

біологічного циклу тварин (наприклад, насиджування яєць та линька птахів), 

особливо щодо рідкісних і зникаючих видів тварин; удосконалення системи 

освіти та інформування; забезпечення участі громадськості та місцевого 

населення у збереженні, невиснажливому використанні та відтворенні водно-

болотних угідь України. 

 

5.4.3. Біосферні резервати та Всесвітня природна спадщина 

Рішенням 21 сесії Міжнародної координаційної ради з Програми 

ЮНЕСКО «Людина і біосфера» (МАБ) 26 травня 2009 р. створено біосферний 

резерват «Деснянський». Його ядром є НПП «Деснянсько-Старогутський». 

У межах території резервату проводяться заходи по збереженню 

ландшафтів, екосистем та видів флори і фауни, які є репрезентативними для 

Східного Полісся. Територія має надзвичайно важливе значення для 

збереження заплавних комплексів басейну р. Десна та соснових і сосново-

дубових лісів.  

Флора резервату налічує більше 800 видів вищих судинних рослин, а 

дендрофлора складає понад 60% всіх дерев’янистих видів рослин Східного 

Полісся. На території зростає 20 видів з Червоної книги України. Із 340 видів 

фауни хребетних тварин майже 90 є такими, що охороняються, зокрема, 11 

видів внесені до Європейського Червоного списку, до Червоної книги МСОП – 

34 види, а 39 види – до Червоної книги України. На території резервату 

гніздяться чорний лелека (Ciconia nigra), сірий журавель (Grus grus), змієїд 

(Circaetus gallicus), підорлик малий (Aquila pomarina), орел-карлик (Hieraaetus 

pennatus), глухар (Tetrao urogallus), сич волохатий (Aegolius funereus), сичик-

горобець (Glaucidium passerinum). Досить звичайним є деркач (Сrex crex) Ғ 

глобально вразливий вид. Крім того, територією проходять міграційні шляхи 

низки видів птахів, зокрема, гусей, качок, куликів і мартинів, мігрують такі 

види ссавців як ведмідь та рись. 

У межах резервату вже зареєстровано понад 1300 видів безхребетних, з 

яких до Червоної книги МСОП включено: Osmoderma eremita, Formica 

polyctena; до Європейського Червоного списку – Osmoderma eremita, Hirudo 

medicinalis, Formica polyctena, Formica rufa, Myrmeleon formicarius; до 

Червоної книги України – Acherontia atropos, Anax imperator, Aromia moschata, 

Bombus muscorum, Calopteryx virgo, Catocala sponsa, Limenitis populi, Lucanus 

cervus, Nymphalis xanthomelas, Papilio machaon, Pericallia matronula, Scolіa 



 

 

67 

hіrta, Хyloсоpa valgа, Otis tarda, Hirudo medicinalis, Catocala fraxini, Cucullia 

argentea, Staurophora celsia, Endromis versicolora, Apatura iris, Aglia tau, Emus 

hirtus, Osmoderma eremita, Meleageria daphnis. 

На території біосферного резервату здійснюється активна еколого-освітня 

робота. Регулярно функціонує екологічний табір «Деснянські зорі» для 

школярів, під час перебування в якому вони знайомляться з основами 

наукових досліджень. Результати цих досліджень представляються на 

регіональному та загальноукраїнському рівні. Це дозволяє розвивати і 

поширювати ідеї охорони довкілля серед дітей та залучати їх до екологічного 

руху. Крім того, проведення щорічних конференцій для вчителів – біологів та 

географів – також відіграє важливу роль в екоосвіті школярів та обміні досвіду 

між вчителями. Окремі еколого-освітні проекти здійснюються громадською 

екологічною організацією «Деснянські зорі», яка діє з 2002 р. 

Біосферний резерват має важливе значення для досліджень і моніторингу 

довкілля регіону Східного Полісся, вивчення (у т.ч. спільно з російськими 

колегами) рідкісних видів (насамперед, ведмедя, рисі, зубра та глухаря) та 

впровадження заходів щодо їх збереження. Він є базою по проведенню 

тренінгів для вітчизняних та іноземних фахівців, студентів і школярів (робота 

із шкільною молоддю є уже традиційною), обміну досвідом із зарубіжними 

фахівцями, впровадженню освітніх та навчальних програм щодо збереження 

біорізноманіття і сталого розвитку.  

 

5.4.4. Формування української частини Смарагдової мережі Європи 

Реалізація Смарагдової мережі в Україні почалася у 2001 р. з наданням 

Радою Європи, за фінансової підтримки ЄС, пілотного проекту для апробації 

процедури та визначення перших 15-ти Смарагдових об’єктів в Україні. У 

листопаді 2016 року в Страсбурзі (Франція), під час 36-го засідання 

Постійного комітету Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних 

середовищ існування, яка діє під егідою Ради Європи, було затверджено 

переліки об’єктів Смарагдової мережі Європи для перших трьох європейських 

країн: України, Білорусі та Швейцарії. 

На 38-му засіданні Постійного комітету Конвенції про охорону дикої 

флори та фауни і природних середовищ існування, яка діє під егідою Ради 

Європи, яке відбулося 27-30 листопада 2018 року, було затверджено 

«UPDATED LIST OF OFFICIALLY ADOPTED EMERALD SITES 

(NOVEMBER 2018)» для Білорусії, Грузії, Норвегії, Швецарії, Молдови та 

України. 

Український перелік, складається з 271 об’єкту площею 6,2 млн. га, або 

близько 10% території України. Серед цих об’єктів на території Сумської 

області знаходяться наступні: 

Desniansko-Starohutskyi National Nature Park (UA0000031); 

Hetmanskyi National Nature Park (UA0000042); 

Serednioseimskyi (UA0000048); 

Shalyhynskyi Zakaznyk (UA0000049); 

Mykhailivska Tsilyna Nature Rererve (UA0000050); 
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Verkhniosulskyi (UA0000051); 

Verkhnioesmanskyi Zakaznyk (UA0000052); 

Bohdanivskyi Zakaznyk (UA0000053); 

Smiatsko-Znobivskyi (UA0000062); 

Verhnie Podesennia (UA0000147); 

Shostkynskyi (UA0000187). 

 

5.5. Еколого-освітня та рекреаційна діяльність на територіях та 

об’єктах природно-заповідного фонду 

В умовах інтенсивної трансформації та забруднення навколишнього 

природного середовища, у результаті яких швидко зникають місця придатні 

для оздоровлення, надзвичайно актуальною є рекреація на природно-

заповідних територіях, яка спрямована на відновлення за межами постійного 

місця проживання розумових, духовних і фізичних сил людини шляхом 

загальнооздоровчого і культурно-пізнавального відпочинку, туризму, 

санаторно-курортного лікування, любительського та спортивного рибальства 

тощо. Тому, згідно Закону України «Про природно-заповідний фонд України» 

природно-заповідні території повинні використовуватись, крім інших цілей, 

для освітньо-виховних, оздоровлення та рекреаційної діяльності. 

Адміністрацією КЗ СОР «РЛП «Сеймський» здійснюється різнопланова 

діяльність у напрямку просвіти населення. Особлива увага звертається на 

роботу з молоддю, адже сама вона є майбутнім нашої країни. Сьогоднішні 

школярі незабаром стануть дорослими і від їх світоглядних позицій 

залежатиме якість дій на благо суспільства і природи.   

РЛП «Сеймський» є центром екологічної освіти та просвітництва дітей і 

дорослих, що є головним критерієм роботи співробітників парку. Кожен з нас, 

дорослих, повинен усвідомити те, що майбутнє нашої планети в руках у 

підростаючого покоління. Саме тому так важливо навчати дітей не зривати 

рідкісні квіти, ощадливо використовувати ресурси, не засмічувати довкілля та 

іншим екологічним правилам.  

Проведення екологічних акцій – дієвий спосіб звернути увагу 

громадськості до проблем охорони довкілля. Традиційними у РЛП 

«Сеймський» стали екологічні свята: Всесвітній день водно-болотних угідь, 

День зимового обліку птахів, Всеукраїнський день довкілля, Міжнародний 

день біологічного різноманіття, Всесвітній день охорони навколишнього 

природного середовища, Міжнародний день туризму, Міжнародний день 

спостереження за птахами, Всесвітній день захисту тварин, Всесвітній день 

землі, День дикої природи, День заповідника, Акція «Наша допомога 

зимуючим птахам», Міжнародний день лісів, Міжнародний день водних 

ресурсів, Всеукраїнська акція «Збережемо первоцвіти», Міжнародний день 

зустрічі птахів, Всесвітній день здоров`я, День екологічних знань, 

Міжнародний день Землі, Всеукраїнський день охорони навколишнього 

природного середовища, Акція «Посади дерево миру», День Сонця, День 

екологічної освіти, Європейський день парків, Всесвітній день боротьби з 

опустелюванням та засухами, День працівника природно – заповідної справи, 
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тощо. Зі звітами про проведення цих екологічних свят і акцій можна 

ознайомитися на сайті КЗ СОР «РЛП «Сеймський» (http://seymskiy.sumy.ua) та 

інформаційні сторінці РЛП «Сеймський» в соціальній мережі Facebook.  

Еколого-освітня робота сприяє забезпеченню підтримки заповідної 

справи широкими верствами населення, формує у громадян краю сучасні 

уявлення про роль заповідних територій у справі збереження біологічного 

різноманіття, яке є підґрунтям стабільності біосфери. 

КЗ СОР «РЛП «Сеймський» постійно веде висвітлення своєї діяльності  

на сайтах Міністерства екології та природних ресурсів, Департаменту екології 

та охорони природних ресурсів Сумської ОДА, Сумської обласної ради, на 

сторінках районних газет; приймає активну участь у розробці та виданні 

поліграфічної продукції. Постійно проводяться роботи з засобами масової 

інформації Сумської області щодо інформаційно-роз’яснювальної роботи про 

діяльність закладу серед населення Путивльського, Конотопського, 

Кролевецького та Буринського районів, налагоджена співпраця з 

телерадіокомпанією «ATV» по створенню актуального репортажу про КЗ 

СОР «РЛП «Сеймський». 

Цілеспрямована інформаційна робота з засобами масової інформації 

забезпечує інтерес і довіру мас-медіа до РЛП «Сеймський», а також 

популяризацію його серед населення. Фахівцями закладу встановлені міцні 

комунікації з більшістю регіональних інтернет-ЗМІ, теле- та радіокомпаній.  

Укладено угоду про співпрацю в галузі еколого-освітньої, наукової та 

творчої діяльності між Парком природи «Беремицьке». Угода передбачає 

проведення спільних тематичних еколого-освітніх проектів та програм 

(конференції, фестивалі, конкурси, круглі столи, виставки, акції) із залученням 

місцевих громад, закладів освіти й культури, громадських організацій, 

наукових установ, представників бізнесу, органів місцевого самоврядування, 

що призведе також до підвищення екологічної свідомості населення. 

У 2018 році КЗ СОР «РЛП «Сеймський» укладено угоду про 

співробітництво та партнерство з відділом промоції та туризму Сумської ОДА. 

Даною угодою передбачена спільна участь у різних міжнародних, 

всеукраїнських та регіональних виставках, форумах, ярмарках тощо з питань 

промоції та розвитку туризму на території РЛП «Сеймський»; сприяння 

розвитку масової фізичної культури, спорту і туризму, пропагування 

здорового способу життя; залучення іноземних інвестицій для розвитку 

туризму на території РЛП «Сеймський». 

Протягом 2018 року було проведено 5 екологічних екскурсій територією 

РЛП «Сеймський» з метою пропаганди бережливого ставлення до здорового 

способу життя і природи; проведено 3 акції з прибирання побутового сміття на 

території природно-заповідного об’єкту. Основна мета була привернути увагу 

українців до екологічних проблем, підвищити інтерес до бережливого 

ставлення до навколишнього природного середовища, збереження та 

примноження природної спадщини, формування екологічної свідомості та 

патріотизму, прагнення берегти рідну природу і країну. 

14-15 травня 2018 року КЗ СОР «РЛП «Сеймський» прийняв участь у 
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тренінгу на тему «Розробка та впровадження проектів розвитку» в рамках 

програми «U-LEAD з Європою». Тренінг був розроблений групою радників з 

впровадження державної регіональної політики в Україні і орієнтований на 

представників структур саме регіонального рівня, яким і є КЗ СОР «РЛП 

«Сеймський». Тематична спрямованість тренінгу відповідала державним 

програмам регіонального розвитку: «Інноваційна економіка та інвестиції», 

«Сільський розвиток», «Розвиток людського потенціалу», «Розвиток туризму», 

«Загальноукраїнська солідарність» тощо. Слід зазначити, що минулого року в 

рамках програми «U-LEAD з Європою» КЗ СОР «РЛП «Сеймський» спільно з 

Департаментом екології та охорони природних ресурсів Сумської ОДА 

підготували проект регіонального розвитку «Облаштування екологічних 

маршрутів регіонального ландшафтного парку «Сеймський», благоустрій 

місць масового відпочинку вздовж цих маршрутів». 

Співробітниками НПП «Деснянсько-Старогутський» Проведено 79 

екскурсій для 852 відвідувачів, з них 21 екскурсій по екологічним стежкам 

парку для 233 відвідувачів. Платних екскурсій для 72 дорослих та 41 дитини – 

отримано 5720 гривень.  

На веб-порталі НПП «Деснянсько-Старогутський» розміщено 49 новин. 

Опублікована в місцевій районній газеті 31 стаття. 

За сприяння роботи парку з 2002 року працює в регіоні громадська 

екологічна організація «Деснянські зорі», мета якої полягає в підтримці 

діяльності НПП «Деснянсько-Старогутський» та організації роботи, 

спрямованої на покращення природного середовища Новгород-Сіверського 

Полісся. 

На території НПП «Деснянсько-Старогутський» функціонує 2 бази 

відпочинку «Деснянка» та «Боровичанка» (у вигляді двох невеликих будівель 

та літніх вагончиків на 43 місця в літній період, в зимовий період на 23 місця). 

З метою їх утримання придбано 20 комплектів білизни в сумі 9000 грн., 

придбано посуду в сумі 2620 грн., придбано 9 ліжок двоярусних в сумі 26460 

грн. Протягом 2018 року відпочило 329 чол., отримано дохід на суму 34800 

грн. В 2 кварталі 2018 року придбано 1 стенд на суму 750 грн. 

В.о. директора НПП «Деснянсько-Старогутський» та старший науковий 

співробітник відділу науки, екоосвіти та рекреації прийняли участь у роботі 

круглого столу «Роль малого та середнього підприємництва у розвитку 

активного та пізнавального туризму на Сумщині». 

Адміністрація природного заповідника «Михайлівська цілина» постійно 

проводить зустрічі та бесіди з місцевими жителями суміжних населених 

пунктів (с. Катеринівка, с. Саєве, с. Великі Луки, с. Степове) щодо правил 

пожежної безпеки на території заповідника та цінностей його природних 

комплексів. 

20-22.06.2018 прийняли участь у роботі міжнародної науково-практичної 

конференція «Основні шляхи збереження лучно-степових екосистем України», 

присвяченої 90-річчю «Михайлівської цілини». 

22.06.2018 відбулася науково-краєзнавча конференція присвячена 90 

річчю «Михайлівської цілини». 
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26.06.2018 проведено виїзне заняття для студентів КНР на тему 

«Лікарські рослини в житті людини та їх застосування» на території 

природного заповідника «Михайлівська цілина». Захід відбувся у рамках 

реалізації тристоронньої угоди про наукове співробітництво між Сумським 

національним аграрним університетом, інститутом Цзі Ян Чжецзянського 

університету землеробства та лісового господарства та Китайсько-

Українським науково-дослідним інститутом «Life Sciences». 

24.08.2018 відбулася презентація природного заповідника 

«Михайлівська цілина» за допомогою еколого-освітніх матеріалів та 

фотосушки на фестивалі «Kvartal fest» у с. Підопригори (Лебединський р-н). 

25-27.09.2018 представники природного заповідника «Михайлівська 

цілина» взяли участь у Всеукраїнському заході «Education Slam: Екосистема 

«Відкривай Україну», що відбувся у м. Київ в рамках освітнього проекту 

«Відкривай Україну». 

Заповідна територія, де охороняються найбільш північні ділянки 

лучного степу, має значний рекреаційний потенціал. У 2018 році територію 

заповідника відвідали учасники міжнародної науково-практичної конференції, 

присвяченої 90-річчю «Михайлівської цілини», студенти, у тому числі 

іноземці, науковці, викладачі, школярі та інші. 

Крім того, у селі Великі Луки, що розташоване у безпосередній 

близькості до природного заповідника, функціонує 7 садиб сільського 

зеленого туризму. Саме історичною унікальною спадщиною села є старовинні 

хати-мазанки, які знайомлять з сільськими традиціями та культурою, 

народними промислами та ремеслами, допомагають відчути гостинність 

сільського населення та приваблюють любителів зеленого туризму. 

Співробітниками Гетьманського національного природного парку у 2018 

році проведено 230 заходи, кількість залучених учасників – 4620 чоловік.  

Розроблено 5 проектів облаштування екологічних стежок. Проведено 21 

екскурсію (525 чоловік). Контингент відвідувачів різний в основному учні 

закладів загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти.  

Організація та проведення еколого-освітніх заходів, приурочених до 

Всесвітнього дня водно-болотних угідь, Всесвітнього дня охорони природи, 

Міжнародного дня Землі, Міжнародного дня збереження біорізноманіття, Дня 

довкілля, Дня працівника природно-заповідної справи та інших екологічних 

дат і свят (назва, час і місце проведення, кількість та склад учасників, 

результати) – проведено 59 заходів (кількість учасників 1308 чол.).  

Організація та участь у виставках, фестивалях, святах (обрядах), 

природоохоронних акціях (назва, час і місце проведення, кількість та склад 

учасників, результати) – проведено 46 заходів (кількість учасників 1329 чол.). 

Організація та участь у семінарах, круглих столах, диспутах тощо, 

присвячених питанням природоохоронної та екологічної освітньо-виховної 

роботи – проведено 7 семінари.  

Тематичні уроки любові до рідного краю (назви уроків, назви 

навчальних закладів, кількість уроків) – проведено 42 заходів.  
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Участь в організації та діяльності шкільних гуртків/учнівських лісництв, 

гуртків/секцій народних ремесел, вирощування різних груп рослин тощо (їх 

назви та місцезнаходження, періодичність та тематика занять, кількість 

залучених учнів) – проведено 8 занять.  

Надання допомоги в оформленні природничих кабінетів закладів 

загальної середньої та позашкільної освіти (місцезнаходження та здійснені 

заходи щодо обладнання) – надана допомога в облаштуванні 1 музею.  

Участь в організації та проведенні екологічних олімпіад, екологічних 

ігор, «зелених шкіл», конкурсів, вікторин, екскурсій тощо (перелік, час та 

місце проведення, контингент та кількість учасників) – проведено заходів 21 

(кількість учасників 525).  

Участь в організації та сприяння проведенню еколого-освітніх 

тематичних експедицій та літніх екологічних таборів (організатори, кількість 

учасників, місце проведення, тематика тощо) – проведено 3 заходи.  

Співпраця з громадськими організаціями (місцевими, регіональними та 

національними) – проведено 2 заходи.  

Співпраця з релігійними організаціями, участь у роботі регіональних 

екологічно-просвітницьких центрів, співпраця з волонтерами – проведено 1 

захід.  

Створення громадських організацій з метою підтримки діяльності 

установи ПЗФ; співпраця з органами державної виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування у сферах освіти, охорони навколишнього 

природного середовища, охорони історико-культурної спадщини та іншими 

(наявність спільних програм, проектів, планів заходів та перелік проведених 

заходів тощо) – проведено 41 заходи.  

Інформація про веб-портал установи ПЗФ в інтернет-мережі (коли 

засновано, адреса, розділи тощо), організацію інтернет-розсилки новин та 

обговорення екологічних проблем на форумах (кількість відвідувачів). 

Інформація освітлюється на постійно-оновлювальному інтернет-порталі за 

адресою: getmanski_nnp@ukr.net, а також на сайті Сумської обласної ради та 

сайті Великої Писарівки, Охтирки. 

На території Великописарівського ПНДВ працює візит центр. Постійно 

проводяться різноманітні акції та заходи. У 2018 році на базі 

Великописарівського ПНДВ візит центр відвідало близько 260 чоловік. 

Рекреаційно-туристична діяльність Гетьманського національного 

природного парку організовується спеціальним підрозділом парку, а також 

іншим підприємствами установами та організаціями на підставі угод з 

адміністрацією парку відповідно до чинного законодавства. 

На території парку Проектом організації території передбачено 

створення 5 еколого-пізнавальних стежок , протяжністю 18 км та 1 водний 

маршрут. 

Станом на 01.01.2019 року облаштовано 12 рекреаційних зон, 2 

екологічні туристичні маршрути (стежки) протяжністю 9,3 км та 1 екологічний 

туристичний водний маршрут на байдарках по р. Ворскла. Для організації цих 

видів рекреаційної діяльності в природних умовах працівниками Парку 
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обстежено в натурі, встановлено та нанесено на карту-схему GPS-координати 

опорних точок екологічних стежок та водного маршруту. Маршрути 

промарковано інформаційними знаками та до початку дозволеного періоду 

використання його природного потенціалу відображено на Інтернет ресурсі 

http://getmanski.info. 

Парк проводить спільні з регіональними туроператорами екскурсійні та 

туристичні програми, у тому числі – «Сплави на байдарках» з відвідуванням 

еколого-пізнавальних стежок. Парк став улюбленим місцем для проведення 

зборів громадськими організаціями: ОО Всеукраїнської екологічної ліги, 

Українським товариством природи та Сумським обласним центром 

відпочинку, оздоровлення, туризму та військово-патріотичного виховання в 

межах організації дитячого наметового містечка. Щорічно на території парку в 

літку працюють наметові містечка для відпочинку учнівської молоді з 

різноманітними програмами виховання за співпраці парку з Охтирським та 

Великописарівським районними відділами освіти. 

 

6. ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ ТА ҐРУНТИ. 

 

6.1. Структура та стан земель 

6.1.1. Структура та динаміка основних видів земельних угідь 

За природно-кліматичними умовами територія області ділиться на 

Полісся (Середино-Будський, Шосткинський, Ямпільський і частина 

Кролевецького району) та лісостепову зону (решта районів). У північній 

частині лісостепової зони виділяється перехідна зона, до якої відносяться 

Глухівський, Путивльський, решта Кролевецького та частина Конотопського 

районів. Ґрунтовий покрив поліської зони представлений дерново-слабо- і 

середньо-підзолистими ґрунтами, в тому числі глеюватими та оглеєними, а 

лісостепової - переважно чорноземами типовими малогумусними 

вилугуваними середньосуглинковими. У перехідній зоні переважають 

чорноземи опідзолені та сірі лісові ґрунти середньо- та легкосуглинкові. В 

Поліссі ґрунтоутворюючі породи в основному представлені піщаними та 

супіщаними воднольодовиковими відкладами, зрідка моренними суглинками. 

На решті території області переважають лесові суглинки та леси. 

Земельні ресурси виступають територіальною базою розміщення 

господарських об’єктів, системи розселення населення, а також основним 

засобом виробництва. Всі землі України незалежно від їх цільового 

призначення, господарського використання і особливостей правового режиму 

відносяться до земельних ресурсів та складають єдиний земельний фонд 

держави і її регіонів. Надмірне розширення площі ріллі за рахунок схилових 

земель призвело до порушення екологічно збалансованого співвідношення 

земельних угідь: ріллі, природних кормових угідь, лісів та водойм, що 

негативно позначилося на стійкості агроландшафтів і обумовило значну 

техногенну ураженість природних комплексів. Особливу тривогу викликає 

зниження родючості ґрунтів Сумської області.  

Частка сільськогосподарських угідь становить 71,3% від загальної площі 

http://getmanski.info/
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області і свідчить про високий рівень сільськогосподарського освоєння та 

надмірну розораність її території. З них власне рілля, як уже вказувалося, 

становить 51,4% (1226,3 тис. га), сіножаті 11,6% (274,7 тис. га), пасовища 7,1% 

(169,4 тис. га) і багаторічні насадження 1% (24,4 тис. га).  

Структура земельного фонду регіону за даними Головного управління 

Держгеокадастру у Сумській області наведена на рис. 6.1  
 

Рис. 6.1. Структура земельного фонду регіону  
 

У 2018 році паспортизовано 44 водних об’єкта області. Проведено 

земельні торги у формі аукціону з продажу права оренди земельних ділянок 

водного фонду разом з водними об’єктами державної власності. Продано 

право оренди: 

15 земельних ділянок земель водного фонду загальною площею 133,3812 

га, де орендна палата за земельні ділянки та розмір орендної плати за водні 

об’єкти становить 237562,52 гривень, у тому числі розмір орендної плати за 

користування земельними ділянками 187204,06 гривень та плата за надані в 

оренду водні об’єкти 50358,46 гривень; 

1 земельну ділянку земель промисловості загальною площею 4,6310 га, 

де розмір орендної плати становить 2702505,35 гривень. 

У результаті поновлення договорів оренди орендна палата за земельні 

ділянки з розташованими на них водними об’єктами та розмір орендної плати 

за водні об’єкти станом на 01.01.2019  становить 436268,55 гривень, у тому 

числі орендна палата за земельні ділянки з розташованими на них водними 

об’єктами становить 306744,82 гривень та розмір орендної плати за водні 

об’єкти – 129523,73 гривень.  

 

6.1.2. Стан ґрунтів 

Завдяки тому, що Сумська область розташована в межах двох фізико-

географічних зон: Полісся та Лісостепу, ґрунти області в основному 

представлені чорноземами типовими, темно-сірими лісовими ґрунтами та 

71,2%

19,4%

5,2%

4% 0,2%

Сільськогосподарські угіддя

Ліси та інші лісовкриті площі

Забудовані землі

Землі під водою та заболочені землі

Інші землі
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чорноземами опідзоленими, дерново-підзолистими, ясно-сірими та сірими 

лісовими типами. У північній частині регіону переважають сірі лісові та 

дерново-підзолисті ґрунти, південній частини – типові чорноземи, глибокі 

малогумусні та вилужені середньо гумусні чорноземи.  

Агрохімічна оцінка ґрунтів Сумської області є однією із найвищих в 

Україні та становить в середньому 51 бал (коливається в межах  

42-58 балів). 

Сучасний стан використання земельних ресурсів області не відповідає 

вимогам раціонального природокористування. Порушено екологічно 

допустиме співвідношення площ ріллі, природних кормових угідь, що 

негативно впливає на стійкість агроландшафту. Сільськогосподарська 

освоєність земель перевищує екологічно допустиму, і протягом років 

залишилась майже незмінною. Так, із загальної площі області (2383,2 тис. га) 

1697,5 тис. га або 71,2% займають сільськогосподарські угіддя, у тому числі 

рілля – 1226,8 тис. га (51,5%).  

 

6.1.3. Деградація земель 

За даними Головного управління Держгеокадастру у Сумській області, 

останній моніторинг земель проводився у 1999 році. На даний час 

обліковуються 219,6 тис. га деградованих та малопродуктивних земель, 

потребують консервації – 66,47 тис. га. 

Враховуючи те, що філіями ДУ «Держгрунтохорона» на даний час 

практично не проводиться обстеження луків, пасовищ, земель, що виведені з 

обробітку, агрохімічний аналіз грунту ведеться на ріллі, відображається не 

повна картина стану ґрунтів. Зі збільшенням внесення норми добрив за 

інтенсивного землеробства, особливо азотних, кислотність грунтів 

підвищується. Підтверджено утворення подвійної плужної підошви: глибша 

підошва утворилася за інтенсивної тривалої оранки і друга підошва, 

розташована вище, з’являється при застосуванні мілких обробітків. Перехід на 

нульову технологію в землеробстві (No-till) відбувається повільно, при цьому 

велика кількість рослинних решток залишається на полях, запобігаючи 

інтенсивному прояву водної та вітрової ерозії, створенню своєрідного водного, 

повітряного та теплового режимів. Але за мінімальних обробітків 

збільшується пестицидне навантаження.  

Встановлено збільшення прояву вітрової ерозії через рубку лісосмуг. 

Нові лісосмуги майже не насаджуються, тому підвищується ризик утворення 

шквалів, буревіїв. Швидке пересихання грунту навесні та висока швидкість 

вітру приводить до формування пилових мікролійок (смерчів), які проходять 

по полю, переносячи механічні часточки на відстань.  

Через інтенсивне землеробство водна ерозія також посилила свій прояв. 

Створені в радянські часи тераси на схилових землях Сумського, 

Лебединського районів, перестають виконувати своє значення (як контурно-

меліоративне землеробство). Поновлення їх не відбувається через брак коштів 

та пояснюється відсутністю зацікавленості. Змиті грунти продовжують 

використовувати, приводячи до більшої втрати верхнього гумусового шару 
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орних грунтів.  

Обробіток грунту потрібно проводити за фізичної стиглості, враховуючи 

температурний та водний режим ґрунтів, їх гранулометричний склад. 

Відмічено, за підживлення озимих по мерзло-талому грунту та ранньою 

весною, важка техніка не справлялася на ділянках з оглеєними грунтами, 

техніка потрапляла в полон вологи, глею. Таким чином, відбувалося 

антропогенне навантаження на ґрунти, так як руйнувалася структура грунту, 

утворювалися глибокі колії. Також за несанкціонованого мисливства, коли 

мисливці заїжджають на сільськогосподарські землі на позашляховиках, 

відбувається ущільнення вологого грунту і в подальшому це приводить до 

погіршення фізико-механічних властивостей та денітрифікації. 

 

6.2. Основні чинники антропогенного впливу на земельні ресурси та 

ґрунти 

Перед суспільством в усі часи виникала проблема раціонального 

використання природних ресурсів, у тому числі і земельних, вирішення якої 

давало б змогу максимально задовольнити матеріальні і духовні потреби 

людини. Така проблема виникає і на сучасному етапі розвитку на будь-якому 

рівні – державному, регіональному, локальному. Сучасне використання 

земельних ресурсів Сумської області не відповідає вимогам раціонального 

природокористування. Порушено екологічно допустиме співвідношення площ 

ріллі, природних кормових угідь, лісових насаджень, що негативно впливає на 

стійкість агроландшафтів. 

Більша частина Сумської області знаходиться в лісостеповій зоні, яка є 

сприятливою для розвитку сільськогосподарського виробництва. Проте, 

надмірне антропогенне навантаження на земельні ресурси у більшості 

областей Лісостепу, у т. ч. і в Сумській області, привело до порушення 

оптимального, екологічно обґрунтованого співвідношення земельних угідь з 

площею області в цілому. Розораність території має становити для 

лісостепової зони України 40 – 45% від загальної площі. У Сумській області 

від загальної площі 2383,2 тис. га частка ріллі становить 51,5% (1226,8 тис. га). 

Маючи у своєму потенціалі ґрунти з високим вмістом гумусу, Сумська 

область може і повинна зайняти лідируючі позиції у виробництві рослинної та 

тваринної продукції на світовому аграрному ринку. На жаль, переважно 

екстенсивний напрям використання земельних ресурсів, недотримання 

раціональних норм внесення добрив землевласниками, відсутність надійного 

господаря і дбайливого власника землі привели до загострення проблем 

землекористування 

Тим не менш, в рільництві, системі удобрення, відбуваються позитивні 

зрушення. Набір добрив та їх різноманітність збільшилася, аграрії 

застосовують добрива з сульфуром, бором, цинком, міддю та іншими 

мікроелементами. Також популярним є застосування гумінових добрив, 

антистресових препаратів, мікоризи, що допомагає рослині протягом 

вегетаційного періоду та покращує стан грунту. Найбільшого антропогенного 

навантаження відчувають чорноземи типові, вилуговані, опідзолені, темно-сірі 
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та сірі лісові. 

У зоні Полісся, нехтуючи законами зональності розміщення 

сільськогосподарських культур, збільшилися площі під кукурудзою та 

соняшником, навіть на піщаних, супіщаних грунтах. Врожаї на таких площах 

значно менші, ніж на чорноземних.  

Також відмічається рівень підняття підземних вод на деяких площах, де 

водовідні канали знаходяться не в належному стані. Якість грунту при цьому 

погіршується, сільськогосподарські культури, що сіються на таких грунтах, 

можуть страждати через оглеєння, дії мінералізованих вод і, як наслідок, може 

відбуватися утворення солончакуватих та солонцюватих видів.  

Наразі майже не вносять вапнякові матеріали в грунт. Внесення 

вапняково-аміачної селітри не може виправити ситуацію.  

У Сумській області потрібно мати більше різноманітних культур в 

сівозмінах, але через економічну вигідність, на ланах панують соняшник, 

кукурудза, пшениця озима, соя, ріпаки, менше гречки, зовсім мало гороху.  

 

6.3. Охорона земель 

Земля є основним національним багатством, ще перебуває під 

особливою охороною держави. Основні положення про охорону земель в 

Україні регламентуються Земельним кодексом України, Законом України "Про 

охорону земель", Законом України "Про державний контроль за 

використанням та охороною земель", Постановами Кабінету Міністрів 

України та іншими нормативно-правовими актами.  

Охорона земель – це система правових, організаційних, економічних та 

інших заходів, спрямованих на раціональне використання земель, запобігання 

необґрунтованому вилученню земель сільськогосподарського і 

лісогосподарського призначення, захист від шкідливого антропогенного 

впливу, відтворення і підвищення родючості ґрунтів, підвищення 

продуктивності земель лісогосподарського призначення, забезпечення 

особливого режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, 

рекреаційного та історико-культурного призначення. 

 Основним завданням охорони земель є забезпечення збереження та 

відтворення земельних ресурсів, екологічної цінності природних і набутих 

якостей земель.  

Охорона земель передбачає наступні заходи: 

 обґрунтування і забезпечення досягнення раціонального 

землекористування; 

 захист сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників від 

необґрунтованого вилучення для інших потреб; 

 захист земель від ерозії, селів, підтоплення, заболочування, вторинного 

засолення, переосушення, ущільнення, забруднення відходами виробництва, 

хімічними та радіоактивними речовинами та від інших несприятливих 

природних і техногенних процесів; 

 збереження природних водно-болотних угідь; 

 попередження погіршення естетичного стану та екологічної ролі 
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антропогенних ландшафтів;  

консервацію деградованих і малопродуктивних сільськогосподарських 

угідь.  

Закон України «Про охорону земель» чітко регламентує основні 

напрямки охорони земель при здійснені різноманітних видів господарської 

діяльності (здійснені меліорації, ведені лісового та водного господарства, 

споруджені та експлуатації лінійних інженерних споруд, ведені містобудівної 

діяльності тощо). Також законом передбачено основні засади фінансування 

заходів охорони земель і ґрунтів за рахунок Державного та місцевого 

бюджетів, коштів землевласників і землекористувачів. 

Захист земель від ерозії здійснюватиметься відповідно до цільових 

програм і планів на основі землевпорядних, містобудівних і інших проектів, 

що забезпечують підвищення протиерозійної стійкості території. З цією метою 

на землях сільськогосподарського призначення буде широко впроваджуватися 

ґрунтозахисна система землеробства з контурно-меліоративною організацією 

території, що передбачає диференційоване використання земель залежно від 

рельєфу, ґрунтово-екологічних умов. 

У сфері дотримання природоохоронного законодавства за 

використанням і охороною земель Державною екологічною інспекцією у 

Сумській області проведено 121 перевірку. За результатами проведених 

перевірок 26 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності, накладено 

штрафів на суму 13,328 тис. грн., стягнуто 12,988 тис. грн. За екологічні 

збитки пред’явлено 9 претензій на загальну суму 89,633 тис. грн. Стягнуто – 8 

позовів/претензій на загальну суму – 66,034 тис. грн.   

За звітний період проведено 9 перевірок у сфері дотримання 

природоохоронного законодавства на землях водного фонду. За результатами 

перевірок притягнуто до адміністративної відповідальності 4 особи на суму 

0,680 тис. грн.  

Протягом звітного періоду сталося 3 аварії на землях Кардашівської 

сільської ради Охтирського району внаслідок  розгерметизації на 

нафтопроводі НГВУ «Охтирканафтогаз» ПАТ «Укрнафта» із забрудненням 

ґрунту на площі 2015 м
3
. Загальна сума розрахованих збитків, у тому числі за 

забруднення земель на території Кардашівської сільської ради Охтирського 

району внаслідок  розгерметизації на нафтопроводі НГВУ «Охтирканафтогаз» 

ПАТ «Укрнафта», яка сталася 28.12.2017, складає 58,277 тис. грн., які 

відшкодовані у повному обсязі. 

Протягом звітного періоду виявлено забруднення земель на території 

Сумського району Сумської області  внаслідок скидання зворотних вод на 

рельєф місцевості   на площі 270 м
2
. Загальна сума розрахованих збитків 

складає 3345,35 грн.,  сплачено у добровільному порядку в повному обсязі. 

Крім того, виявлено забруднення земель фосфором, нітратами, 

сульфатами, хлоридами та амонієм внаслідок витікання зворотних вод із 

накопичувального резервуару  на площі 130 м
2
. Загальна сума розрахованих 

збитків складає 421,20 грн.,  пред’явлена претензія. 

Внаслідок настання аварійної ситуації з витіканням відходів кислотних 
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сумішей у кількості 11,765 т на території КП ШКЗ «Зірка» виявлено 

забруднення земельної ділянки площею 28 м
2
 нітратами. Розраховані та 

пред’явлені збитки на суму 7570,85 грн.  

Виявлено також крапельне забруднення ґрунту: ТОВ «Голландська 

аграрна компанія», КП «Шляхрембуд» СМР, ТОВ «Михайлівські вогнетриви», 

ДП «Попівський експериментальний завод», ТОВ «Агрофірма «Довіра», ТОВ 

«Білопілля Агросвіт», ТОВ «Колос Агротрейд», ТОВ «Глухів Агроінвест», ПП 

«Хлібзавод Дубов’язівський», ТОВ «Аліндастрі», ТОВ «Славгород». 

Розраховано збитки за несанкціоноване розміщення сміттєзвалищ 

невстановленими особами в районі вул. Космічна в м. Суми площею 2,1 га на 

суму 29081765 грн.  

Розраховано збитки за самовільне зайняття землі по вул. Заливна в м. 

Суми невстановленими особами на суму 0,985 тис. грн., які скеровано до 

Сумського відділу поліції. 

За забруднення земель амонієм, нітратами, фосфатами, хлоридами, 

сульфатами внаслідок витікання рідкого фільтрату на грунт загальною 

площею 12,99 м
2
 підприємству – надавачу послуг з вивезення твердих 

побутових відходів в м. Суми ТОВ «А - Муссон» розраховано збитки в розмірі 

16040,54 грн.  

 

7. НАДРА 

 

7.1. Мінерально-сировинна база 

7.1.1. Стан та використання мінерально-сировинної бази 

В області обліковується 393 родовища (у тому числі 57 об’єктів обліку 

комплексних родовищ) з 22 видів корисних копалин, з яких 136 родовищ (у 

тому числі 44 об’єктів обліку) експлуатується.  

Мінерально-сировинна база регіону на 57,76% складається з паливно-

енергетичної сировини (нафта, газ, конденсат, торф), на 31,51% – із сировини 

для виробництва будівельних матеріалів, 9,13% перепадає на питні і технічні 

підземні води, решта – 1,6% це гірничохімічні та нерудні корисні копалини 

для металургії.  

На території області розташовано 32 родовища вуглеводнів, більша 

частина яких комплексні, у тому числі 9 – нафтових, 3 – газоконденсатних, 1 – 

газоконденсатнонафтове, 19 – нафтогазоконденсатних. У промисловій 

розробці перебуває 26 родовищ, у розвідці – 1, підготовлене до промислового 

освоєння – 3, не залучене до надрокористування – 1. На 23 родовищах 

вуглеводнів підраховані балансові (видобувні) запаси вільного газу у кількості 

26,679 млрд. м
3
 (3,35% від запасів в Україні). Найбільше вільного газу 

видобувається на Рибальському нафтогазоконденсатному та Волошківському 

газоконденсатному родовищах.  

На 28 родовищах підраховані балансові (видобувні) запаси розчиненого 

у нафті газу у кількості 2,764 млрд. м
3
 (8,24% від запасів в Україні. Балансові 

(видобувні) запаси нафти обліковуються на 29 об’єктах у кількості 17,299 млн. 

тонн (15,79% запасів в Україні). Газовий конденсат підрахований на 
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23 родовищах у кількості 5,869 млн. тонн (13,66% запасів в Україні).  

Видобуток природного газу у 2018 році склав 317,630 млн. м
3
, нафти – 

655,547 тис. тонн, газового конденсату – 17,696 тис. тонн. 

Розташовано 56 родовищ торфу з запасами категорій А+В+С1 

43624 тис. тонн (налічується 42 родовища, що не враховані балансом); з них 

49 – прогнозні площею більше 10 га з ресурсами 37387 тис. тонн, 21 – площею 

до 10 га (510 тис. тонн) та 4 – затоплені (756 тис. тонн).  

В області 55 родовищ сапропелю. Запаси сапропелю по 6 родовищах за 

категоріями А+В+С1 підраховані кількістю 1505 тис. тонн. На перспективних 

для розвідки 49 озерах запаси категорії С2 складають 4981 тис. тонн. 

Родовища сапропелю в області не розробляється. 

Гірничохімічна сировина представлена Роменським родовищем кам’яної 

солі з балансовими запасами 435,9 млн. т за категоріями А+В+С1, яке не 

розробляється; Запсільським родовищем крейди для вапнування кислих 

ґрунтів із запасами 3005,66 тис. тонн за кат. А+В+С1, яке на даний час не 

розробляється. Сірка пов’язана з 1 родовищем нафти (Прокопенківське), яке не 

розробляється. Її запаси промислового значення не мають.  

Нерудні корисні копалини для металургії представлені кварцитами і 

глинами для вогнетривів. В області відоме Краснопільське (Михайлівське) 

родовище вогнетривких і тугоплавких глин, яке до 1974 року розроблялось 

підземним способом, на даний час через нерентабельність виведено з 

експлуатації. Кварцити, які використовуються в металургійній промисловості 

як флюси та сировина для виробництва кристалічного кремнію та вогнетривів, 

представлені двома родовищами кварцових пісковиків. Розробляються 

Баницьке та Мацківське родовища. Запаси за кат. А+В+С1 складають 

8629,61 тис. тонн. Будівельна індустрія області представлена 140 родовищами, 

з яких 22 родовища перебувають в промисловій експлуатації. Видобуток 

пісковику кварцитовидного у 2018 році склав 139,620 тис. тонн. 

Камінь будівельний представлений Ховзівським родовищем пісковику, 

яке не розробляється. Гіпс будівельний представлений одним родовищем - 

Роменським, яке на даний час не розробляється.  

На території області розвідано 106 родовищ цегельно-черепичної 

сировини, із яких в експлуатації перебуває 11 родовищ. Розвідані загальні 

запаси цегельно-черепичної сировини складають 104954,54 тис. м
3
 за 

промисловими категоріями А+В+С1 (4,61% від запасів в Україні). Сировина 

цементна представлена одним Середино-Будським родовищем крейди 

писальної (В+С1 – 45526 тис. т) та мергелю глинистого (В+С1 – 32868 тис. 

тонн), запаси корисних копалин затверджені ДКЗ України. Видобуток 

цегельно-черепичної сировини у 2018 році склав 139,634 тис. м
3
, суглинку – 

77,982 тис. тонн. 

Держбалансом враховано 19 родовищ будівельних пісків, з яких 

6 родовищ розробляються. Розвідані запаси піску складають 97581,72 тис. м
3 

(кат. А+В+С1). Видобуток піску в 2018 році склав – 188,478 тис. тонн. 

Скляна сировина представлена 1 родовищем, яке знаходиться в 

промисловій розробці. Його запаси складають 1924,99 тис. тонн (0,79% від 
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загальних в Україні).  

На території області розвідано 7 родовищ крейди, з яких в експлуатації 

перебуває 1. Видобуток сировини за 2018 рік склав 65,5 тис. тонн.  

Держбалансом враховано по одному родовищу гіпсу, каменю 

будівельного, глини тугоплавкої (комплексне з глиною вогнетривкою), які до 

розробки не плануються через низьку якість сировини та незначні запаси.  

У майбутньому очікується зростання попиту на будівельні матеріали у 

2-3 рази, що значно перевищує річний видобуток сировини, що склався в 

останні роки. Усунення дефіциту можливе за рахунок збільшення потужностей 

діючих підприємств, залучення до експлуатації нових розвіданих родовищ, а 

також розширення сировинної бази за рахунок перспективних ділянок (це 

стосується цегельно-черепичної сировини, будівельних пісків). 

 

7.2. Система моніторингу геологічного середовища 

7.2.1. Підземні води: ресурси, використання, якість.  

Сумська область в геоструктурному відношенні розташована в межах 

Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну. Основні водоносні 

горизонти підземних питних і технічних вод приурочені до палеогенових 

відкладів, представлених дрібно-середньозернистими пісками; 

верхньокрейдяних відкладів, представлених крейдою; нижньосеноманських 

відкладів, представлених пісками з прошарками глини. За хімічним складом 

води гідрокарбонатні натрієво-кальцієві.  

Сума приросту балансових експлуатаційних запасів підземних питних 

вод в області склала 4,396 тис. м
3
/добу за категоріями А+В+С1. Розвідані та 

взяті на облік балансові експлуатаційні запаси підземних питних і технічних 

вод, що затверджені ДКЗ СРСР, ТКЗ України, ДКЗ України на 25 родовищах, 

які включають 50 ділянок з експлуатаційними запасами у кількості 

622,357 тис. м
3
/добу за сумою категорій А+В+С1 та 0,25 тис. м

3
/добу – за 

категорією С2.  

Загальна кількість невикористаних запасів підземних питних і технічних 

вод в області становить 533,696 тис. м
3
/добу.  

Найбільш перспективними для розробки є 2 ділянки Шосткинського 

родовища: Шосткинська 3, з балансовими експлуатаційними запасами 

19,4 тис. м
3
/добу за категоріями В+С1; Погребська, з балансовими 

експлуатаційними запасами 13,6 тис. м
3
/добу за категоріями В+С1.  

Забір води з підземних джерел у 2018 рік склав 42,61 млн. м
3
, що менше 

ніж у 2017 на 0,04 млн м
3
 або 0,09%. Зменшення відбулося за рахунок 

впровадження водокористувачами заходів по раціональному використанню 

водних ресурсів, серед яких посилений водооблік забраної води, ремонт 

водогінних мереж, впровадження у виробництво замкнутих циклів 

використання води тощо. Використання  підземних водпо адміністративним  

районам  Сумської області наведено у табл. 7.1 Додатка. 

У ході проведення планових та позапланових перевірок галузі охорони 

та раціонального використання підземних вод Державною екологічною 

інспекцією у Сумській області виявлені наступні правопорушення: 
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Самовільне водокористування – (ТОВ «Охтирка м’ясопродукт», ТОВ 

«Голландська аграрна компанія», ФГ «Князівське», СТОВ «Ранок», ТОВ 

«Агромак плюс», Сумська дослідна станція садівництва); 

Порушення правил експлуатації водогосподарських споруд (ТОВ «Ріф-

03», Сумський обласний клінічний протитуберкульозний диспансер, ТОВ 

«Колос-Агро Трейд», ТОВ «Білопілля Агросвіт», ТОВ АФ «Довіра»); 

Безгосподарське використання води (КП «Шляхрембуд», ТОВ 

«Михайлівські вогнетриви», ТОВ «Голландська аграрна компанія», ПАТ 

«Сумигаз», ТОВ «Славгород», ТОВ ім. Шевченка); 

Порушення правил ведення первинного обліку води (ТОВ «Охтирка 

м’ясопродукт», ТОВ «Голландська аграрна компанія», ТОВ «Сумикамволь», 

ПП Карпенко, ТОВ «Агропартнери-2009»,  ТОВ «Славгород»); 

Неподання суб’єктом господарювання статистичної звітності 2-тп 

(водгосп) (ТДВ «Конотопм’ясо»); 

Відсутність огорожі зони санітарної охорони артезіанських свердловин 

(ТОВ «Рітейл Девелопмент», ТОВ «Славгород», ТОВ АФ ім. Чапаєва, ТОВ 

«Білопілля Агросвіт»); 

Не встановлені засоби вимірювання об’єму видобутих підземних вод на 

артезіанській свердловині - (ТОВ «Охтирка м’ясопродукт», СФГ «Урожай», 

ТОВ «БіоЛат», ТОВ «Надія», ПСП АФ «Соснівська», ТОВ АФ «Довіра»). 

За результатами проведених заходів, а також з урахуванням попереднього 

періоду розраховано збитки за самовільне водокористування підземними 

водами на суму 2687,242 тис. грн.: 

за самовільне користування надрами (підземні води) на суму 1772,425 тис. 

грн.: КП «Водоканал Білопілля» (1769,24 тис. грн.) та ТОВ «Санаторій 

«Токарі» (3,185 тис. грн..); 

за самовільне водокористування на суму 914,817 тис. грн.: ДП 

«Сумський облавтодор» – 2,495 тис. грн., КП «Серединобудська ЖРЕД» – 

28,157 тис. грн., ПП «Компанія «Надежда» – 0,066 тис. грн., ДП «Сумський 

облавтодор» – 0,036 тис. грн., ПП «Червонослобідське-2» – 2,768 тис. грн. ДП 

«Сумський облавтодор» –  0,089 тис. грн., ПСП «Надія»  – 1,025 тис. грн., КУ 

«Буринська ЦРЛ» – 21,872 тис. грн., ТОВ «Голландська аграрна компанія»  – 

0,386 тис. грн., СТОВ «Ранок» - 1,237 тис. грн., ФГ «Князівське» - 1,198 тис. 

грн., КП «Серединобудська ЖРЕД» – 658,413 тис. грн., ТОВ АФ «Довіра» - 

13,571 тис. грн. ТОВ «Білопілля Агросвіт» - 0,056 тис. грн., ПП «АФ Журавка» 

- 1,078 тис. грн., Сумський національний аграрний університет – 171,900тис. 

грн., Сумська дослідна станція садівництва – 0,455 тис. грн., СВК АФ 

«Жовтень» - 1,197 тис. грн., ДП «Попівський експериментальний завод» - 

4,427 тис. грн., СТОВ ім. Шевченка – 4,391 тис. грн. 

Стягнуто збитків з урахуванням попередньо розрахованих на суму 608,168 

тис. грн. 

 

7.2.2. Екзогенні геологічні процеси 

В області можливе виникнення таких несприятливих геологічних явищ, 

як зсуви, підтоплення та суфозійно-карстові процеси. 
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За інформацією Департаменту цивільного захисту населення Сумської 

обласної державної адміністрації у зонах зсувів, які несуть в собі загрозу 

життєдіяльності населенню, знаходиться 1 місто та 5 населених пунктів. 

Незначні активні зсувонебезпечні ділянки існують на території міста Ромни – 

0,019 кв.км, Сумського району – 0,03 кв.км, Охтирського району – 0,02 кв.км 

та Липоводолинського району – 0,03 кв.км. Найбільш уражені зсувними 

процесами басейни річок Сейм, Псел, Сула та їх притоки. 

Карстові процеси в зонах населених пунктів зареєстровані лише на 

території Сумського району (с. Вільшанка В. Чернеччинська сільська рада), де 

загальна площа ураженості карстом складає 0,03 кв.км. Техногенна активізація 

карстового процесу відмічається також в басейнах рік і пов'язана з осушенням 

та торфорозробками. 

За даними Регіонального офісу водних ресурсів у Сумській області в 

області налічується 4100 га підтоплених земель з глибиною залягання рівня 

ґрунтових вод менше 2,0 м у населених пунктах та менше 1,0 м за їх межами 

на орних землях. У зв’язку з не дуже вологими останніми кількома роками 

слід чекати незначного скорочення площі підтоплених земель в області.  

На підтоплених територіях у Сумській області переважає тимчасове 

(сезонне) підтоплення. Постійне підтоплення має досить обмежене 

розповсюдження. 

Всього у Сумській області підтоплення зазнають 66 сіл та 7 селищ 

міського типу, а також кілька міст. За наявними даними, у сільській місцевості 

у зонах підтоплення перебувають близько 1850 будівель та 3960 городів 

(присадибних ділянок). Найбільші масштаби підтоплення мають місце у 

Охтирському (432 будівлі та 423 городи), Лебединському (232 будівлі та 261 

городів), Великописарівському (217 та 830), Середино-Будському (264 та 235), 

Шосткинському (230 та 149) і Кролевецькому (135 та 888) районах. 

Підтоплення зазнають також 1450 га орної землі. Найбільші площі 

підтоплених орних земель знаходяться в Середино-Будському (1100 га) та 

Ямпільському (350 га) районах. 

Причини розвитку процесів підтоплення різні, але в цілому вони 

поділяються на природні і техногенні. В багатьох випадках має місце спільна 

дія природних і техногенних факторів. 

Підтоплення з причини невиконання заходів з відведення поверхневого 

стоку найбільш характерне для населених пунктів, розташованих в заплавах 

рік, або на низьких надзаплавних терасах, в яких проведені роботи по 

шляховому будівництву без належної організації поверхневого стоку, що 

привело до послаблення останнього і збільшення живлення ґрунтових вод. 

До територій, підтоплених з причини відсутності дренажу, віднесені 

підтоплені ділянки населених пунктів, розташованих в заплавах та на низьких 

надзаплавних терасах широких долин Сейму, Псла та Ворскли, та орних 

земель в північних (Середино-Будському та Ямпільському) районах. 

Підтоплення тут має тимчасовий (сезонний) характер. 

Стосовно підтоплень у 2018 році можна сказати, що за рахунок 

інтенсивного танення снігу та дощів на малих річках і струмках відбулося 
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різке підвищення рівнів води та формування значного місцевого і схилового 

стоку.  

Підтоплення території міста Охтирка, яке сталося 01.04.2018, за  

інформацією Департаменту цивільного захисту населення, за переліком 

порогових значень показників класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій, 

затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 12 

грудня 2012 р. ғ 1400 «Про затвердження Класифікаційних ознак 

надзвичайних ситуацій» (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 

січня 2013 р. за ғ 40/22572) попередньо класифіковано, як надзвичайну 

ситуацію природного характеру місцевого рівня. 

Код надзвичайної ситуації 20510, пов'язана з високим рівнем води 

(водопілля паводки). Класифікаційні ознаки надзвичайної ситуації 2.19 

Порушення нормальних умов життєдіяльності понад 50 осіб внаслідок 

затоплення житлових будівель населеного пункту та 2.2. Виникнення 

небезпечної загрози життю людей небезпечними (уражальними) чинниками 

небезпечного природного явища, що призвело до екстреної евакуації понад 50 

осіб. 

Внаслідок підтоплення території м. Охтирка по руслу річки Охтирка в 

зону підтоплення потрапило 400 домогосподарств та близько 1200 осіб. З 

місця події евакуйовані понад 50 осіб. Попередні збитки від надзвичайної 

ситуації за інформацією Охтирського міськвиконкому складають 4,4 млн. 

гривень. 

 

7.3. Дозвільна діяльність у сфері використання надр 

Станом на 01.01.2019 у межах Сумської області спеціальні дозволи на 

користування надрами видано на 74 родовищ корисних копалин. 

Користування нафтогазоносними надрами здійснюють 12 

надрокористувачів, яким видано 29 спеціальних дозволів 

Запаси вуглеводнів зосереджені у Роменському, Лебединському, 

Охтирському, Липоводолинському та Великописарівському районах Сумської 

області. 

Користування надрами з метою розробки родовищ неметалічних 

корисних копалин (суглинок, пісок, крейда, пісковик кварцитовидний) 

здійснюють 19 надрокористувачів, яким видано 20 спеціальних дозволів. 

Користування надрами з метою розробки родовищ підземних вод 

здійснюють 24 надрокористувача, яким видано 25 спеціальних дозволів, з них:  

2 – на геологічне вивчення надр, у тому числі на дослідно-промислова 

розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення;  

23 – на видобування підземних вод. 

У 2018 році опрацьовано матеріали та підготовлено 7 проектів рішення 

сесії Сумської обласної ради про надання надр у користування. 
 

7.4. Геологічний контроль за вивченням та використанням надр 

Державний геологічний контроль за вивченням та використанням надр 

здійснювався Департаментом геологічного контролю Державної служби 
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геології та надр України. Протягом 2018 року на території Сумської області 

здійснено 55 перевірок, у тому числі 47 –видобування корисних копалин, 5 –

геологічне вивчення, у тому числі з ДПР, 3 – геологічне вивчення 

нафтогазоносних надр, у тому числі ДПР родовищ, з подальшим 

видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ). У ході перевірок 

виявлено 3 факта незаконного видобування корисних копалин.   

 

8. ВІДХОДИ 
 

8.1. Структура утворення та накопичення відходів 

Однією з найгостріших екологічних проблем в області є поводження з 

відходами. Станом на 01.01.2019 в області накопичено 35789606,8 т відходів   

1-4 класів небезпеки.  

Основними джерелами утворення відходів є підприємства хімічної, 

машинобудівної, паливно-енергетичної, будівельної галузей, 

агропромислового комплексу та сфери комунально-побутового 

обслуговування. Найбільша кількість відходів утворюється на підприємствах 

хімічної та машинобудівної галузей промисловості. Структура накопичення 

відходів в області наведена у табл. 8.1.  

 

Таблиця 8.1 

Накопичення відходів (станом на 01.01.2019) 
Показник Кількість, тонн  

 
Накопичено небезпечних відходів, усього 35789606,8 
у тому числі:  

відходи I -III класу небезпеки 2297485,99 
відходи IV класу небезпеки  33492120,81 

 

Майже 95% накопичених відходів належить ПАТ «Сумихімпром», з них: 

залізного купоросу – 2230,942 тис. т, фосфогіпсу (відходи 4 класу небезпеки) – 

16003,891 тис. т, шламу промислових стоків – 14664,250 тис. т. Залізний 

купорос частково використовується для виробництва залізоокисних пігментів, 

активізатору (дехроматору) цементу. Крім того, побудована дослідно-

промислова установка з виробництва коагулянтів для систем водоочищення, 

але повністю питання утилізації залізного купоросу не вирішене.  

Найбільшим утворювачем гальваношламів в області залишається                  

ПАТ «Сумське машинобудівне науково – виробниче об’єднання». На 

підприємстві відходи гальванічного виробництва зберігаються у спеціально 

побудованому централізованому складі. Станом на 01.01.2019 на підприємстві 

накопичено 1,107 тис. т зазначених відходів. Періодично відходи передаються 

на утилізацію спеціалізованим підприємствам, але обсяги їх утворення значно 

більші від обсягів утилізації. 

Протягом 2018 року на території області утворилось 852,208 тис. т 

відходів І-ІV класів небезпеки, у тому числі 138,068 тис. т утворилось відходів 

І-ІІІ класів небезпеки.  

Найбільші обсяги утворення відходів спостерігаються в промислово-
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розвинених районах області, зокрема, містах Суми, Шостка, Конотоп, Ромни, 

Охтирка, Глухів та Сумському, Охтирський, Білопільський, Лебединський, 

Сумський, Конотопському та Тростянецькому районах. Структура утворення 

відходів за адміністративними одиницями за 2018 рік наведена на рис. 8.1.  
 

 
Рис. 8.1. Структура утворення відходів за адміністративними одиницями 

за 2018 рік, т 

 

Згідно з пунктом «с» статті 17 Закону України «Про відходи» суб’єкти 

господарської діяльності у сфері поводження з відходами зобов’язані мати 

дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами. 

Відповідно до пункту «д» статті 18 Закону України «Про відходи» 

затвердження порядку надання дозволів на здійснення операцій у сфері 

поводження з відходами належить до компетенції Кабінету Міністрів України. 

На сьогодні порядок видачі дозволів на здійснення операцій у сфері 

поводження з відходами відсутній. 

 

8.2. Поводження з відходами (збирання, зберігання, утилізація  та 

видалення) 

З метою запобігання забруднення довкілля небезпечними відходами, 

відповідно до ст. 17 Закону України «Про відходи», суб’єктами 

господарювання повинні здійснюватися відповідні заходи щодо максимальної 

утилізації відходів чи передачі їх іншим споживачам та спеціалізованим 

підприємствам, установам і організаціям, які займаються збиранням, 

обробленням та утилізацією відходів. Сумарні основні показники поводження 

з відходами в області згідно статистичної звітності за формою ғ1-відходи за 

2014-2018 роки наведено у табл. 8.2. 
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Таблиця 8.2 

Основні показники поводження з відходами I-IV класів небезпеки (тис. т) 
ғ 

з/п 

Показники 2014 

рік 

2015 

 рік  

2016 

 рік 

2017 

рік 

2018 

рік 

1 2 4 5 6 7 8 

1 Утворено 938,2 839,9 672,6 583,4 852,2 

2 Одержано від інших підприємств 274,0 241,3 356,5 - - 

3 у тому числі з інших країн - - - - - 

4 Спалено 13,3 16,5 18,3 21,8 21,1 

5 у т.ч. з метою отримання енергії 5,7 8,2 6,7 - 14,6 

6 Використано (утилізовано) 245,4 188,2 194,9 228,9 198,1 

7 Направлено в сховища організованого складування 

(поховання) 

644,1 697,3 410,8 368,7 518,4 

8 Передано іншим підприємствам 190,3 267,6 170,8 - - 

9 у тому числі іншим країнам - - - - - 

10 Направлено в місця неорганізованого складування за межі 

підприємств 

0,5 0,5 - - - 

11 Втрати відходів внаслідок витікання, випаровування, 

пожеж, крадіжок 

9,5 0,07 0,3 0,0005 - 

12 Наявність на кінець звітного року у сховищах 

організованого складування та на території підприємств 

30879,8 33874,6 342931,6 34821,6 35789,6 

 

Протягом звітного року підприємствами області було утилізовано       

198,066 тис. т відходів, що на 4,5% менше, ніж у 2017 році. У табл. 8.3 

наведені показники поводження з відходами у 2018 р. за класами небезпеки. 

 

Таблиця 8.3 

Поводження з небезпечними відходами в області у 2018 році 
 1 – 3 кл. небезпеки 4 кл. небезпеки Всього 

Утворено відходів, т 138067,808 714140,492 852208,3 
Утилізовано, оброблено (перероблено) відходів, т 79228,361 118837,809 198066,17 

Спалено  3,6 21135,01 21138,61 
Видалено відходів у спеціально відведені місця та 

об’єкти  
57285,448 461120,832 518406,28 

 

Станом на 01.01.2019 на території області накопичено у спеціально 

відведених місцях чи об’єктах 35789,6 тис. т відходів І-ІV класів небезпеки, з 

яких 2297,49 тис. т складають відходи І-ІІІ класів небезпеки.  

Значну частину утворюваних промислових відходів м. Суми становить 

відпрацьована формувальна суміш ливарного виробництва, що 

використовується для рекультивації виробленого простору піщаного кар’єру, 

розташованого поблизу с. Руднівка та виробленого простору кар’єру суглинків  

поблизу с. Писарівка Сумського району (знаходиться в оренді у СРФ ТОВ 

«Рекультивація»). 

Не повністю вирішене питання утилізації золошлакової суміші, що 

утворюється в результаті функціонування Сумської ТЕЦ. Золошлако-

накопичувач на сьогодні практично заповнений. Враховуючи висновки 

токсикологічної оцінки та рекомендації щодо поводження з відходами 

Сумської ТЕЦ, виданої інститутом екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя та 

для безперебійного функціонування гідротехнічної споруди золошлако-

накопичувача шлакові відходів постійно вивозяться до місць їх захоронення 

(кар’єр ТОВ «БВК «Федорченко», ТОВ «Керамейя»).  

Основним напрямком роботи у сфері поводження з відходами 
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залишається вирішення питання забезпечення повного збирання небезпечних 

відходів з метою передачі їх для подальшої утилізації, обробки (переробки) на 

спеціалізовані підприємства.  

Суб’єкти господарювання, що здійснюють операції у сфері поводження з 

небезпечними відходами, наведені у табл. 8.4 Додатку. 

Актуальною проблемою залишається поводження з твердими 

побутовими відходами, обсяги утворення яких щорічно зростають. Збирання 

та перевезення твердих побутових відходів Сумської області наведені у 

таблиці 8.5 Додатку.  

Захоронення твердих побутових відходів на полігонах (звалищах) 

наведено у табл. 8.6.  

 

Таблиця 8.6. 

Захоронення твердих побутових відходів на полігонах (звалищах) 
Тверді побутові відходи та їх 

компоненти, які захоронюються 

на об'єктах поводження з ТПВ 

Обсяги захоронення на 

полігоні (звалищі)  –  

всього  

у тому числі: 

від початку 

експлуатації полігону 

(звалища) 

за звітний період 

м
3
 т м

3
 т м

3
 т 

А 1 2 3 4 5 6 

Змішані ТПВ  12144013,8 340368,8 11480294,6 170184,4 663719,208 170184,4 

Великогабаритні ТПВ 218133,0 39465,6 141175,0 19732,8 76958 19732,82 

Неперероблюваний залишок 

(несортований, некомпостований, 

піролізний, золошлаковий тощо) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,00 

Відходи зеленого господарства  43511,0 9648,9 40084,0 8894,9 3427 754,00 

Вуличний змет 86436,9 19383,8 81182,9 17912,8 5254 1471,00 

Будівельні відходи 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,00 

Промислові відходи 3 класу 

небезпеки 

3646,0 934,9 1823,0 467,4 1823 467,436 

Промислові відходи 4 класу 

небезпеки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,00 

Інші  17885,1 5513,0 5776,1 2408,1 12109 3104,87 

Всього 12518108,2 759026,8 11754818,0 563312,3 763290 195715 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 

Указу Президента України від 6 серпня 1998 року ғ 855 «Про День довкілля», 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 березня 2010 р. ғ 777-р 

«Деякі питання проведення щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля» 

та дня благоустрою територій населених пунктів», з метою забезпечення 

утримання в належному стані територій населених пунктів області, їх 

санітарного очищення, збереження об’єктів загального користування та 

створення умов, сприятливих для життєдіяльності населення, головою 

Сумської обласної державної адміністрації підписано розпорядження від 

30.03.2018 ғ 201-ОД «Про проведення щорічної всеукраїнської акції «За 

чисте довкілля» та дня благоустрою територій населених пунктів області». 

На виконання вищезазначеного розпорядження голови Сумської 

обласної державної адміністрації та з метою ліквідації несанкціонованих 
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сміттєзвалищ побутових та інших відходів районними державними 

адміністраціями, виконавчим комітетами міських рад вживаються заходи по 

приведенню в належний санітарний стан прибудинкові території, парки, 

сквери, дитячі, спортивні та господарські майданчики, місця вигулу домашніх 

тварин, кладовищ, братських могил, меморіальних комплексів, місця почесних 

поховань, вулиць, доріг, тротуарів, велосипедних доріжок, зупинок міського 

транспорту та очищення від сміття берегів водойм у населених пунктах.  

Станом на 01.01.2019 за допомогою електронного сервісу «Інтерактивна 

мапа сміттєзвалищ» Міністерства екології та природних ресурсів України 

(https://ecomapa.gov.ua) звернулося 27 громадянина щодо несанкціонованих 

сміттєзвалищ.  

За даними Департаменту житлово-комунального господарства, 

енергоефективності та паливно-енергетичного комплексу Сумської обласної 

державної адміністрації в області за 2018 рік утворилось понад 763,290 тис. м
3
 

твердих побутових відходів, що дорівнює близько 367,100 тис. тонн, які 

заборонені на 165 полігонах та сміттєзвалищах загальною площею 224,64 га. 

Кількість сміттєзвалищ, які перевантажені, складає 14 одиниць 

загальною площею 40,31, а 22 місця видалення відходів загальною площею 

26,62 га не відповідають нормам екологічної безпеки. Потреба у будівництві 

нових полігонів складає 7 одиниць загальною площею 42,4 га. 

Незадовільно проводилася робота з паспортизації, рекультивації та 

санації сміттєзвалищ. Із 83 полігонів та сміттєзвалищ, які потребують 

паспортизації, протягом 2018 року жодне сміттєзвалище не паспортизовано. Із 

4 місць видалення відходів, які потребують рекультивації, не рекультивовано 

жодного. З 7 сміттєзвалищ, які потребують санації, протягом 2018 року не 

сановано жодного. 

Через недосконалість системи поводження з твердими побутовими 

відходами у сільській місцевості та приватному секторі міст і селищ області, за 

рік виявлено та ліквідовано 1083 несанкціонованих звалищ загальним обсягом 

біля 35,6 тис. м
3
 відходів на загальній площі 25,54 га.  

У той же час виконавчими органами місцевого самоврядування 

недостатньо вживаються заходи щодо упередження виникнення 

несанкціонованих звалищ сміття унаслідок чого на місцях, де були ліквідовані 

сміттєзвалища, з часом утворюються свіжі смітники. Основними чинниками, 

що сприяють такому стану є невиконання місцевою владою вимог чинного 

законодавства України в частині недостатнього фінансування розвитку і 

утримання об’єктів галузі, встановлення економічно - обґрунтованих тарифів, 

норм надання послуг з вивезення побутових відходів та організації належного 

контролю за перевезенням, розміщенням і використанням полігонів та 

сміттєзвалищ. 

Разом з проблемами забруднення довкілля останнім часом набули 

актуальні питання оцінки ресурсного потенціалу, пов’язаного з побутовими 

відходами. Впровадження роздільного збирання побутових відходів є 

головним чинником з цього приводу. У той же час органи місцевого 

самоврядування не поспішають, а іноді і зволікають з впровадженням 

https://ecomapa.gov.ua/
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сучасних методів та технологій поводження з побутовими відходами. 

Основники компонентами твердих побутових відходів, які окремо 

збираються є: скло, ПЕТ – пляшки та папір. У табл. 8.7 Додатку наведено 

перелік суб’єктів господарювання, що здійснюють збирання, заготівлю  

відходів як вторинної сировини. 

З метою удосконалення системи поводження з відходами у Сумській 

області рішенням Сумської обласної ради від 10.08.2016 затверджено 

Комплексну програму поводження з відходами на 2016-2020 роки  (далі – 

Програма), яка передбачає здійснення необхідних (базових) заходів для 

забезпечення санітарного очищення населених пунктів, упровадження заходів 

спрямованих на вилучення ресурсних складових та небезпечних відходів, а 

також створення умов для залучення інвестиційного капіталу у сферу 

поводження з відходами. 

Завдяки виконанню заходів Програми на території області 

впроваджується роздільне збирання ТПВ. Накопичення відходів на полігонах 

та звалищах призводить до забруднення атмосфери, ґрунту, підземних вод та 

поверхневих водоймищ, порушує функціонування екосистем, завдає шкоди 

сільському господарству та будівництву (оскільки супроводжується виводом 

земельних ділянок з господарського обігу), що зумовлює важливість 

упровадження роздільного збору ТПВ та їх сортування.  На території Сумської 

області основними компонентами ТПВ, які збираються окремо, є скло, ПЕТ-

пляшки, папір. Окрім того, ТОВ «А-МУССОН» 03.09.2016 введено в 

експлуатацію сортувальну лінію, завдяки якій зменшується кількість відходів, 

що захоронюються на полігоні ТПВ, одержується вторинна сировина та 

вилучаються небезпечні відходи. На сьогодні зазначена станція єдина в 

Сумській області.  

На фінансування розвитку та утримання сфери поводження з ТПВ у 2018 

році було освоєно лише 12319,640 тис. гривень, у тому числі на реконструкцію 

полігонів 139,912 тис. гривень, оновлення парку спецавтотранспорту 4057,8 

тис. гривень, оновлення контейнерів 926,123 тис. гривень (придбано 234 

контейнери для збору твердих побутових відходів), інші витрати склали 7195,8 

тис. гривень. 

За кошти місцевих бюджетів загальною сумою 2674,88 тис. гривень 

здійснено реконструкцію полігону для складування ТПВ на території 

Верхньосироватської сільської ради Краснопільського району на суму 2376,97 

тис. гривень, поточний ремонт діючого Роменського полігону ТПВ - 139,91 

тис. гривень та звалища побутових відходів у Тростянецькому районі - 158 

тис. гривень.  

Послуги по збиранню, вивезенню та захороненню твердих побутових 

відходів здійснювалась 46 підприємствами різної форми власності з загальною 

чисельністю працюючих 394 осіб, з них 20 комунальних підприємств, 24 

приватних та з часткою комунальної власності - 2. Станом на 01.01.2019 понад 

82% населення області охоплено послугами з вивезення побутових відходів.  

Для поліпшення санітарного стану населених пунктів, а також 

виконання Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону 
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України «Про відходи» розробляються та затверджуються схеми санітарної 

очистки населених пунктів. За 2018 рік розроблено та затверджено 56 схем 

санітарної очистки населених пунктів, а саме: у Глухівському (40 одиниць), 

Сумському (14 одиниць) районах, Недригайлівській селищній раді (1 одиниця) 

та у місті Суми (1 одиниця). 

Особливу категорію небезпечних відходів становлять непридатні та 

заборонені до використання хімічні засоби захисту рослин, у тому числі 

пестициди та агрохімікати (далі - ХЗЗР). 

Незадовільні умови зберігання ХЗЗР несуть загрозу для навколишнього 

природного середовища та здоров’я населення внаслідок забруднення ґрунту, 

міграції токсичних компонентів шляхом інфільтрації в підземні і поверхневі 

води, особливо у весняний період, коли непридатні ядохімікати можуть 

потрапити до водних об’єктів разом із талими водами. 

Відповідно до даних інвентаризації, проведеної у 2016 році, та 

результатам проведення робіт по збору та перезатаренню у 2017-2018 роках, 

обсяги ХЗЗР орієнтовно складають 563,529 т, кількість місць зберігання – 64, з 

них 26 – у незадовільному стані. Динаміка наявності ХЗЗР в області за 2014 – 

2018 роки наведено у табл. 8.8.  

 

Таблиця 8.8 

Динаміка наявності непридатних або заборонених до використання 

пестицидів за 2014 -2018 роки 
Сумська область 2014 рік 2015 рік  2016 рік  2017 рік 2018 рік  

Наявність пестицидів, т 468,898 557,377 557,377 т 560,652 т 563,529 

 

Узагальнена інформація про наявність на території області непридатних 

та заборонених до використання ХЗЗР та тари від них станом на 01.01.2019 

наведена у табл. 8.9 Додатка та рис. 8.2. 

 

 
Рис. 8.2. Узагальнена інформація про наявність на території Сумської 

області непридатних та заборонених до використання ХЗЗР та тари від них 

станом на 01.01.2019 
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Рішенням Сумської обласної ради від 02.03.2018 затверджено кошторис 

витрат та план природоохоронних заходів обласного фонду охорони 

навколишнього природного середовища на 2018 рік (зі змінами), яким 

виділено кошти у сумі 2497616 гривень для проведення робіт з екологічно 

безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, 

видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних 

речовин у Охтирському, Роменському та Сумському районах на умовах 

співфінансування, м. Суми (Тепличний).  

Процедура закупівлі здійснювалася відповідно до Закону України «Про 

публічні закупівлі». Роботи з екологічно безпечного збирання та 

перезатарення небезпечних відходів проведено у Охтирському районі 13,97 

тонн на суму 282,0 тис. гривень, у тому числі з обласного фонду охорони 

навколишнього природного середовища 224,513 тис. гривень; Роменському 

районі 57,987 тонн на 1154,89 тис. гривень, у тому числі з обласного фонду 

охорони навколишнього природного середовища 913,77 тис. гривень; 

Лебединському районі 9,943 тонн за рахунок коштів місцевого бюджету на 

суму 199,0 тис. гривень. По Сумському району співфінансування надійшло не 

в повному обсязі, кошти повернуто у бюджет. По м. Суми (Тепличний) 

Сумська міська рада відмовила у наданні місця зберігання перезатарених 

ХЗЗР. 

Починаючи з січня 2016 року на території Казенного підприємства 

«Шосткинський казенний завод «Зірка» проводилися роботи з утилізації 

небезпечних хімічних речовин. Протягом 2018 року роботи з утилізації 

кислотних сумішей не проводилися, у зв’язку із заборгованістю підприємства 

перед Державне підприємство «Укроборонресурси». Залишок відходів, які 

зберігаються  на підприємстві, становить 869,164 тонн. 

 

8.3. Транскордонне перевезення небезпечних відходів 

За даними Державної екологічної інспекції у Сумській області загальна 

кількість вантажів, що пройшли екологічний контроль на автомобільних, 

залізничних пунктах пропуску, а також на постах екологічного контролю в 

зоні діяльності митниць призначення та відправлення протягом 2018 року 

становить 5706 партій (1095935 тонн). Крім того, було проведено 

радіологічний контроль 50769 партій (8397891 тонн). 

Загальна кількість транспортних засобів, які пройшли екологічний та 

радіологічний  контроль у пунктах пропуску через державний кордон та на 

внутрішніх постах екологічного контролю становить 76444 одиниць, 

залізничних вагонів – 137677 одиниць.  

Фактів переміщення через державний кордон України вантажів із 

порушенням природоохоронного законодавства у 2018 році не було. 

 

8.4. Державна політика у сфері поводження з відходами 

В області постійно вживаються заходи щодо ведення обласних реєстрів 

об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 31.08.1998 ғ 1360 «Про затвердження 
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Порядку ведення реєстру об’єктів  утворення, оброблення та утилізації 

відходів» та постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 ғ 1216 

«Про затвердження Порядку ведення місць видалення відходів». Станом на 

01.01.2019 до обласного реєстру об’єктів утворення відходів внесено 275 

підприємств області, до реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації 

відходів – 16 підприємств. До реєстру місць видалення відходів (МВВ) 

внесено 256 МВВ. 

Протягом звітного періоду затверджено 102 реєстрові карти об’єктів 

утворення, оброблення та утилізації відходів, розглянуто та затверджено 1 

паспорт місць видалення відходів. Згідно з постановою Кабінету Міністрів 

України від 18.02.2016 ғ 118 «Про затвердження Порядку подання декларації 

про відходи та її форми» зареєстровано 133 декларації в електронній системі 

здійснення дозвільних процедур у сфері поводження з відходами.  

За звітний період в галузі поводження з відходами Державной 

екологічной інспекцією у Сумській області здійснено  355 перевірок, у т.ч. 

поводження з промисловими відходами – 184, з побутовими – 121, з 

пестицидами та агрохімікатами – 48, з хімічними речовинами – 2.  

За результатами проведених перевірок у сфері поводження з 

промисловими відходами до адміністративної відповідальності притягнуто 263 

особи на суму 69,409 тис. грн.; 80 осіб – у сфері поводження з побутовими 

відходами на суму 22,597 тис. грн.; 17 осіб – у сфері поводження з 

пестицидами та агрохімікатами на суму 3,196 тис. грн.  

Всього складено 360 протоколів на загальну суму штрафів – 95,202 тис. 

грн., стягнуто – 95,304 тис. грн. 

У ході проведення перевірок суб’єктів господарювання в січні-грудні 

2018 року виявлені такі основні порушення у сфері поводження з відходами:  

не ведеться облік утворюваних відходів за формою 1-Вт «Облік відходів 

та пакувальних матеріалів і тари (ТОВ «Гідромашбуд», ТОВ «Сервіс-93», ПП 

«Променергомаш», ТОВ «Охтирка м’ясопродукт», ТОВ «Хемікал Інвест 

Лімітед», ТОВ «Кролевець Агро», СТОВ «Дубовичи», ТОВ «Десна», Філія 

«Конотопський райавтодор», філія «Путивльський райавтодор», філія 

«Глухівський райавтодор», філія «Шосткинський райавтодор», філія «С.-

Будський райавтодор» ДП «Сумський облавтодор», ТОВ «Глобал –Харвест», 

КУ СОР «Лебединський психоневрологічний інтернат», ТОВ «Хімтекстиль», 

ТОВ «РІФ-03», ПП ВФ «Будрезерв», ВО «Сумський виробничий комбінат», 

ПСП «Мир»), ДП «Попівський експериментальний завод», ВКП ТОВ 

«Торгсервіс», ТОВ «Ранок-Гамаліївка», ПНВП «Аверса», ТОВ НВФ «Грейс-

Інжинірінг», ТОВ «Галант», ФГ «Князівське», ТОВ «Санаторій Токарі», ТОВ 

«Агрофірма «Довіра», ФГ «Зернова Долина», ТОВ «Богдан – Авто – Суми», 

ФГ «Кристал», СВК АФ «Жовтень», СТОВ ім. Шевченка; ТОВ «Плюс ЛТД»; 

ТОВ «Славгород»);  

не розраховано показник загального утворення відходів (Пзув) (ТОВ 

«Сервіс-93», ПП «Променергомаш», ТОВ «Охтирка м’ясопродукт», ТОВ 

«Хемікал Інвест Лімітед», ТОВ «Кролевець Агро», СТОВ «Дубовичи», ТОВ 

«УГАК», Філія «Конотопський райавтодор» ДП «Сумський Облавтодор», КУ 
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СОР «Лебединський психоневрологічний інтернат», ТОВ «Хімтекстиль», ТОВ 

«РІФ-03»,  ПП ВФ «Будрезерв»,  ВО «Сумський виробничий комбінат»,  ПСП 

«Мир», ВКП ТОВ «Торгсервіс», АТ «Сумський завод «Енергомаш», ПНВП 

«Аверса», ФГ «Князівське», ТОВ «Санаторій Токарі», ТОВ «Агрофірма 

«Довіра», ФГ «Зернова Долина», ФГ «Кристал», СВК АФ «Жовтень», СТОВ 

ім. Шевченка,ТОВ «Тепловодопостач»); 

не проведена ревізія паспорту МВВ (ФОП Коваль П.І., ДП «Попівський 

експериментальний завод», КП «Комбінат комунальних підприємств» РМР);  

не проводяться моніторингові дослідження за впливом на навколишнє 

середовище в районі місця видалення відходів (ФОП Коваль П.І., ДП 

«Попівський експериментальний завод»,  КП «Комбінат комунальних 

підприємств» РМР);  

не надано акти виконаних робіт по передачі відходів відповідно до 

укладених договорів (ПП «Променергомаш», ТОВ «Охтирка м’ясопродукт», 

ТОВ «ХемікалІнвестЛімітед», ТОВ НВФ «ГрейсІнжинірінг», ТОВ «ТРІЗ» 

ЛТД); 

порушено правила експлуатації полігонів побутових відходів (ФОП 

Коваль П.І., ТОВ «Кафа-Плюс», МКП «Ремдільниця», КП «Комбінат 

комунальних підприємств» РМР); 

відсутні договори на передачу відходів 1-4 класу небезпеки (ТОВ 

«Сервіс-93», ТОВ «Гідромашбуд», ПП «Променергомаш», ТОВ «Охтирка 

м’ясопродукт», ТОВ «Хемікал Інвест Лімітед», ТОВ «Індичка», КП 

«Шляхрембуд» СМР, ДП «Попівський експериментальний завод», ВКП ТОВ 

«Торгсервіс», ТОВ «Ранок-Гамаліївка», ПНВП «Аверса», ТОВ «Галант», ФГ 

«Князівське», ТОВ «Агрофірма «Довіра», ФГ «Зернова Долина», ТОВ «Богдан 

– Авто – Суми», ФГ «Кристал», СВК АФ «Жовтень», СТОВ ім. Шевченка, 

ТОВ «Славгород», ТОВ «Глухівський кар’єр кварцитів», ТОВ «Маковичок»); 

не визначені та не паспортизовані місця тимчасового розміщення 

відходів (ПП «Променергомаш», ТОВ «Охтирка м’ясопродукт», ТОВ 

«Хемікал Інвест Лімітед», МКП «Ремдільниця», ДП «Попівський 

експериментальний завод»; КП «Комбінат комунальних підприємств» РМР, 

ТОВ «Агрофірма «Довіра», ФГ «Зернова Долина», ТОВ «Славгород»); 

розміщення відходів у невстановлених місцях (ТОВ «Охтирка 

м’ясопродукт», ТОВ «Хемікал Інвест Лімітед», ТОВ «Індичка», ТОВ 

«Кролевецький завод силікатної цегли», ТДВ «Маяк», КП «Шляхрембуд» 

СМР, МКП «Ремдільниця», ТОВ «Михайлівські вогнетриви», ДП «Попівський 

експериментальний завод», ВКП ТОВ «Торгсервіс», ТОВ «Ранок-Гамаліївка», 

ТОВ «Агрофірма «Довіра», СТОВ ім. Шевченка);  

відсутній договір з визначеним виконавцем послуг з вивезення ТПВ: 

ТОВ «Діамант-Агро», ПП ВФ «Будрезерв», ПНВП «Аверса», АТ «Сумський 

завод «Енергомаш», ТОВ «Галант», ТОВ ШП «Харківенергоремонт»; 

не ведеться журнал приходу-витрат засобів захисту рослин: ТОВ 

«Глобал – Харвест», СФГ Кривозуб С.І.;  

не складено реєстрові картки об’єктів утворення відходів: ТОВ 

«Голландська аграрна компанія»;  
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недостовірний облік відходів за формою 1-Вт (ПАТ «Сумигаз», КП 

«Шляхрембуд» СМР, ТОВ «Колос Агротрейд», ТОВ «ТРІЗ» ЛТД, ТОВ 

«Тепловодопостач»); 

недостовірна складена статистична звітність 1-відходи: ТОВ 

«Кролевецький завод силікатної цегли», ТОВ «Хімтекстиль», ТОВ «РІФ-03», 

КП «Шляхрембуд» СМР,  ВО «Сумський виробничий комбінат», ТОВ 

«Михайлівські вогнетриви», ДП «Попівський експериментальний завод», ВКП 

ТОВ «Торгсервіс»;  ТОВ НВФ «Грейс-Інжинірінг», КП «Комбінат 

комунальних підприємств» РМР, СТОВ ім. Шевченка;   

виявлено спалювання відходів: ДП «Попівський експериментальний 

завод», ТОВ «Санаторій Токарі», ТОВ «Славгород»; 

передача небезпечних відходів здійснювалась підприємству, яке не має 

відповідної ліцензії: ВКП ТОВ «Торгсервіс», СТОВ ім. Шевченка; ТОВ ШП 

«Харківенергоремонт»; 

зберігання небезпечних відходів більше одного року без відповідних 

дозвільних документів: ТОВ «Ранок-Гамаліївка», ТОВ «ТРІЗ» ЛТД; ТОВ ШП 

«Харківенергоремонт». 

Під час проведення позапланових перевірок щодо виконання 

приписів були виявлені наступні основні порушення:  

не розраховано показник загального утворення відходів (ПП 

«Агроспаське», СТОВ ім. Шевченка, ТОВ «Тепловодопостач»); 

відсутні договори на передачу відходів 1-4 класу небезпеки (ТОВ «Надія», 

ТОВ «Лебединський нафтомаслозавод»); 

не визначені та не паспортизовані місця розміщення відходів (ПП 

«Агроспаське», ТОВ «Надія», ВСК «Агрофірма «Семенівка», ТОВ 

«Лебединський нафтомаслозавод»). 

 

9. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА 

 

9.1. Екологічна безпека як складова національної безпеки 

Екологічна безпека – це такий стан та умови навколишнього природного 

середовища, при якому забезпечується екологічна рівновага та гарантується 

захист навколишнього середовища: біосфери, атмосфери, гідросфери, 

літосфери, космосфери, видового складу тваринного і рослинного світу, 

природних ресурсів, збереження здоров'я і життєдіяльності людей. 

Згідно ст. 50 Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» екологічна безпека — це такий стан навколишнього середовища, 

коли гарантується запобігання погіршення екологічної ситуації та здоров'я 

людини. 

Це сукупність дій, станів і процесів, що прямо або побічно не приводять 

до життєво важливих втрат (або погроз таких втрат), що 

наноситься природному середовищу, окремим людям і людству; комплекс 

станів, явищ і дій, що забезпечує екологічний баланс на Землі і в будь-яких її 

регіонах на рівні, до якого фізично, соціально-економічно, технологічно і 

політично готове (може без серйозних втрат адаптуватися) людство. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
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Екологічна безпека визначається по відношенню до 

територій держави, регіону, адміністративних областей і районів, населених 

пунктів (міст і сіл) або до господарських об'єктів  нафтогазопромислових 

районів, промвузлів, заводів, фабрик і інших об'єктів  промисловості,  

транспорту, енергетики,  хімії, гірництва, зв'язку тощо. 

Екологічна безпека ґрунтується на: 

усвідомленні того, що людство - невід'ємна частина природи, повністю 

залежна від навколишнього його середовища; 

визнанні обмеженості і конечності природно-ресурсного (екологічного) 

потенціалу Землі і окремих її регіонів, необхідності його якісної та кількісної 

інвентаризації; 

неможливості штучного розширення природно-ресурсного 

(екологічного) потенціалу понад природно-системні обмеження; 

визначенні допустимого максимуму вилучення природних ресурсів і 

зміни екосистем як середовища життя; 

необхідності вироблення превентивних екологічних заборон задовго до 

економічного вичерпання природних ресурсів або їх непрямого руйнування; 

обов'язковості створення соціально-економічного механізму гомеостазу 

в системі «людина — природа» типу «природа — товар — гроші — природа» 

(аналогічно механізму «товар — гроші — товар»); 

нагальної і обов'язкової необхідності регулювання чисельності людей, їх 

тиску на природне середовище на локальному, регіональному та глобальному 

рівнях; 

прийнятності тільки «екологосумісних» технологій і техніки в усіх 

галузях господарювання; 

переході до ресурсоекономних технологій і мініатюризації виробів, до 

безпечних для природи і людей господарських прийомів; 

визнанні закону оптимальності, а в господарюванні — принципу 

розумної достатності у використанні способів отримання життєвих благ в 

просторових і часових конкретних рамках (обмеження по факторах 

екологічного, соціального і економічного ризику); 

розумінні, що без адекватного середовища життя (цілісності екосистем) 

неможливе збереження нічого живого, в тому числі його видів (включаючи 

людину) і природних систем більш низького рівня ієрархії. 

У Сумській області є небезпечні об'єкти (території) на яких (навколо 

яких) існують проблеми, пов'язані із забрудненням довкілля, враховуючи 

наявність об'єктів, які виробляють, використовують, або зберігають хімічні, 

радіоактивні, біологічні речовини, у тому числі шламонакопичувачі, 

золовідвали, цвинтарі, скотомогильники та інші. 

За інформацією Департаменту цивільного захисту населення Сумської 

обласної державної адміністрації стан техногенної безпеки області 

характеризується наявністю 310 потенційно небезпечних об’єктів, що 

зареєстровані у Державному реєстрі ПНО. 

За видами небезпеки - це, в основному пожежонебезпечні, вибухо-

пожежонебезпечні та хімічно небезпечні об’єкти. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B2%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%BA
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Рішенням Сумської обласної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій затверджено перелік 20 хімічно 

небезпечних об’єктів (ПАТ «Сумихімпром»; ДКП «Міськводоканал»; ТОВ 

«Прогрес Трейд»; Шосткинський казенний завод «Зірка»; ПАТ 

«Шосткинський завод хімреактивів»; Шосткинський казенний завод 

«Імпульс»; Філія «Сумський молокозавод» ДП «Аромат»; КП «Сумська 

маслосирбаза»; ТОВ Шосткинське підприємство «Харківенергоремонт»; Філія 

«Охтирський сиркомбінат» ПП «Рось»; Качанівський газопереробний завод 

ПАТ «Укрнафта»; ПАТ «Охтирський м'ясокомбінат»; ТОВ «Укрлендінвест»; 

ТОВ «Неохим-В»; Філія «Роменський молочний комбінат» ПП «Рось»; ПАТ 

«Кролевецький маслозавод»; Філія «Конотопський молзавод» ТОВ «МалКа-

Транс»; ПАТ «Конотопм’ясо»; ТОВ «Буринський молокозавод»; ПАТ 

«Монделіс Україна»).  

Область має ІV ступінь хімічної небезпеки. На її території 

класифіковано по ступіні хімічної небезпеки 10 адміністративно-

територіальних одиниць: міста Суми (І ХНО), Шостка (І ХНО), Охтирка (ІІІ 

ХНО), Конотоп (IV ХНО), Кролевець (IV ХНО), Тростянець (IV ХНО); 

райони: Охтирський (IV ХНО), Роменський (IV ХНО), Конотопський (IV 

ХНО), Сумський (ІІІ ХНО).  

На території області розташовуються підприємства по видобутку нафти 

та газу НГВУ «Охтирканафтогаз» та НГВУ «Полтаванафтогаз», а також 

об’єкти по переробці нафти та газу – Качанівський ГПЗ ПАТ «Укрнафта». 

Внаслідок фізичної зношеності обладнання на об’єктах комунально-

господарського комплексу області зберігається високий ризик виникнення 

надзвичайних ситуацій на системах життєзабезпечення. 

Значну загрозу виникнення пожеж можуть викликати аварії на 

магістральних газо- та нафтопроводах, які проходять по території області 

(Сумський, Білопільський, Лебединський, Недригайлівський, Липоводолин-

ський, Роменський, Охтирський райони). 

Гідродинамічна небезпека в області зумовлена наявністю двох 

водосховищ (Маловорожбянське на р. Псел, з корисним об'ємом 4,35 млн. 

куб.м і Карабутівське на р. Сула, з корисним об'ємом 12,97 млн. куб.м та 

шламонакопичувача ПАТ «Сумихімпром». В разі руйнування гребель цих 

об'єктів в зоні можливого затоплення може опинитися більше 1000 осіб. 

Підтоплення території міста Охтирка, яке сталося 01.04.2018, за  

інформацією Департаменту цивільного захисту населення, за переліком 

порогових значень показників класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій, 

затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 12 

грудня 2012 р. ғ 1400 «Про затвердження Класифікаційних ознак 

надзвичайних ситуацій» (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 

січня 2013 р. за ғ 40/22572) попередньо класифіковано, як надзвичайну 

ситуацію природного характеру місцевого рівня. 

Код надзвичайної ситуації 20510, пов'язана з високим рівнем води 

(водопілля паводки). Класифікаційні ознаки надзвичайної ситуації 2.19 

Порушення нормальних умов життєдіяльності понад 50 осіб внаслідок 
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затоплення житлових будівель населеного пункту та 2.2. Виникнення 

небезпечної загрози життю людей небезпечними (уражальними) чинниками 

небезпечного природного явища, що призвело до екстреної евакуації понад 50 

осіб. 

Внаслідок підтоплення території м. Охтирка по руслу річки Охтирка в 

зону підтоплення потрапило 400 домогосподарств та близько 1200 осіб. З 

місця події евакуйовані понад 50 осіб. Попередні збитки від надзвичайної 

ситуації за інформацією Охтирського міськвиконкому складають 4,4 млн. 

гривень. 

Упродовж квітня-вересня та у грудні 2018 року на території Сумської 

області зафіксовано факти загибелі свійських свиней унаслідок захворювання 

на африканську чуму свиней, що підтверджено лабораторно регіональною 

державною лабораторією ветмедицини в Полтавській області. В осередках 

захворювання вжиті заходи з локалізації та недопущення поширення збудника 

АЧС. 

Відповідно до рішення Експертної комісії з визначення рівнів та класів 

надзвичайних ситуацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій 

(протокол від 14.01.2019 ғ 85/12-18) подію, пов’язану з захворюванням 

сільськогосподарських тварин на африканську чуму свиней, класифіковано як 

надзвичайну ситуацію природного характеру (код 20733 «НС, пов’язана з 

епізоотією» Національного класифікатора України «Класифікатор 

надзвичайних ситуацій» (ДК 019:2010) місцевого рівня згідно з пунктом 6.1 

Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 р. ғ 368. 

По території області проходять п'ять магістральних газопроводів 

загальною довжиною 750 км, а також газопровід регіонального значення 

Бельськ-Суми, довжиною 108 км. Всього на магістральних газопроводах 

налічується 110 найбільш небезпечних дільниць. Особливу небезпеку 

викликає експлуатація регіонального газопроводу Бельськ-Суми, який 

експлуатується більше 40 років, а нормативний ресурс лише 25 років. 

Через область проходять 3 нафтопроводи загальною довжиною 564 км. 

У зв'язку з несвоєчасною заміною продуктопроводів за час експлуатації в 

управлінні «Охтирканафтогаз» виникло понад 60 випадків прориву 

нафтопроводів. Існує загроза вибуху і токсичного зараження повітря та ґрунту 

в місцях витікання нафтопродуктів. 

Особливу занепокоєність викликає водогінно-каналізаційне 

господарство області, можливі аварії на якому ставлять під загрозу стан 

довкілля та життєдіяльність населення. В області налічується 73 каналізаційні 

насосні станції (КНС) перекачки, 801,4 км каналізаційних мереж та споруд, з 

яких близько 20% знаходяться в аварійному стані і потребують заміни. 

Особливо це стосується залізобетонних труб, побудованих в 60-70 роках, які 

відпрацювали свій амортизаційний строк та пошкоджені газовою корозією. 

Щорічно на таких мережах трапляються аварії (міста Суми, Конотоп, Шостка). 

Частіше аварії виникають на колекторах, які знаходяться на глибині 6-8 м, що 

ускладнює їх відновлення. 
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За інформацією Державної екологічної інспекції у Сумській області 

протягом 2018 року на території Сумської області стались 3 надзвичайних 

ситуації, які призвели до забруднення навколишнього природного середовища 

(земельних ресурсів):  

1. 25.06.2018 о 8:15 години на землях Кардашівської сільської ради 

Охтирського району було виявлено розгерметизацію на нафтопроводі ГЗУ-3 – 

КЗП Бугри з забрудненням ґрунту близько 225 м². 26.06.2018 Державні 

інспектори виїхали на місце надзвичайної події для обстеження, обміру та 

відбору проб ґрунту забрудненої земельної ділянки. Обмірами встановлено 

площу забрудненої ділянки – 230 м². Відібрано проби ґрунту. В результаті 

лабораторних досліджень встановлено факт забруднення. Розраховано збитки 

у сумі 7,227 тис. грн. (відшкодовані).  

2. За інформацією, що надійшла до Інспекції 07.07.2018 телефонним 

зв’язком від НГВУ «Охтирканафтогаз», 06.07.2018 близько о 16 год. 30 хв. на 

землях Кардашівської сільської ради Охтирського району було виявлено 

забруднення трьох суміжних земельних ділянок, засіяних кукурудзою, яке 

сталося внаслідок розгерметизації на нафтозбірному колекторі «ГЗУ-3 – КЗП 

Бугри». Фахівцями Інспекції оглянуто місце аварії, відібрані проби ґрунту для 

проведення лабораторних досліджень. Площа забруднення склала 1245 м
2
. 

Розраховано збитки у сумі 27,529 тис. грн. (відшкодовані). 

3. 13.08.2018 Державна екологічна інспекція у Сумській області 

отримала повідомлення від НГВУ «Охтирканафтогаз» про те, що 11.08.2017 о 

9.42 години на землях Кардашівської сільської ради Охтирського району 

(землекористування ПСП «Надія») було виявлено розгерметизацію 

нафтопроводу «Бугрувате-Рибальці» на ПК 10+00 з забрудненням ґрунту на 

площі 0,0538 га. 14.08.2018 Державні інспектори виїхали на місце 

надзвичайної події, для обстеження, обміру та відбору проб ґрунту 

забрудненої земельної ділянки. Збитки склали 11,940 тис. грн. (відшкодовані). 

 

9.2. Об’єкти, що становлять підвищену екологічну небезпеку 

Державною екологічною інспекцією у Сумській області планування 

діяльності здійснюється з урахуванням значення прийнятного ризику суб’єктів 

господарювання. Залежно від ступеню ризику – високого, середнього, 

незначного – визначається періодичність проведення планових  заходів 

державного нагляду (контролю). Особливому контролю підлягають суб’єкти з 

високим ступенем ризику. До суб’єктів з високим ступенем ризику їх 

господарської діяльності для навколишнього середовища відносяться, зокрема, 

ті об’єкти, що становлять підвищену екологічну небезпеку відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. ғ 808 «Про 

затвердження переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену 

екологічну небезпеку», або потенційно небезпечні об’єкти, в обігу яких 

перебувають небезпечні речовини І і ІІ класу небезпеки, або такі, що 

забезпечують перевезення небезпечних вантажів.  

Так, у 2018 році із 330 перевірених Інспекцією суб’єктів господарювання 

108 (33% від загальної кількості) перевірено відповідно до затверджених 
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планів та 222 – позапланово.  

66% усіх перевірок становлять суб’єкти з високим ступенем ризику.  

Протягом 2018 року проведено позапланову перевірку 1 підприємства 

Сумської області, яке віднесено до «Переліку 100…» щодо виконання виданих 

раніше приписів: 

КП ВУВКГ м. Шостка. У ході перевірки встановлено невиконання 

пункту припису стосовно недопущення скиду зворотних вод з перевищенням 

встановлених нормативів ГДС. До адміністративної відповідальності 

притягнуто 1 особу  за ст. 188-5 КУпАП на суму 255 грн., та розраховані 

збитки по факту забруднення поверхневих вод на суму 4979,74  грн., які 

сплачені в повному обсязі. 

У 2018 році Мінприроди підготувало рейтинг «ТОП-100 найбільших 

підприємств-забруднювачів» за 2017 рік, сформований на підставі даних 

офіційної статистики, сформованої за результатами поданої суб’єктами 

господарювання звітності про обсяги скидів, викидів та утворення відходів. 

За результатами проведеного аналізу сформовано новий умовний 

перелік сотні «Основних забруднювачів» за трьома категоріями: скиди 

забруднення стічних вод (33 підприємства), викиди в атмосферне повітря (33 

підприємства) та утворення відходів (34 підприємства). 

Зокрема, із 33 підприємств – найбільших забруднювачів довкілля в 

Україні, які увійшли до рейтингу щодо скидів забруднених стічних 

вод  знаходиться у Сумській області: 

Комунальне підприємство «Міськводоканал» Сумської міської ради; 

Комунальне підприємство виробничого управління водопровідно-

каналізаційного господарства «Водоканал» Шосткинської міської ради; 

ПАТ «СУМИХIМПРОМ»; 

Комунальне підприємство «Виробниче управління водопровідно-

каналізаційного господарства» Конотопської міської ради. 

За обсягом скидів забруднених стічних вод область знаходиться на 7 

місці по Україні.  

У Переліку областей, які є найбільшими забруднювачами довкілля по 

обсягу викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами у 2017 році, Сумщина на 16 місці із 25. 

У Переліку областей, які є найбільшими забруднювачами довкілля по 

обсягу утворенню відходів за 2017 рік, Сумська область посіла 20 місце із 25. 

 

9.3. Радіаційна безпека 

За даними Департаменту цивільного захисту населення Сумської 

обласної державної адміністрації на території області діє 156 радіологічних 

об’єктів, у тому числі в промисловості - 24 об’єкти, в лікувально- 

профілактичних закладах різних форм власності - 132 об’єкти, що 

використовують 148 джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ) та 445 

рентгенівських апаратів. 

Основні види робіт радіоекологічного характеру, які виконує Сумський 

обласний центр з гідрометеорології  та його підрозділи, є стаціонарні 
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спостереження за рівнем радіаційного забруднення атмосферного повітря та 

планшетні спостереження за щільністю радіаційних випадінь. 

Протягом 2018 року щоденно о 8 годині ранку  6 метеостанцій (М) 

області: Дружба, Конотоп, Глухів, Ромни, Лебедин, АМСЦ Суми проводили 

заміри рівня гамма-фону приладами ДРГ-01Т, ДБГ-06Т в стаціонарних точках 

на метеомайданчиках.  У 2018 році  середні значення гамма-фону в Сумський 

області становили 0,09-0,13 мкЗв/годину, а максимальний  рівень  складав 

0,12-0,19 мкЗв/год, що  не перевищує норми. 

Інформація Сумського обласного центру з гідрометеорології щодо 

стану радіаційного забруднення атмосферного повітря див. розділ 2.4. Доповіді. 

 

10. ПРОМИСЛОВІСТЬ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ 

 

10.1. Структура та обсяги промислового виробництва 

За інформацією Головного управління статистики у Сумській області 

індекси промислової продукції за основними видами діяльності у 2018 році 

становили у порівнянні з 2017 роком 110,4%. Індекси промислової продукції за 

основними видами діяльності у відсотках до попереднього року наведено у 

табл. 10.1. 

 

                                                                                                 Таблиця 10.1 

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності, % 
 2018 до  

2017 

Довідково: 

2017 до  

2016 

Промисловість   110,4 101,7 
Добувна та переробна промисловість 112,0 103,1 
   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів 111,8 79,1 
   Переробна промисловість    112,0 108,4 
     з неї   
   виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів 108,9 99,6 
   текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів  87,7 105,6 
   виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна  діяльність 110,2 119,9 
   виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення ...

1
 ...

1
 

   виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 201,5 99,9 
   виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 71,2 140,0 
   виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції 74,9 105,2 
   металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання  117,2 109,1 
   машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання 102,1 108,1 
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 97,9 91,7 
1
 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення вимог Закону України «Про державну статистику» щодо 

конфіденційності інформації. 

 

Позитивно вплинула на загальний підсумок роботи промисловості у 2018 

році діяльність підприємств переробної промисловості (індекс виробництва 

склав 112% при плановому значенні на 2018 рік – 105%), зокрема, з 

нарощуванням обсягів виробництва спрацювали підприємства з виробництва 

хімічних речовин і хімічної продукції; металургійного виробництва, 

виробництва готових металевих виробів; виробництва харчових продуктів і 

напоїв; машинобудування тощо. 
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За 2018 рік обсяг виробництва хімічних речовин і хімічної продукції 

збільшився більш ніж у 2 рази проти 2017 року. За 2018 рік ПАТ 

«Сумихімпром» вироблено рекордну за останні 5 років кількість двоокису 

титану (41,8 тис. тонн) та майже 170 тис. тонн комплексних мінеральних 

добрив.  

Нарощування обсягів виробництва порівняно з 2017 роком відбулося 

також у металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів 

(+17,2%). Високий темп галузевого розвитку підтримується ТОВ «Гуала 

Кложерс Україна» та ТОВ «Фавор», що спеціалізується на випуску 

пакувальних матеріалів із металу.  

У машинобудуванні індекс промислової продукції за 2018 рік склав 

102,1%. 

У харчовій промисловості індекс промислової продукції становив 

108,9%. Суттєве поліпшення динаміки в харчовій промисловості відбулося 

завдяки збільшенню обсягів виробництва кондитерських виробів.  

Із зростанням обсягів виробництва закінчила звітний рік добувна 

промисловість і розроблення кар’єрів: за підсумками 2018 року індекс 

виробництва становив 111,8% (річний прогноз – 100%). 

Поряд з цим у легкій промисловості у 2018 році спад виробництва склав 

12,3% проти 2017 року. Скоротилися обсяги виробництва взуття, однак якість 

його підвищилась завдяки упровадженню ТОВ «Таланпром» (місто Ромни) 

інноваційного процесу стабілізаційної сушки взуття, освоєння нових більш 

якісних та вартісних видів взуття.  

Індекс виробництва продукції у фармацевтичній промисловості у 

звітному році склав 71,2% через зміну асортименту та високу базу для 

порівняння. 

У 2018 році продовжувалась робота з реалізації інвестиційних проектів 

та створення нових робочих місць промисловими підприємствами області. 

У ТОВ «Завод Кобзаренка» (смт Липова Долина) завершено будівництво 

приміщень площею 2,5 тис. кв. метрів, де розміщено виробництво тракторних 

причепів та іншого сільськогосподарського обладнання. Підприємством 

відкрито філію ТОВ «Завод Кобзаренка» в місті Ромни, де розпочато 

виробництво причіпної техніки, створено 100 нових робочих місць. 

У місті Кролевець завдяки залученню інвестора проведено 

реконструкцію виробничих приміщень ліквідованої Кролевецької фабрики 

«Художнє ткацтво» та створено новий виробничий об’єкт – швейну фабрику 

приватного підприємства «Ярослав» (місто Київ). Підприємство 

спеціалізується на пошитті постільної білизни, спецодягу, домашнього одягу 

та трикотажної білизни.  

ПрАТ «Технологія» (місто Суми) з 2017 року здійснює будівництво 

заводу коркувальних засобів і поліграфічних виробів. Уведення в 

експлуатацію цього об’єкту передбачається у 2019 році.  

ТОВ «Кусум Фарм» (місто Суми) продовжувало розпочаті у 2017 році 

будівельні роботи з розширення виробничих потужностей загальною площею  

720 кв. метрів цеху нестерильних лікарських засобів та реконструкції 
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існуючих приміщень під складські приміщення для готової продукції. Уведення 

додаткових потужностей передбачено у 2019 році.  

Підприємствами промисловості за 2018 рік реалізовано продукції (робіт, 

послуг) на суму 47,3 млрд гривень (+19,8% проти 2017 року), що перевищує 

програмний показник на 12,6%.  

 

10.2. Вплив на довкілля 

10.2.1. Гірничодобувна промисловість 

Проблеми екологічної безпеки при нафтогазовому видобутку 

проаналізовано у виступі науковця Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» Мананкової В.Л. на ІІ Всеукраїнській 

науковій конференції студентів та молодих учених, проведеній Сумським 

державним педагогічним університетом ім. А.С.Макаренка 25 квітня 2018 р. у 

м. Суми. 

У процесі діяльності нафтовидобувної галузі промисловості створюється 

значне техногенне навантаження на об'єкти атмо-, гідро-, літо- та біосфери. 

Також за рахунок утворення відходів буріння, кількість яких для однієї нафтової 

свердловини оцінюється у 520 м
3
 вибуреної породи, 1244 м

3
 бурових стічних 

вод, 622 м
3
 відпрацьованої рідини. Шламові амбари для збору бурових 

відходів є довготривалим джерелом забруднення навколишнього природного 

середовища небезпечними хімічними речовинами тому, що відбувається процес 

випаровування їх з відкритих поверхонь, ґрунти і ґрунтові води, міграції у 

поверхневі. Території масового нафтогазовидобутку відносять до категорії 

екологічно небезпечних внаслідок скорочення ресурсно-біогенного потенціалу 

біосфери та порушення природної екологічної рівноваги. 

Однією з екологічно небезпечних операцій при нафтовидобутку є 

буріння свердловин, глибина яких на території України досягає в середньому 

від 3000 м до 6000 м. Загальний процес буріння ударним чи обертальним 

способами зводиться до двох основних операцій: руйнування гірських порід у 

свердловині та видалення їх на поверхню за допомогою бурового розчину, 

який подається під тиском. 

При реалізації будь-якого способу буріння для підвищення загальної 

ефективності нафтовидобутку залучають велику кількість хімічних реагентів. 

До них належать сполуки, одержані при переробленні вуглеводнів нафти і 

газу, та відходи нафтопереробних і нафтохімічних виробництв. 

Залежно від складу, хімічних властивостей і особливостей взаємодії з 

фракціями нафти хімічні реагенти, що використовуються при нафтовидобутку, 

за функціональним призначенням розділяються на групи: 

хімічні сполуки для приготування бурових розчинів; 

речовини для обробки призабійної зони пласта; 

хімічні сполуки, що сприяють збільшенню нафтовіддачі пластів; 

реагенти, які додають для боротьби з соле-, асфальтосмоловими і 

парафіновими відкладеннями, та з корозією. 

Розробка технологічних рішень сумісної утилізації бурового шламу з 

іншими промисловими відходами може забезпечити зниження техногенного 
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Навантаження на навколишнє природне середовище, ефективне та раціональне 

використання витрат на природоохоронну діяльність. Актуальним у сфері 

екологічної безпеки, але невирішеним на сьогодні є питання застосування в 

технології утилізації бурового шламу відходів хімічної промисловості як 

фосфогіпс відвальний. 

Значну шкоду довкіллю завдаються аварійні ситуації, що майже щорічно 

трапляються на підприємстві НГВУ «Охтирканафтогаз» ПАТ «Укрнафта». 

Протягом 2018 року на об’єктах НГВУ «Охтирканафтогаз» сталося 3 аварії. 

Інформацію Державної екологічної інспекції у Сумській області див. у розділі 

9.1 Доповіді.  

При видобуванні нафти і газу повністю уникнути негативного впливу на 

геологічне середовище практично неможливо. Проте здійснення 

природоохоронних заходів може суттєво зменшити техногенне навантаження 

на довкілля. 

 

10.2.2. Металургійна промисловість 

Металургійний сектор промисловості в області представлений в 

основному ливарним виробництвом на підприємствах машинобудівної галузі: 

ПАТ «Сумський завод «Насосенергомаш», ТОВ «Мотордеталь-Конотоп»             

та ін. Відходами вказаного виробництва є стрижні та форми ливарні, 

відпрацьовані формувальні суміші, що містять сполуки металів та зв’язуючи 

компоненти.  

Станом на 01.01.2019 відходи гальванічного виробництва зберігаються 

на території ПАТ «Сумське машинобудівне науково – виробниче об’єднання». 

На підприємстві накопичено 1,107 тис. т зазначених відходів. Періодично 

відходи передаються на утилізацію спеціалізованим підприємствам, але обсяги 

їх утворення значно більші від обсягів утилізації.  

Викиди від виробництва готових металевих виробів, крім машин і 

устатковання, склали у 2018 році 868,951 т або 4,2% від загального обсягу 

викидів стаціонарних джерел, від виробництва машин  і устаткування – 

573,746 т або 2,8%. Серед найбільщих забруднювачав – ДП «Завод 

обважнених бурильних та ведучих труб» - 228,081 т, ПАТ «Сумське 

машинобудівне науково-виробниче об’єднання» - 159,673 т, ТОВ 

«Мотордеталь-Конотоп» - 71,678 т. 

За 2018 рік підприємствами металургійної промисловості із підземних 

водних об’єктів забрано 0,007 млн м
3
, у тому числі на виробничі потреби – 

0,004 млн м
3
. Скид зворотних вод у водні об’єкти підприємства металургійної 

промисловості не здійснюють. Загалом галузь має значні резерви скорочення 

водоспоживання. 

 

10.2.3. Хімічна та нафтохімічна промисловість 

Сумська область має ІV ступінь хімічної небезпеки. Перелік хімічно-

небезпечних адміністративно-територіальних одиниць Сумської області, 

затверджений рішенням Сумської обласної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, наведено у табл. 10.1. 
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                                                                                               Таблиця 10.2 

Перелік хімічно-небезпечних 

адміністративно-територіальних одиниць області 
№ 

з/п 

Найменування АТО Площа АТО, 

км
2 

Площа ЗМХЗ*, 

км
2
 

Частка території, 

що потрапляє до 

ЗМХЗ, % 

Ступінь 

хімічної 

небезпеки 

1 м.Суми 95,38 502,47 100 I 

2 м.Шостка 43,69 94,99 100 I 

3 м.Охтирка 31,86 7,33 23 III 

4 м.Конотоп 43,78 3,57 8 IV 

5 м.Кролевець 31,54 0,6 1,9 IV 
6 м.Тростянець 26,63 1,94 7,29 IV 
7 Охтирський район 1284 6,51 0,5 IV 
8 Роменський район 1900 38,56 2,1 IV 
9 Конотопський район 1667 112,29 6,74 IV 
10 Сумський район 1853,57 500 26,9 III 

 Сумська область 23734 850 3,56 IV 
* - зона можливого хімічного забруднення 

 

Майже 95% накопичених відходів належить ПАТ «Сумихімпром», з них: 

залізного купоросу – 2230,942 тис. т, фосфогіпсу (відходи 4 класу небезпеки) – 

16003,891 тис. т, шламу промислових стоків – 14664,250 тис. т.  

Фосфогіпс та залізний купорос видаляються на спеціально облаштованих 

полігонах, і лише незначна їх частина потрапляє на переробку. Залізний 

купорос використовується для виробництва залізоокисних пігментів, 

активізатору цементу, але повністю питання його утилізації не вирішене.  

З жовтня 2016 року призупинено процес хімічного виробництва 

мінеральних фосфорних добрив, тому відходи  кальцію сірчанокислого 

(фосфогіпс) не утворюються. 

Підприємством ПАТ «Шосткинський завод хімічних реактивів» отримана 

ліцензія  серії АЕ ғ 288637 від 14.08.2014 ғ 265 Мінприроди України на 

здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами (збирання, 

перевезення, зберігання, оброблення, утилізація, захоронення). Захоронення 

відходів власного хімічного виробництва (кубові залишки, шлами виробництв 

гідрохінону і т.д.) та подібних відходів інших суб’єктів господарювання 

здійснюється на шламонакопичувачі твердих відходів.  

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря підприємств від 

виробництва хімічних речовин і хімічної продукції у 2018 р. склали  

3408,25 т або 11,6% від всіх викидів забруднюючих речовин стаціонарними 

джерелами. Найбільший забруднювач  - ПАТ «Сумихімпром» – 3323,5 т. 

Загалом по хімічній промисловості у 2018 році у поверхневі водні об’єкти 

скинуто 3,283 млн м
3
 зворотних вод, що більше попереднього року на               

0,08 млн м
3
. Найбільшим забруднювачем  даної галузі в області залишається                                

ПАТ «Сумихімпром». У 2018 р. підприємством скинуто у водні об’єкти 

області 3,283 млн м
3
, у тому числі забруднених – 2,893 млн м

3
, що становить 

88,12% від загального скиду по підприємству.   
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10.2.4. Харчова промисловість 

У галузі харчової та переробної промисловості Сумщини здійснюють 

виробництво 128 великих, середніх та малих підприємств.  

Поміж потужних виробників товарів продовольчої групи переробкою 

молока та виробництвом молочної продукції займаються 6 підприємств, 

виробництвом м’яса та м’ясних продуктів – 6, хліба та хлібобулочних             

виробів – 19, виробництвом борошна – 3, консервуванням риби та овочевої 

продукції – 2, виробництвом шоколаду та цукристих кондитерських            

виробів – 2, продовольчих товарів – 1, мінеральних вод та інших 

безалкогольних напоїв – 1, виробництвом дистильованих алкогольних           

напоїв – 1, пива – 1, прийманням та зберіганням зерна – 34. 

За 2018 рік підприємствами області з виробництва харчових продуктів та 

напоїв реалізовано продукції на 8,8 млрд. грн., що на 1,4% менше до минулого 

року.  

За 2018 рік індекс виробництва харчових продуктів, та напоїв становить 

108,9%, який до 2017 року збільшився на 9,3 відсоткових пунктів. 

За 2018 рік індекс виробництва за видами діяльності становив: 

м’яса та м’ясних продуктів       103,8% (12,4); 

молочних продуктів        89,7% (-24,5); 

продуктів борошномельно-круп’яної промисловості   73,7% (-10,4); 

хліба, хлібобулочних і борошняних виробів    108,8% (4,1); 

напоїв          99,9% (16,0); 

інших харчових продуктів       126,8% (34,7) 

Головним завданням підприємств харчової та переробної промисловості 

області залишається впровадження систем аналізу якості та безпечності 

продукції, сертифікованих за міжнародними стандартами. На сучасному етапі 

функціонування сучасних переробних підприємств, безпека та якість продукції 

є найважливішим складовим підвищення їх конкурентоспроможності. 

На сьогодні система аналізу небезпечних чинників і критичних точок 

контролю (НАССР) впроваджена на 56 підприємствах харчової промисловості 

області, з яких 7 – це  підприємства з виробництва яєць (птахоферми). Інші 

підприємства працюють над її впровадженням. 

Протягом року підприємствами м'ясо-молочної промисловості забрано із 

підземних джерел 0,929 млн м
3
, у тому числі на господарсько-побутові –                

0,236 млн м
3
.  Для економії свіжої води працюють оборотні та повторно-

послідовні системи споживання води. Підприємства даної галузі є одними з 

основних забруднювачів водних об’єктів на території Сумської області. Два 

підприємства м'ясо-молочної промисловості – ПАТ «Буринський 

молокозавод» та ПАТ «Охтирський сиркомбінат» ПП «Рось». Ці підприємства 

здійснюють скид недостатньо очищених стічних вод в поверхневі водні 

об’єкти, а саме у 2018 р. скинуто 0,07 млн м
3
. Більша частина підприємств 

м'ясо-молочної промисловості здійснює скид стічних вод у міські 

каналізаційні мережі та у вигрібні ями. На даний час на підприємствах даної 

галузі існуючі очисні споруди, у тому числі попередньої очистки перед скидом 
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стічних вод до мереж каналізації міст та селищ, працюють неефективно з 

перевищенням нормативних показників, або споруди попередньої очистки 

відсутні взагалі. 

 

 10.3. Заходи з екологізації промислового виробництва 

Природоохоронні заходи, спрямовані на зменшення обсягів викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел, 

щорічно впроваджуються підприємствами області за власні кошти у 

відповідності до власних планів природоохоронної діяльності. 

Діяльність місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування за напрямом полягає у сприянні суб’єктам господарювання у 

виконанні вимог природоохоронного законодавства, реалізації діяльності 

щодо зниження навантаження на довкілля, а також виконання контролюючих 

функцій. Проведені основні заходи, спрямовані на запобігання забрудненню 

атмосферного повітря, див у розділі 2.7 Доповіді. 

Підприємствами області протягом 2018 року проводились капітальні та 

поточні ремонти, заміна обладнання та технічне обслуговування систем 

водовідведення, каналізаційних мереж та споруд для очищення стічних вод. 

Детально про проведені заходи щодо зменшення забруднення водних об’єктів 

див. у розділі 4.6 Доповіді. 

З метою визначення якості природних вод, виявлення наявності 

техногенного впливу процесів розробки родовищ, визначення можливих 

джерел забруднення створено локальні режимні мережі спостережень, 

проводяться роботи з гідрохімічного моніторингу підземних і поверхневих 

вод. 

 

11. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ 

 

11.1. Тенденції розвитку сільського господарства 

Аграрний сектор економіки є важливою стратегічною галуззю Сумщини, 

що забезпечує продовольчу безпеку та продовольчу незалежність регіону, 

зайнятість сільського населення, сприяє створенню робочих місць, підтримує 

розвиток сільських територій. Агропромисловий комплекс також має тісний 

зв’язок та значний вплив на стабільну роботу галузей харчової та переробної 

промисловості. 

Загальна площа сільськогосподарських угідь області на 01.01.2019 

становить 1,7 млн гектарів, у тому числі 1,2 млн гектарів – рілля (з неї 64% 

обробляється безполицевим обробітком ґрунту). Питома вага ріллі загалом  

в області – одна з найвищих у країні і становить 70,6%, що, передусім, 

зумовлено сприятливими природними умовами регіону. 

Сільське господарство Сумщини спеціалізується: у галузі рослинництва 

– на вирощуванні зернових та технічних культур, у галузі тваринництва – на 

виробництві молока та м’яса великої рогатої худоби і свиней. 

Завдяки високій родючості та продуктивності ґрунтів Сумщина постійно 

утримує лідируючі позиції серед регіонів України з виробництва 
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рослинницької продукції. Щороку в агропромисловому комплексі регіону 

виробляється валової продукції сільського господарства в межах 10 

млрд гривень. 

У всіх категоріях господарств області за 2018 рік вироблено валової 

продукції сільського господарства на суму 11 381,1 млн гривень (у постійних 

цінах 2010 року), що становить 111,7% до 2017 року, в тому числі продукції 

галузі рослинництва – 9 320,8 млн гривень, або 114,2%, тваринництва –  

2 060,3 млн гривень (101,4%). За темпом виробництва валової продукції 

сільського господарства область посіла 5 місце, а за обсягами виробництва 

валової продукції сільського господарства на 1 особу населення – 8 місце 

серед регіонів України.  

Упродовж 2018 року надходження до бюджетів усіх рівнів від платників 

податків сільськогосподарського виробництва склали 2 199,7 млн. гривень, що 

на 50,0 млн. гривень більше, ніж у 2017 році, в тому числі до місцевих 

бюджетів сплачено 1 204,8 млн. гривень, що на 152,7 млн. гривень більше 

проти 2017 року. 

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника за видом 

економічної діяльності «Сільське господарство» в 2018 році становила 7 398 

гривень, або на 24,6% більше рівня 2017 року. Середній відсоток орендної 

плати від грошової оцінки орендованих земельних ділянок упродовж 2018 

року в області підвищився з 8,1 % до 9,7%. 

У галузі рослинництва за підсумками 2018 року зібрано рекордний 

валовий збір зернових та зернобобових культур по всіх категоріях 

господарств, який становив – 4 млн. 470 тис. тонн, (це 5 Місце по Україні) при 

середній урожайності зернових – 69,7 ц/га, що на 9,7 ц/га більше ніж у 2017 

році. З таким показником урожайності зернових та зернобобових культур 

Сумщина посіла ІІ місце серед регіонів України. 

У галузі тваринництва по всіх категоріях господарств Сумської області 

щорічно виробляється валової продукції тваринництва більше ніж на 2 млн 

гривень. 

Серед сільськогосподарських підприємств регіонів України  Сумщина 

займає шосте місце по чисельності поголів’я корів, сьоме місце – по 

чисельності поголів’я великої рогатої худоби та валовому виробництву 

молока. 

В області впродовж останніх років спостерігається стійка позитивна 

динаміка збільшення потоку інвестицій в аграрний сектор Сумщини.  

Упродовж 2018 року в області проводилися роботи по  

68 інвестиційних об’єктах і станом на 01.01.2019 згідно з оперативними 

даними в агропромисловий комплекс Сумської області залучено  

2 408,4 млн гривень інвестиційних коштів, або на 38,2% більше до 2017 року, у 

тому числі в галузь рослинництва – 117,8 млн гривень, тваринництва –  

126,9 млн гривень, розвиток інфраструктури аграрного ринку –  

1 115,9 млн гривень, харчову та переробну промисловість – 0,5 млн гривень. 

На придбання сільськогосподарської техніки та модернізацію машино-

тракторного парку залучено 1 007,3 млн гривень інвестиційних коштів. 
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З метою забезпечення населення регіону харчовими продуктами, цінової 

стабілізації на споживчому ринку та запобігання виникненню дефіциту 

соціально значущих продовольчих товарів на ринках міст, селищ міського 

типу та селищ області постійно проводяться ярмарки та торгові дні з продажу 

сільськогосподарської продукції. 

 

11.2. Вплив на довкілля 

11.2.1. Внесення мінеральних і органічних добрив на оброблювані 

землі та під багаторічні насадження 

Згідно з статистичним бюлетенем «Внесення мінеральних та органічних 

добрив під урожай 2018 року в сільськогосподарських підприємствах Сумської 

області» усього було внесено 121,7 тис. тонн поживних речовин мінеральних 

добрив, що становить 124 кг на один гектар посівної площі. З них азотних – 

82,7 тис. тонн, фосфорних – 19,5 тис. тонн, калійних – 19,5 тис. тонн. Крім 

того, внесено 435,9 тис. тонн органічних добрив, що становить 16,3 тонн на 

один гектар удобреної посівної площі. Внесення мінеральних та органічних 

добрив під урожай 2018 року сільськогосподарських культур 2018 року 

наведено у табл. 11.1 та 11.2. 

Під багаторічні насадження мінеральні та органічні добрива не 

вносились. 

 

                                                                                                  Таблиця 11.1 

Внесення органічних добрив під урожай сільськогосподарських 

культур
1
 2018 року  

  Площа, оброблена 

мінеральними добривами 

Обсяг унесених мінеральних добрив 

(у поживних речовинах) 

га у % до  

уточненої 

посівної 

площі 

усього, 

ц 

у розрахунку на 1 га, кг 

уточненої 

посівної 

площі 

площі, 

обробленої 

добривами 

Під посіви сільськогосподарських 

культур 

872554,18 94,5 1216512,70 132 139 

  у тому числі під           

  культури зернові та зернобобові 532841,75 97,5 834231,08 153 157 

    з них під           

    пшеницю 151370,80 99,4 225871,53 148 149 

    кукурудзу на зерно 334963,53 98,1 565808,48 166 169 

  культури технічні 320521,26 92,0 360892,47 104 113 

    з них під           

    сою 103877,74 81,6 85080,41 67 82 

    ріпак і кользу 19318,16 98,1 29040,17 148 150 

    соняшник 193565,19 98,1 235774,23 120 122 

    буряк цукровий 2720,17 95,7 10120,27 356 372 

коренеплоди та бульби їстівні з 

високим вмістом крохмалю та інуліну 

141,50 98,9 949,14 663 671 

культури овочеві відкритого ґрунту, 

включаючи насінники та маточники 

26,07 91,3 126,08 441 484 

1 
По підприємствах, які мають у власності та/або користуванні 200 гектарів сільськогосподарських 

угідь і більше та/або більше 5 гектарів посівних площ під овочами відкритого та/або закритого ґрунту та/або 

баштанними культурами. 
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                                                                                                    Таблиця 11.2 

Внесення органічних добрив під урожай сільськогосподарських 

культур
1
 2018 року  

  Площа, оброблена 

органічними добривами 

Обсяг унесених 

органічних добрив 

га у % до  

уточненої 

посівної 

площі 

усього,  

т 

у розрахунку на 1 га, кг 

уточненої 

посівної 

площі 

площі, 

обробленої 

 добривами 

Під посіви сільськогосподарських 

культур 

26675,65 2,9 435876 472 16340 

  у тому числі під           

  культури зернові та 

  зернобобові 

15443,29 2,8 210840 386 13653 

    з них під           

    пшеницю 3954,90 2,6 66749 438 16878 

    кукурудзу на зерно 10552,79 3,1 140766 412 13339 

  культури технічні 8578,36 2,5 94532 271 11020 

    з них під           

    сою 4481,76 3,5 31855 250 7108 

    соняшник 3718,60 1,9 34864 177 9375 

    буряк цукровий 336,00 11,8 26707 9398 79485 
1 
По підприємствах, які мають у власності та/або користуванні 200 гектарів сільськогосподарських 

угідь і більше та/або більше 5 гектарів посівних площ під овочами відкритого та/або закритого ґрунту та/або 

баштанними культурами. 

 

11.2.2. Використання пестицидів 

За даними Головного управління Держпродспоживслужби у Сумській 

області та Департаменту агропромислового розвитку Сумської обласної 

державної адміністрації у 2018 році сільськогосподарськими підприємствами 

проведено боротьбу з шкідниками, хворобами та бур’янами на площі 2 млн 

505 тис. га. 

Гербіцидів застосовано на площі 1 млн 222 тис. га.  Від шкідників 

сільськогосподарськими підприємствами області оброблено 495 тис. га. 

Боротьбу з хворобами сільськогосподарських культур проведено на площі 504 

тис. га; десикацію - на площі 115,4 тис. га. Біологічний метод захисту рослин 

застосовано на площі 168 тис. га, з них трихограмовано - 125 тис. га. 

Протруєно насіння  всього 52,6 тис. тонн насіння, у тому числі: 

насіння ярих культур - 20,4 тис. тонн насіння; 

насіння озимих культур - 32,2 тис. тонн насіння. 

Для проведених заходів використано всього – 2626,0 тонн препаратів, у 

тому числі по групах пестицидів:  

інсектицидів – 123,4 тонн; 

 фунгіцидів – 380,4 тонн; 

 гербіцидів – 1787,4 тонн; 

 протруйників – 62,1 тонн; 

 десикантів – 263,9 тонн; 

 інші –8,8 тонн.  

Інформація щодо застосування пестицидів під урожай 

сільськогосподарських культур 2018 року за даними Головного управління 

статистики у Сумській області наведено у табл. 11.3. 
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                                                                                                     Таблиця 11.3 

Застосування пестицидів під урожай сільськогосподарських 

культур
1
 2018 року у Сумській області 

  Площа, оброблена 

пестицидами 

Обсяг унесених пестицидів  

(в активній речовині) 

га у % до  

уточненої 

посівної 

площі 

усього,  

кг 

у розрахунку на 1 га, кг 

уточненої 

посівної 

площі 

площі, 

обробленої  

добривами 

Під посіви сільськогосподарських 

культур 

877087,44 95,0 1618826 1,754 1,846 

  у тому числі під           

  культури зернові та 

  зернобобові 

525402,35 96,1 942190 1,723 1,793 

    з них під           

    пшеницю 147589,34 96,9 159263 1,046 1,079 

    кукурудзу на зерно 333183,07 97,6 742775 2,176 2,229 

  культури технічні 337574,90 96,9 663368 1,905 1,965 

    з них під           

    сою 123855,03 97,3 249315 1,959 2,013 

    ріпак і кользу 19029,74 96,7 33824 1,718 1,777 

    соняшник 191070,70 96,9 366671 1,859 1,919 

    буряк цукровий 2725,66 95,9 13118 4,616 4,813 

коренеплоди та бульби їстівні з 

високим вмістом крохмалю та 

інуліну 

141,50 98,9 874 6,108 6,177 

культури овочеві відкритого ґрунту, 

включаючи насінники та маточники 

26,07 91,3 89 3,116 3,414 

1 
По підприємствах, які мають у власності та/або користуванні 200 гектарів сільськогосподарських 

угідь і більше та/або більше 5 гектарів посівних площ під овочами відкритого та/або закритого ґрунту та/або 

баштанними культурами. 

 

11.2.3. Екологічні аспекти зрошення та осушення земель 

Раціональне використання земель Сумської області тісно пов’язане з 

меліорацією. Саме меліорація дозволяє отримувати регулярні врожаї, причому 

на високому рівні. Проте, протягом останніх двох десятків років 

спостерігається занепад розвитку меліоративних систем як в Україні так і в 

межах Сумської області. Значні площі осушених та зрошених земель наразі 

взагалі не використовуються для сільськогосподарських потреб, а навпаки 

частина водно-болотних угідь охороняється на державному та міжнародному 

рівні. Тому проблеми використання та охорони меліорованих земель наразі 

досить актуальні та потребують вивчення.  

У статті науковців Сумського державного педагогічного університету ім. 

А.С.Макаренка Данильченко О.С. та Герасименко М.М. «Меліорація та 

меліоративні системи Сумської області»висвімлено історію становлення 

меліоративних систем в межах Сумської області та характеристику сучасних 

меліоративних систем. Об’єктом дослідження виступили меліоративні системи 

регіону, предметом – історії розвитку та сучасний стан меліоративних систем 

Сумської області. 

Розвиток меліоративних систем на території Сумської області почався 

понад 100 років тому. У ході розвитку меліорації можна виділити п’ять етапів, 
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які пов’язані між собою інтенсивністю будівництва та певною стадією 

розвитку деяких систем. Найбільший розвиток меліорації земель на території 

Сумської області припав на 1966-1990 рр. Проте, вже на початок 90-х років 

минулого століття відбувся занепад меліорації, який триває і до нашого часу. 

За останніми даними на території області налічується 55 міжгосподарських 

меліоративних систем. До складу Регіонального офіса водних ресурсів у 

Сумській області входять чотири міжрайонні управління водного 

господарства: Боромлянське, Конотопське, Клевенське та Кролевецьке. 

Загальна площа міжгосподарських меліоративних систем становить 106597,5 

га. 

За даними Регіонального офіса водних ресурсів у Сумській області 

всього в області осушення проведене на площі 106,6 тис.га, в тому числі ріллі 

31,2 тис.га, сіножатей 49,4 тис.га, пасовищ – 16,0 тис.га, багаторічних 

насаджень та інших угідь 10 тис.га. Двобічне регулювання водного режиму 

передбачено на площі 72,9 тис.га, із них на площі 65,3 тис.га забезпечено 

гарантованою водоподачею за рахунок водосховищ і живого току річок. 

Закритим дренажем осушено 55,6 тис.га. Осушені землі розташовані в 18 

районах області. Для своєчасного пропуску весняної повені і підтримання 

оптимальних рівнів води в вегетаційний період на осушених площах 

побудовано 3350,7 км відкритих осушувальних каналів, у тому числі 1329 км 

міжгосподарського значення, 3072 шт. гідротехнічних споруд, в тому числі 

948 шт. міжгосподарських, із них 1250 шлюзів-регуляторів, у тому числі 253 

шт. міжгосподарських, 25,3 тис. км закритої внутрішньогосподарської 

осушувальної мережі. 

Основні показники якості поверхневих та дренажних вод осушувальних 

систем у 2018 році знаходились, в основному, в межах ГДК для господарсько-

побутового та рибогосподарського використання. 

За даними Департаменту агропромислового розвитку Сумської обласної 

державної адміністрації у 2018 році по області зібрано врожай із зрошених 

земель на загальній площі 1650 гектарів, зокрема в ТОВ АФ «Вікторія» 

Білопільського району – кукурудзи на зерно із площі 1180 гектарів та в ТОВ 

АФ «Агробізнес ТСК» Недригайлівського району  кукурудзи на зерно – 160 

гектарів, сої − 157 гектарів, картоплі − 138 гектарів, овочів – 15 гектарів 

(капусти – 5 га, моркви – 5 га, столових буряків – 5 га).  

Згідно з наявною оперативною інформацією загальна площа зрошуваних 

земель у Сумській області становить 1 218 гектарів, які знаходяться на 

території Великописарівського, Охтирського та Сумського районів. 

У смт Велика Писарівка обліковується 140 гектарів зрошуваних земель у 

користуванні фермерського господарства «Світанок».  

На території Пологівської сільської ради Охтирського району                        

304 гектари зрошуваних земель використовує ПрАТ «Сад» для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва.  

На території Сумського району в сільськогосподарських 

товаровиробників перебуває 780 гектарів зрошуваних земель, із них                    

528 гектарів у ТОВ АФ «Косівщинська», 246 гектарів – у ТОВ АК 
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«Тепличний».  

Нажаль вищезазначені землі використовуються як баґарні у зв’язку з 

відсутністю інженерної інфраструктури зрошувальних систем. 

 

11.2.4. Тенденції в тваринництві 

Тваринництво - особлива галузь  сільського господарства, стан розвитку 

якої вагомо впливає на економічний потенціал  не тільки АПК, але і економіки 

всієї країни, на всі сфери виробництва та на соціальне становище в суспільстві. 

Галузь забезпечує населення високоякісними, калорійними, дієтичними і 

вітамінізованими продуктами харчування, промисловість – сировиною, а 

також створює певний експорт продукції з високою часткою доданої вартості.  

До того,  існування тваринництва впливає на екологічне становище в країні. 

Позитивом екологічного впливу галузі є - забезпечення землеробства 

органічними добривами, внесення у ґрунт яких повертає в природу значну 

кількість органічної маси, сприяє вмісту гумусу, розвитку мікрофлори, 

інтенсифікації ґрунтотворного процесу і кругообігу речовин в природі, а в 

цілому підвищенню його родючості. Негативом тваринницької галузі є 

можливий негативний вплив відходів промислового виробництва на природне 

середовище, зараження ґрунтових вод  або можливе поширення 

антропозоонозних хвороб.  

Департаментом агропромислового розвитку Сумської обласної 

державної адміністрації, районними державними адміністраціями вживалися 

заходи щодо забезпечення виконання запланованих показників галузі 

тваринництва в 2018 році. 

У галузі тваринництва за 2018 рік вироблено 66,7 тис. тонн м’яса (+2,6% 

проти 2017 року та 101,7% до плану), 410,1 тис. тонн молока (-1,4%; 99,3% до 

плану), 390,8 млн штук яєць (+2,1%; 99,3% до плану). 

За підсумками 2018 року Сумська область серед сільськогосподарських 

підприємств регіонів України за поголів’ям корів займає 6 місце, валовим 

виробництвом молока – 7, поголів’ям великої рогатої худоби – 8 місце. 

Станом на 01.01.2019 у всіх категоріях господарств утримується                       

146,3 тис. голів великої рогатої худоби, в тому числі 75,9 тис. голів корів. 

Поголів’я свиней становить 114,9 тис. голів, овець та кіз – 38,4 тис. голів, 

птиці – 4 892,8 тис. голів. 

У всіх категоріях господарств області за січень-грудень 2018 року 

вироблено 66,6  тис. тонн м’яса, що більше до відповідного періоду 2017 року 

на 1,6 тис. тонн, молока – 410,5 тис. тонн (менше на 5,5 тис. тонн) та яєць – 

390,8 млн. штук (більше на 8,1 млн. штук).  

Зросла продуктивність дійного стада на 2,2% (115 кілограмів), надій 

молока на корову за січень-грудень 2018 року становить 5 391 кілограм. 

 

11.3. Органічне сільське господарство 

Одним із пріоритетних напрямків розвитку аграрного сектору Сумщини 

є органічне виробництво.  

На сьогоднішній день в області налічується 6 суб’єктів господарської 
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діяльності, які мають сертифікати з органічного виробництва, а саме: 

Агрофірма ТОВ «Інберрі» Великописарівського району, ТОВ 

«ВЕЛЕСВЕРМІОРГАНІКА» Середино-Будського району, ФОП Марченко 

А.М.  Шосткинського району, ФГ «Мрія-СК» Сумського району, ФОП 

«Цвільов М.М.»  Роменського району, фізична особа Горобівський Р.І. 

Білопільського району. 

У попередніх роках у дев’яти господарствах Сумської області було 

запроваджено технології виробництва сертифікованої органічної продукції на 

площі понад 2 тис. га. 

Для підтримки розвитку місцевого органічного виробництва в області 

діє Програма розвитку агропромислового комплексу та сільських територій 

Сумської області на період до 2020 року, якою передбачена фінансова 

підтримка господарств за цим напрямком діяльності.  

У 2018 році 3 суб’єкта господарської діяльності отримали часткове 

відшкодування витрат, пов’язаних із отриманням сертифікату на виробництво 

органічної продукції, а саме: ТОВ «Агрофірма «Інберрі» В.Писарівського 

району, ФГ «Мрія-СК» Сумського району, ФОП «Цвільов М.М.» Роменського 

району на загальну суму 24,5 тис.грн. 

З метою популяризації якісної продукції місцевих товаровиробників та 

підвищення її конкурентноспроможності на Сумщині створена громадська 

Спілка «Органічна Україна. Північ», яка активно працює з березня 2017 року 

та об’єднує понад 30 виробників натуральної та органічної аграрної продукції.   

Згідно з даними головного управління Держгеокадастру у Сумській 

області за підсумками земельних аукціонів у 2017-2018 роках було надано в 

оренду для ведення органічного сільського господарства 115 гектарів ріллі, у 

2019 році 84,4 гектарів. 

Резервами для подальшого розвитку органічного виробництва та 

інтенсивних технологій у галузі рослинництва і тваринництва є невикористані 

земельні ділянки ріллі, сіножатей та пасовищ, а також лісогосподарські землі - 

для збору дикоросів (гриби, лісові ягоди, харчові рослини). 

Науковцями кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії 

Сумського національного аграрного університету (СНАУ) розробляється 

Програма розвитку органічного виробництва. Прийняття та виконання 

Програми розвитку органічного виробництва в СНАУ має внести вагомий 

внесок у вирішення цілої низки екологічних, економічних і соціальних 

проблем, таких як зменшення антропогенного навантаження на навколишнє 

середовище внаслідок ведення сільськогосподарської діяльності; 

ресурсозбереження та зменшення енергоємності сільськогосподарського 

виробництва; підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарської 

продукції; покращення здоров’я працівників сільського господарства та 

населення в цілому; покращення добробуту сільського населення шляхом 

диверсифікації діяльності, підвищення рівня зайнятості та розвитку сільських 

територій; захист прав споживачів. 

Розвитку органічного виробництва в Сумській області сприятиме 

створення регіонального центру розвитку органічного виробництва на базі 
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СНАУ, який координуватиме: 

проведення семінарів, майстер-класів, науково-практичних конференцій 

для здійснення інформаційно-консультаційного забезпечення виробників  

органічної продукції; 

навчання органічних технологій вирощування культур для фермерів та 

працівників аграрної сфери; 

експериментально-дослідну роботу з узагальнення світового та 

вітчизняного досвіду для розробки та впровадження у виробництво технологій 

органічного виробництва в умовах північно-східного регіону України. 

У 2018 році відбувся третій тематичний аграрний форум «ОРГАНІЧНЕ 

ВИРОБНИЦТВО – ПОВАГА ДО СЕБЕ ТА СВОЄЇ ЗЕМЛІ», на якому було 

більше 150 людей. У форумі взяли участь підприємці та науковці Сумщини та 

України, які займаються питаннями садівництва, реалізації продукції, 

переробки фруктів, розвитком зеленого туризму, спеціалісти у сфері ведення 

органічного садівництва, місцеві жителі тощо. Учасники форуму мали 

можливість відвідати та дегустувати натуральну і органічну продукцію з яблук 

та ягід 

Визначені пріоритети у сприянні отримання землі держзапасу як 

органічних за підтримки Геокадастру. Ще одним вектором визначена 

фінансова компенсація за сертифікацію 75% та ряд фінансових інструментів 

від Департаменту АПК в Сумській області. Регіональний ландшафтний парк 

«Сеймський» практично найбільший парк в країні для створення органічного 

кластеру зі збереженням заповідних зон та розвитком туристичних маршрутів 

у заплаві річки Сейм та земель із тисячолітньою історією.  

Кооперація як ключовий вектор розвитку набуває сенсу на зустрічах 

асоціації, як великі, так і дрібні господарства поступово займають практично 

весь спектр направлень у тваринництві та рослинництві, де з’єднуючим 

ланцюгом буде переробка та додана вартість, створення робочих місць та 

сталий розвиток громад. Розвиток ферм сімейного типу в майбутні 3-5 років 

будуть основною для збереження наших ресурсів від агрохолдінгів, які 

нещадно руйнують створене природою за тисячі років.  

Жваво збільшуються площі під сидератами, невеликими ділянками 

з’являються нішеві культури, малина, смородина, суниця. Велику 

зацікавленість вбачають у вирощуванні горіху.  

З розвитком органічного виробництва у більшості господарів 

з’являються ресурси та бажання займатися зеленим туризмом на Сумщині, 

також й активним та пізнавальним. Великі перспективи має впровадження 

технологій енергоефективності і енергозбереження. 

 

12. ЕНЕРГЕТИКА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ 

 

12.1. Структура виробництва та використання енергії 

У 2018 році забезпечено безперебійне та відповідно до потреб 

постачання електроенергії та природного газу для всіх сфер економіки та 

населення регіону. Обсяги спожитої електроенергії склали 2044,2 млн кВт-год. 
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(+1% проти 2017 року). Станом на 01.01.2019 рівень розрахунків за спожиту 

електричну енергію перед ПАТ «Сумиобленерго» склав 97,1%, загальний борг 

споживачів зріс проти початку 2018 року на 79,3 млн гривень (+27,9%) та 

досяг 364 млн гривень. 

Споживачами області отримано 354,7 млн куб. метрів природного газу  

(-1,2% проти 2017 року). Станом на 01.01.2019 рівень розрахунків за спожитий 

природний газ перед ТОВ «Сумигаз Збут» склав 111%, загальний борг 

споживачів зменшився проти початку 2018 року на 292,2 млн гривень (-22,5%) 

та становить 1009,3 млн гривень. 

Використання теплоенергії та електроенергії за основними видами 

економічної діяльності у 2018 році за даними Головного управління 

статистики у Сумській області наведено у табл. 12.1 Додатка. 

У 2018 році підприємства, організації та установи області використали                             

1556,509 тис.т палива в умовному вимірі. За напрямками використання 33,6% 

палива використано на перетворення в інші види палива та енергію, 5,4% - на 

власне споживання енергетичним сектором, 1,4% - для неенергетичних цілей, 

56,9% - кінцеве споживання, 2,7% склали втрати при розподілі, 

транспортуванні та зберіганні. 

За окремими видами економічної діяльності 47,1% використання палива 

припадало на промисловість, 8,3% – на сільське, лісове та рибне господарство, 

3,8% - на транспорт, складське господарство, поштову та кур’єрську 

діяльність, 0,3% - на будівництво, 40,5% - на інші види діяльності.  

 

12.2. Ефективність енергоспоживання та енергозбереження 

За інформацією Департамента житлово-комунального господарства, 

енергоефективності та паливно-енергетичного комплексу Сумської обласної 

державної адміністрації у рамках виконання заходів з підвищення 

енергоефективності та енергозбереження встановлено 18 твердопаливних 

котлів (м. Глухів –1 од., Краснопільський район – 2 од., Лебединський район – 

6 од., Недригайлівський район – 1 од., Роменський район – 4 од., Сумський 

район –   1 од., Березівська ОТГ – 1 од., Коровинська ОТГ – 1 од., 

Нижньосироватська ОТГ – 1 од.), 3 енергоефективних газових котли (м. 

Конотоп – 2 од., Миколаївська ОТГ Білопільського району – 1 од.), проведено 

роботи з утеплення фасадів 23 закладів бюджетної сфери (м. Суми, м. Шостка, 

Краснопільський, Кролевецький, Недригайлівський, Середино-Будський, 

Сумський, Тростянецький райони, Чернеччинська ОТГ, Степанівська ОТГ, 

Боромлянська ОТГ), виконано заміну 860 вікон (м. Суми, м. Конотоп, 

м. Лебедин, м. Охтирка, м. Шостка, Білопільський, Буринський, Глухівський, 

Краснопільський, Лебединський, Липоводолинський, Охтирський, 

Роменський, Середино-Будський, Сумський, Тростянецький, Краснопільська 

ОТГ, Миропільська ОТГ, Степанівська ОТГ, Дружбівська ОТГ) та встановлено 

2390 енергозберігаючих джерел вуличного освітлення (м. Конотоп, 

м. Лебедин, м. Охтирка, м. Шостка, Великописарівський, Глухівський, 

Лебединський, Недригайлівський, Роменський, Ямпільський райони, 

Дубов’язівська ОТГ, Краснопільська ОТГ, Кролевецька ОТГ, Чернеччинська 
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ОТГ, Хотінська ОТГ, Степанівська ОТГ, Дружбівська ОТГ). Загальна вартість 

робіт спрямованих на підвищення енергетичної ефективності та 

енергозбереження становить 28,2 млн гривень.  

Також по обласних закладах встановлено 9 твердопаливних котлів, 

проведено утеплення фасадів та покрівлі 6 закладів, проведено заміну 213 

вікон та 44 дверей на енергозберігаючі. Вартість робіт становить 11,97 млн. 

гривень. Станом на 01.01.2019 частка котелень, що використовують тверде 

паливо, до загальної кількості котелень становить 64%, а частка топкових - 

75,5%. 

У 2018 році у м. Шостка розпочало діяльність ТОВ «Собекс Україна», 

що спеціалізується на деревообробці, у тому числі використанні відходів 

деревини, зокрема виробництві брикетів паливних. 

Частка енергозберігаючих джерел світла у зовнішньому освітленні 

населених пунктів становить 77,9%. Протягом 2018 року в області відновлено 

322,9 кілометрів мереж вуличного освітлення, змонтовано 8282 шт. 

енергозберігаючих світильників на загальну суму 35532,072 тис. гривень.  

У рамках виконання Регіональної програми відшкодування частини 

відсотків за кредитами, отриманими ОСББ та ЖБК на впровадження 

енергозберігаючих заходів у житлових будинках на 2016-2020 роки протягом 

2018 року відшкодовано 195,37 тис. гривень для 23 ОСББ. 

 Аналіз споживання природного газу всіма категоріями споживачів 

протягом 2018 року у порівнянні з 2017 роком показав скорочення на 9,5% (у 

порівнянні з 2016 роком – на 17,3%).  

 

12.3. Вплив енергетичної галузі на довкілля 

Найбільшими забруднювачами повітря у енергетичній галузі у 2018 р. 

були такі підприємства: філія управління магістральних газопроводів 

«Київтрансгаз» дочірньої компанії «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» – 

2,426  тис. т (11,7% від  загального обсягу), ТОВ «Сумитеплоенерго» –           

2,646 тис. т (12,7 %),  НГВУ «Охтирканафтогаз» ПАТ «Укрнафта» – 2,050 тис. 

т (9,7%). Дані щодо викидів забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у 

атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення паливно-

енергетичного комплексу у 2018 р.наведено у табл. 12.3. 

 

Таблиця 12.3 

Обсяги викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у 

атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення паливно-

енергетичного комплексу у 2018 р. 
 Обсяги викидів Крім того, діоксиду вуглецю 

 т % т % 

Усі види економічної діяльності 20772,4 100 1814202,9 100 

Добування сирої нафти та природного газу 2507,6 12,1 84913,7 4,7 

Добування інших корисних копалин та розроблення 

кар’єрів 

585,7 2,8 112,7 0,0 

Виробництво продуктів нафтоперероблення 1280,9 6,2 76135,9 4,2 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 

повітря 

5486,4 26,4 1040649,4 57,4 



 

 

118 

 

У 2018 році спалено 21,1 тис. т відходів, з яких з метою отримання 

енергії - 14,6 тис. т, з метою теплового перероблення – 6,5 тис. т.  

Виробничо-технологічні відходи Сумської ТЕЦ, що утворюються під 

час функціонування енергетичних станцій та установок, які працюють за 

принципом згорання, належать до IV класу небезпеки. Токсичний вплив на 

довкілля водного екстракту золошлакових сумішей, які утворюються після 

спалювання вугілля на Сумській ТЕЦ, за результатами токсикологічної оцінки 

та рекомендації щодо поводження з відходами Сумської ТЕЦ від 05.08.2008  

ғ 3/8-А-5749, виданий інститутом екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя, 

відсутній. 

Враховуючи результати вищевказаних токсикологічних досліджень, 

прийняте рішення щодо використання золошлаку для рекультивації 

виробленого простору глиняного кар’єру у с. В. Піщане Сумського району. 

Кар’єр знаходиться в 2,5 км від зони житлової забудови м. Суми, в 0,6 км на 

північ від околиці с. Верхнє Піщане, в 5 км на схід від русла р. Псел, в межах 

високого вододільного плато з абсолютними відмітками 197,6-204,69 м, за 

межами водоохоронних зон.  

Золошлаки складуються ділянками, щорічна площа яких складає 0,6-0,7  

га. При середній глибині кар’єру 4,0 м щорічний об’єм заскладованих відходів 

складатиме 26000 кубічних метрів. Складування золошлаку проводиться 

пошарово товщиною по 0,8-1,0 м. Після розрівнювання і ущільнення 

наноситься наступний шар золошлакової суміші. Після ущільнення останнього 

шару наноситься шар лесу та рослинний шар грунту товщиною 0,49 м, який 

зберігався в буртах. Гірничо-технічна рекультивація дозволить відновити 

природний ландшафт з загальним ухилом у східному напрямку. 

Крім того, для безперебійного функціонування гідротехнічної споруди 

золошлаконакопичувача шлакові відходів постійно вивозяться до місць їх 

захоронення (кар’єр ТОВ «БВК «Федорченко», ТОВ «Керамейя»). 

Протягом 2018 р. на території золошлаконакопичувача Сумської ТЕЦ 

накопичено 58098,2 т відходів виробничо – технологічних, що утворилися під 

час функціонування енергетичних станцій та установок інших, що працюють з 

принципом згоряння. 

 

12.4. Використання відновлювальних джерел енергії та розвиток 

альтернативної енергетики 

В області станом на 01.01.2019 нараховується 145 об’єктів 

відновлюваної енергетики (сонячна енергія), загальною потужністю 2,9 МВт. 

Протягом 2018 року об’єктами сонячної енергетики було вироблено 1965,6 

тис. кВт∙год електричної енергії. 

 На сьогодні з 2456 житлових будинків лічильниками тепла оснащені      

2101 од. або 85,5% (по Україні – 77,4%). 

На сьогодні у Сумській області для інвесторів є в наявності 49 земельних 

ділянок для розміщення об’єктів відновлюваної енергетики типу Green-field та 

типу Brown-field. З вказаних 49 земельних ділянок 22 мають кадастрове 
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цільове призначення для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

промисловості, 27 – землі с/г призначення.  

Зберігає свою актуальність питання розвитку малої гідроенергетики. У 

статті науковців Сумського державного педагогічного університету ім. 

А.С.Макаренка Данильченко О.С. та Кисорця М.В. проаналізована історія 

становлення та сучасний стан малої гідроенергетики України та Сумської 

області. В області працює 3 МГЕС, які виробляють до 3 млн кВт∙год 

електричної енергії щороку. Це 1,2% середньорічного обсягу виробництва 

електроенергії малими ГЕС в країні. Рівень використання гідроенергетичного 

потенціалу річок Сумської області надзвичайно низький – лише 1-2%. 

 

13. ТРАНСПОРТ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ 

 

13.1. Транспортна мережа регіону 

Регіон має розвинену транспортну систему, представлену залізничним, 

автомобільним, авіаційним та міським електричним транспортом. Проте 

пасажирсько-транспортне сполучення з іншими регіонами України залишається 

незадовільним. 

Транспорт Сумської області – система транспортного обслуговування, що 

включає основні види міжміського громадського, залізничного та повітряного 

транспорту.  

Сумська область межує з Російською Федерацією, довжина державного 

кордону – 298 кілометрів, на якому розташовані 4 пункти пропуску 

залізничного транспорту (Волфіно, Пушкарне, Хутір Михайлівський, Зернове) 

та 5 – автомобільного (Бачівськ, Катеринівка, Рижівка, Юнаківка, Велика 

Писарівка). Областю проходять декілька транспортних коридорів, серед яких 

панєвразійський автошлях Україна – Росія – Казахстан Е38.  

Мережа доріг загального користування складає 7,2 тис. кілометрів, у 

тому числі дороги державного значення – 2,1 тис. кілометрів (29,2% від 

загальної протяжності автодоріг); дороги місцевого значення – 

5,1 тис. кілометрів (70,8%). Протяжність доріг з твердим покриттям складає 

6,7 тис. кілометрів. Щільність доріг загального користування з твердим 

покриттям державного та місцевого значення складає 281,9 кілометра на 

1000 кв. кілометрів.  

Відстань від обласного центра до міста Київ – 350 кілометрів. Важливі 

автомагістралі: Н07 – Київ-Суми-Юнаківка; Н12 – Суми-Полтава; Р44 – Суми-

Путивль-Глухів; Р45 – Суми-Краснопілля-Богодухів; Р61 – Батурин-Конотоп-

Суми. 

По території Сумської області пролягають автошляхи: 

міжконтинентальні та загальноєвропейські автомагістралі Е38, Е101, Е381, 

Е391; міжнародні та національні автомагістралі М02, Н07, Н12. 

Міжміські автобуси в Сумській області забезпечуються мережею 

автостанцій «Сумиоблавтотранс» і дають можливість дістатися з центру 

області у всі куточки країни. Розклад автобусів можна знайти на автовокзалах 

та на сайтах місцевої ради. Пасажиропотік на центральному автовокзалі міста 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#%D0%9F%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D1%83_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B5_(%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D1%83)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5_(%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D1%82%D1%96%D1%80-%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5_(%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA_(%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B6%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
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Суми – 100 осіб на годину.  

Проблемним питанням дорожньої галузі залишається незадовільний стан 

автомобільних доріг області, що викликає передчасне зношення 

автотранспорту, подорожчання вартості пасажирських перевезень. 

У Сумській області знаходяться залізничні шляхи, що належать 

державній компанії «Укрзалізниця» в особах філій: в південній частині області 

(північ Слобідщини) – Південна залізниця, у північній і центральній частинах 

– Південно-Західна залізниця.  

Експлуатаційна довжина залізниці – 702,8 кілометра.  

Пасажирські та вантажні маршрути регіону дають можливість 

підтримувати зв’язок з Російською Федерацією, Республікою Білорусь, 

Балтійськими країнами, Республікою Казахстан, півднем та заходом України. 

Залізничний транспорт представлено Сумською дирекцією залізничних 

перевезень Південної залізниці та Конотопською дирекцією залізничних 

перевезень Південно-Західної залізниці. Найбільшими залізничними вузлами є 

Суми, Конотоп, Ворожба, Бахмач та Хутір-Михайлівський.  

Територія дирекції знаходиться між станціями Люботин-Білопілля та 

Свинківка-Пушкарне. Усього до дирекції відноситься 45 станцій: Люботин, 

Люботин-Західний, Смородине, Богодухів, Гавриші, Губарівка, Гути, Коломак, 

Куп’єваха, Майський, Максимівка, Мерчик, Огульці імені Олександра Пучка, 

Сироватка, Суми та інші, 30 з яких є вантажними. 

Головні напрямки руху залізнодорожнього транспорту: Київ-Харків; 

Конотоп-Курськ; Київ-Конотоп-Москва; Бахмач-Гомель. 

Аеропорт у місті Суми належить до аеропортів класу «В». Злітна смуга 

аеропорту довжиною 2,5 кілометра та шириною 42 метри дозволяє приймати 

повітряні судна. Аеропорт має додатковий статус міжнародного вантажного. 

Проте на цей час зазначений аеропорт майже не працює, за винятком 

обслуговування чартерних рейсів. 

 

13.1.1. Структура та обсяги транспортних перевезень  

За інформацією Головного управління статистики у Сумській області у 

2018 році вантажооборот підприємств транспорту становив 6855,2 млн ткм і 

скоротився порівняно з 2017 роком на 7,0%. Підприємствами транспорту 

перевезено 6429,3 тис. т вантажів, що на 1,8% більше обсягу 2017 р. Дані щодо 

вантажних перевезень у 2018 році наведено у табл. 13.1. 

 

                                                                                                   Таблиця 13.1 

Вантажні перевезення 
 Вантажооборот Перевезено вантажів 

млн.ткм у % до 2017 тис.т у % до 2017 

Транспорт  6855,2 93,0 6429,3 101,8 

залізничний* 6461,6 92,4 4876,0 102,1 

автомобільний 393,6 103,7 1553,3 101,0 

водний – – – – 

авіаційний – – – – 

* - обсяг відправлених вантажів 
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Відправлення вантажів залізничним транспортом у 2018 р. збільшилися 

на 2,1% і становили 4876,0 тис.т. Найбільше відправлено зерна і продуктів 

перемолу - 3692,3 тис.т, хімічних і мінеральних добрив – 335,9 тис.т, лісових 

вантажів – 322,8 тис.т. Проти 2017р. обсяги відправлення хімічних і 

мінеральних добрив, зернаі продуктів перемолу збільшилися відповідно на 

18,7% та 1,1%, водночас обсяги відправлення лісових вантажів зменшилися на 

24,4%.  

 У 2018 р. всіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі  

2342,5 млн пас.км, що на 3,7% менше, ніж у 2017 р. Кількість пасажирів, що 

скористалися послугами пасажирського транспорту у 2018 р., склала 100717,9 

тис. і зросла порівняно з 2017 р. на 4,7%. Дані щодо пасажирських перевезень 

у 2018 році наведено у табл. 13.2. 

 

                                                                                                   Таблиця 13.2 

Пасажирські перевезення 
 Пасажирооборот Перевезено пасажирів 

млн.пас.км у % до 2017 тис. у % до 2017 

Транспорт  2342,5 96,3 100717,9 104,7 

залізничний* 1670,9 96,0 6326,2 94,1 

автомобільний 573,6 97,3 68726,9 109,2 

тролейбусний 17,0 68,2 3768,5 68,2 

трамвайний 81,0 104,5 21896,3 104,5 
* - кількість відправлених пасажирів 

 

13.1.2. Склад парку та середній вік транспортних засобів 

Провідна роль в освоєнні вантажних і пасажирських перевезень 

належить автомобільному транспорту. У зв’язку з відміною у 2011 році 

державного технічного огляду звіт за формою ғ 4-ТЗ «Про кількість та 

технічний стан автомобілів, автобусів, мототранспорту і причепів 

(напівпричепів)» не формується.  

 

13.2. Вплив транспорту на довкілля  

Автотранспортні засоби завдають непоправної шкоди, насамперед, 

здоров'ю людини і навколишньому середовищу. Викиди автотранспорту 

представлені відпрацьованими газами (після згоряння пального), картерними 

газами (суміш пального з парами мастильних матеріалів) і паливним 

випаровуванням, що поступають у повітряне середовище з паливних баків, 

карбюратора і систем живлення двигунів. 

За інформацією Головного управління статистики у Сумській області 

розрахунок викидів від пересувних джерел, у т.ч. автотранспорту, з 2016 року 

територіальними органами державної статистики не проводиться.  

 

13.3. Заходи щодо зменшення впливу транспорту на довкілля 

Протягом звітного періоду Державной екологічной інспекцією у 

Сумській області проведено 6 перевірок пересувних транспортних засобів 

(ПАТ «Сумигаз», КП «Шляхрембуд»,  ТОВ «Хімтекстиль», ТОВ «Ріф-03», АТ 

«Сумський завод «Енергомаш»). За випуск в експлуатацію транспортних 
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засобів з перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин у 

відпрацьованих газах до адміністративної відповідальності притягнено 1 

особу, накладено штраф на суму 1360 гривень. 

 

14. ЗБАЛАНСОВАНЕ ВИРОБНИЦТВО ТА СПОЖИВАННЯ 

 

14.1. Тенденції та характеристика споживання 

Детермінантами розвитку економіки держави є набір чинників, які здатні 

цілеспрямовано впливати на виробництво товарів та послуг, визначаючи його 

структуру та обсяг. Сукупність таких чинників формує систему ринкових 

регуляторів економіки, одним із основних з яких є споживча поведінка. 

Споживча поведінка є основою ринкової парадигми економіки і запорукою 

економічного зростання, незалежно від моделі, яку пропонують уряди. 

Споживання є основним, найдинамічнішим елементом валового 

внутрішнього продукту (ВВП). Ідентифіковано причинно-наслідкові зв’язки 

зміни споживчої поведінки за різних умов розвитку економіки країни.   

Для регіонів найбільш узагальнюючим показником розвитку економіки є 

валовий регіональний продукт (ВРП), який вимірюється вартістю товарів і 

послуг, виготовлених суб’єктами регіону для кінцевого використання. Це 

інтегрований показник економічного розвитку регіону, який характеризує його 

внесок у створення валового внутрішнього продукту України (ВВП). Аналіз 

ВРП області за останні роки свідчить про сталу тенденцію, область за цим 

показником посідала середні позиції серед регіонів України.   

 За попередніми даними Державної служби статистики України індекс 

фізичного обсягу валового регіонального продукту по Сумській області у 2018 

році склав 103,9 відсотків у цінах попереднього року. Зростання індексу 

фізичного обсягу валового регіонального продукту (ВРП) було зафіксовано у 

всіх регіонах. Індекс фізичного обсягу валового внутрішнього продукту (ВВП) 

України становив 103,3%. 
Під екологічними потребами варто розуміти такі потреби споживачів 

(суспільства в цілому), задоволення яких не чинить екодеструктивного впливу 

на споживачів, середовище їхнього існування й життєдіяльності й сприяє 

екологізації навколишнього середовища. 

      У м. Суми обсяги викидів забруднювальних речовин в атмосферне 

повітря від стаціонарних джерел, скидів забруднювальних речовин у водні 

об’єкти та розміщення відходів різних класів небезпеки щорічно зростають. За 

рівнем оцінювання стану природного середовища мешканцями місто Суми у 

2018 році займає 19-те місце з 24 обласних центрів України відповідно до 

результатів Всеукраїнського муніципального опитування. У рейтингу міст 

України (від центру «RATING Pro»), середня оцінка місцевими мешканцями 

якості екології становить 2,6 бали з 5 можливих. Така екологічна ситуація в 

місті обумовлюється застарілістю обладнання та технологій виробництва на 

більшості підприємств; недостатньо ефективною роботою міських очисних 

споруд, які були запроектовані на інші концентрації забруднювальних 

речовин; відсутністю практики перероблення та вторинного використання 
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відходів; зростанням виробництва електроенергії, газу та води, що не 

супроводжується переходом на екологічно безпечні технології; недостатністю 

інвестицій, спрямованих на зменшення шкідливого впливу на навколишнє 

природне середовище.  

   

14.2. Запровадження елементів сталого споживання та виробництва 

До екологічних товарів варто відносити екологічно нейтральні й 

екологічно орієнтовані товари.  

         Екологічно нейтральні товари, виробництво й споживання яких не 

руйнує навколишнього середовища. Наприклад, упакування, що після 

використання розкладаються екологічно безпечним способом на нешкідливі 

мінеральні речовини. 

Екологічно орієнтовані товари, виробництво й споживання яких вносить 

позитивні зміни в навколишнє середовище. Наприклад, устаткування й 

технології виготовлення штучних надтвердих матеріалів замість їхнього 

добування в природі в шахтах або кар'єрах дозволяє уникнути порушення 

природних ландшафтів та забруднення навколишнього середовища породою.  

Нова екологічна продукція розробляється й випускається переважно в 

таких секторах вітчизняної економіки: виробництво й переробка нафти й газу, 

машинобудування й металообробка, хімічна промисловість, чорна металургія, 

виробництво будматеріалів, виробництво енергії, транспорт, точне 

встаткування, легка промисловість, харчова промисловість, деревообробна 

промисловість, послуги з друку, екологічні послуги. Існує малоосвоєний 

вітчизняними товаровиробниками, але дуже важливий для здоров'я людей, 

сектор ринку екологічних товарів для побуту - меблів, електропобутових 

приладів, шпалер, покриття для підлоги, дитячих іграшок і т.п., але в останні 

роки ситуація трохи поліпшується. 

Споживачів екологічних товарів можна умовно розділити на кілька груп. 

Інтереси кожної із груп споживачів істотно розрізняються. Так, до 

характеристик (функцій) товару, які найбільше цікавлять кінцевих споживачів, 

варто віднести: збереження здоров'я, ціну, зниження експлуатаційних витрат і 

ін. До таких, які цікавлять споживачів-виробників, наприклад, можливість 

одержання прибутку.   

Потреба в раціональному використанні потенціалу вторинних ресурсів і 

здійснення ресурсозберігаючих заходів є однією з базових особливостей 

сучасного процесу відтворення. В області зареєстровано 31 суб’єкта 

господарювання, що здійснюють збирання та заготівлю відходів як вторинної 

сировини.  

 Студенти з м. Суми у 2018 році створили справжній фурор у міжнародних 

наукових колах, придумавши пакети, які за місяць повністю розкладаються у 

ґрунті. FoodBioPach, як назвали свій винахід молоді вчені, зовнішньо схожий на 

поліетиленовий пакет: він прозорий і шелестить. Проте, такі пакети здатні 

витримувати від 5 до 10 кг, а ще - вони термостійкі, їх навіть можна 

використовувати для запікання і заморожування. Також після зношування такі 

пакети можуть стати органічним добривом або кормом для тварин. І для людини 
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вони також безпечні - усі малюнки, нанесені на пакет харчовим барвником. А на 

смак вони, як локшина - переконують виробники. 

 Студенти кафедри харчових технологій Сумського національного 

аграрного університету створили стаканчики з кавових відходів. Це вже не 

перший екологічний посуд, який вигадали сумські винахідники. Молодий 

науковець Дмитро Бідюк повідомив, що «раніше ми придумали білкові 

стаканчики, які розкладаються в грунті через 10-21 день і стають добривом для 

рослин. Тепер пішли далі і використали кавовий макух». За його словами, ці 

харчові відходи в Україні широко не застосовуються для потреб господарства. 

Іноді використовуються для добрив у домашніх умовах, іноді як скраб для тіла 

і обличчя, а так викидають у сміття. Аби не викидати те, що може принести 

користь вчені і вирішили створити з відходів посуд. Випили заварної кави, 

зібрали гущу, зробили спеціальний розчин, залили в форму, висушили. Стакан 

готовий. Однак зробити його обивателі не зможуть – технологія білкового 

стаканчика тримається в секреті. Але їх готові робити на кафедрі харчових 

технологій. 

 

15. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ 

НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

15.1. Регіональна екологічна політика 

Однією з передумов досягнення результативності регіональної 

екологічної політики є додержання принципу комплексності і системного 

підходу при її здійсненні. Екологічна складова є обов’язковою складовою 

Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року та 

Плану її реалізації на 2018-2020 роки, затверджених рішенням Сумської 

обласної ради від 15.09.2017. 

Сумська обласна рада упродовж 2018 року працювала активно, 

системно, у повному обсязі забезпечуючи виконання прийнятих рішень. 

Запорукою цього стала тісна співпраця обласної ради і обласної державної 

адміністрації, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування 

всіх рівнів у розв’язанні найактуальніших проблем Сумщини. 

З метою здійснення повноважень щодо реалізації державної та 

регіональної політики у сфері охорони навколишнього природного 

середовища у 2018 році Сумською обласною радою 7 скликання принято 

рішення: 

Про внесення змін до Програми охорони навколишнього природного 

середовища Сумської області на 2016-2018 роки; 

Про кошторис витрат та план природоохоронних заходів обласного 

фонду охорони навколишнього середовища на 2018 рік; 

Про припинення права користування та надання у користування 

мисливських угідь; 

Про погодження клопотання щодо приведення існуючого поділу лісів у 

відповідність з Порядком поділу на категорії по Іванівській дослідно-

селекційній станції Охтирського району; 
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Про погодження надання надр у користування Товариству з обмеженою 

відповідальністю «Санаторій «Токарі»; 

Про погодження надання надр у користування Товариству з обмеженою 

відповідальністю «Компанія «Еко-Енергія»; 

Про погодження надання надр у користування Будівського 

нафтогазоконденсатного родовища Публічному акціонерному товариству 

«Укрнафта»; 

Про затвердження звільнення з посади директора комунального закладу 

Сумської обласної ради «Регіональний ландшафтний парк «Сеймський» 

Прокопенка С.М.; 

Про внесення змін до кошторису витрат та плану природоохоронних 

заходів обласного фонду охорони навколишнього середовища на 2018 рік; 

Про результати роботи тимчасової контрольної комісії обласної ради з 

питань забезпечення контролю за використанням і охороною земель, надр та 

інших природних ресурсів на території Сумської області, створеної рішенням 

обласної ради від 22.12.2016; 

Про надання у користування мисливських угідь; 

Про внесення змін до Регіональної програми розвитку водного 

господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 

2021 року; 

Про внесення змін до Комплексної програми поводження з відходами в 

Сумській області на 2016-2020 роки; 

Про затвердження Проекту організації території регіонального 

ландшафтного парку «Сеймський», охорони, відтворення та рекреаційного 

використання його природних комплексів та об’єктів; 

Про зміни в мережі територій та об’єктів природно - заповідного фонду 

області; 

Про погодження клопотання щодо приведення існуючого поділу лісів у 

відповідність до Порядку поділу на категорії по ДП «Липоводолинський 

агроліспгосп» ДП «Сумський агролісгосп» ОКАП «Сумиоблагроліс»; 

Про погодження надання надр у користування Приватному 

підприємству «Рось»; 

Про внесення змін до програми охорони навколишнього природного 

середовища Сумської області на 2016-2018 роки; 

Про внесення змін до кошторису витрат та плану природоохоронних 

заходів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 

2018 рік; 

Про погодження клопотання щодо приведення існуючого поділу лісів у 

відповідність до Порядку поділу на категорії та виділення особливо захисних 

лісових ділянок по державних підприємствах Сумського обласного управління 

лісового та мисливського господарства; 

Про внесення змін до Регіональної програми розвитку водного 

господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 

2021 року; 

Про звернення до Президента України, Верховної ради України та 
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Кабінету Міністрів України щодо вжиття невідкладних заходів для 

недопущення знищення галузі лісового господарств; 

Про хід виконання Обласної програми «Питна вода України» на 2012-

2020 роки за підсумками 2012-2017 років; 

Про погодження надання надр у користування Голиківської площі ТОВ 

«САБСОІЛ КОМПАНІ»; 

Про погодження клопотання щодо приведення існуючого поділу лісів у 

відповідність до Порядку поділу лісів на категорії по ДП «Роменський 

агролісгосп»; 

Про внесення змін до кошторису витрат та плану природоохоронних 

заходів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 

2018 рік; 

Про погодження клопотань щодо приведення існуючого поділу лісів у 

відповідність до «Порядку поділу лісів на категорії» по: Інституту луб’яних 

культур Національної академії аграрних наук України та лісовій ділянці 

Приватний Ліс С.В.Кубракова; 

Про припинення права постійного користування земельними ділянками 

та передачу у постійне користування земельних ділянок; 

Про погодження надання надр у користування Цимбалівської площі 

ТОВ «АТАЛАН»; 

Про погодження продажу на аукціоні спеціального дозволу на 

користування надрами Калюжної 1 площі; 

Про зміни в мережі територій та об’єктів природно – заповідного фонду 

області; 

Про внесення змін до Комплексної програми поводження з відходами в 

Сумській області на 2016-2020 роки; 

Про внесення змін до Регіональної програми розвитку водного 

господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 

2021 року; 

Про внесення змін до обласної програми «Питна вода України» на 2012-

2020 роки та Регіональної програми модернізації систем теплопостачання 

Сумської області на 2016-2020 роки; 

Про хід виконання Комплексної програми поводження з відходами в 

Сумській області на 2016 - 2020 роки за підсумками 2016 – 2017 років та 9 

місяців 2018 року. 

Постійною комісією обласної ради з питань земельних та водних 

ресурсів, використання надр, екології, довкілля та лісового господарства 

протягом 2018 року проведено 7 засідань. До засідань постійної комісії 

запрошувались керівники установ, підприємств та організацій області, органів 

місцевого самоврядування.  

 

15.2. Удосконалення нормативно-правового регулювання у сфері 

охорони навколишнього природного середовища 

Метою регіонального управління у галузі навколишнього природного 

середовища є реалізація законодавства, контроль за дотриманням вимог 
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екологічної безпеки в регіоні, забезпечення проведення ефективних і 

комплексних заходів щодо охорони довкілля, раціонального використання 

природних ресурсів регіону, досягнення узгодженості дій державних органів і 

громадських організацій у цій сфері. 

Управління природоохоронною діяльністю в регіоні здійснює обласна 

державна адміністрація – орган виконавчої влади середньої ланки, що діє на 

підставі Закону України «Про місцеві державні адміністрації».  Протягом 2018 

р. в сфері охорони довкілля прийнято розпорядження голови обласної 

державної адміністрації: 

Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки від 02.01.2018 ғ 2-ОД; 

Про припинення договору оренди землі з розташованим на ній водним 

об’єктом за межами населених пунктів на території Боромлянської сільської 

ради Тростянецького району Сумської області від 03.01.2018 ғ 9-ОД; 

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) за межами населених пунктів на території Малопавлівської 

сільської ради Охтирського району Сумської області від 03.01.2018 ғ 10-ОД; 

Про прийняття в державну власність земельних ділянок в 

адміністративних межах Конотопської міської ради (м. Конотоп) Сумської 

області від 03.01.2018 ғ 11-ОД; 

Про поновлення договору оренди земельної ділянки за межами 

населених пунктів на території Смілівської сільської ради Роменського району 

Сумської області  від 05.01.2018 ғ 13-ОД; 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надання її в 

оренду від 26.01.2018 ғ 40-ОД; 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надання її в 

оренду від 26.01.2018 ғ 41-ОД; 

Про припинення договору оренди земельної ділянки за межами 

населених пунктів на території Коршачинської сільської ради Білопільського 

району Сумської області від 26.01.2018 ғ 42-ОД; 

Про надання згоди на відновлення меж земельних ділянок від 26.01.2018 

ғ43-ОД; 

Про припинення договору оренди землі за межами населених пунктів на 

території Лантратівської сільської ради Охтирського району Сумської області 

від 26.01.2018 ғ 44-ОД; 

Про припинення договору оренди землі за межами населених пунктів на 

території Довжицької сільської ради Охтирського району Сумської області від 

26.01.2018 ғ 45-ОД; 

Про припинення договору оренди землі за межами населених пунктів на 

території Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області 

від 26.01.2018 ғ 46-ОД; 

Про припинення договору оренди землі за межами населених пунктів на 
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території Височанської сільської ради Охтирського району Сумської області 

від 26.01.2018 ғ 47-ОД; 

Про припинення договору оренди землі за межами населених пунктів на 

території Коровинської сільської ради Недригайлівського району Сумської 

області від 26.01.2018 ғ 48-ОД; 

Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення за 

межами населених пунктів на території Гречкинської сільської ради 

Кролевецького району Сумської області від 29.01.2018 ғ 55-ОД; 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки за межами населених пунктів на території 

Бакирівської сільської ради Охтирського району Сумської області від 

29.01.2018 ғ 56-ОД; 

Про проведення земельних торгів у формі аукціону від 29.01.2018 ғ 57-

ОД; 

Про поновлення договору оренди земельної ділянки за межами 

населених пунктів на території Басівської сільської ради Роменського району 

Сумської області від 29.01.2018 ғ 58-ОД; 

Про поновлення договору оренди земельної ділянки за межами 

населених пунктів на території Басівської сільської ради Роменського району 

Сумської області від 29.01.2018 ғ 59-ОД; 

Про поновлення договору оренди земельної ділянки за межами 

населених пунктів на території Станівської сільської ради Тростянецького 

району Сумської області від 29.01.2018 ғ 60-ОД; 

Про скасування розпорядження голови Краснопільської районної 

державної адміністрації від 01.02.2013 ғ 21-ОД «Про поновлення договору 

оренди земельної ділянки водного фонду» від 31.01.2018 ғ 64-ОД; 

Про виготовлення детального плану території земельної ділянки  

орієнтовною площею 150,0 га від 05.02.2018 ғ 69-ОД; 

Про надання згоди на відновлення меж земельної ділянки на території м. 

Шостка від 12.02.2018 ғ 83-ОД; 

Про припинення договору оренди землі з розташованим на ній водним 

об’єктом за межами населених пунктів на території Шатрищенської сільської 

ради Ямпільського району Сумської області від 12.02.2018 ғ 90-ОД; 

Про припинення договору оренди земельної ділянки з розміщеним на 

ній водним об’єктом за межами населених пунктів на території Северинівської 

сільської ради Сумського району Сумської області від 12.02.2018 ғ 91-ОД; 

Про поновлення договору оренди земельної ділянки за межами 

населених пунктів на території Северинівської сільської ради Сумського 

району Сумської області  від 13.02.2018 ғ 97-ОД;  

Про припинення права постійного користування земельною ділянкою на 

території міста Конотоп Сумської області  від 14.02.2018 ғ 98-ОД; 

Про припинення права постійного користування земельною ділянкою на 

території міста Конотоп від 14.02.2018 ғ 99-ОД; 

Про припинення договору оренди землі за межами населених пунктів на 

території Сакунихської сільської ради Недригайлівського району Сумської 
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області від 14.02.2018 ғ 100-ОД; 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки за межами населених пунктів на території 

Бакирівської сільської ради Охтирського району Сумської області від 19.02.2018 

ғ 108-ОД; 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки за межами населених пунктів на території 

Бобрицької сільської ради Роменського району Сумської області від 19.02.2018 

ғ 110-ОД; 

Про схвалення проекту змін до програми охорони навколишнього 

природного середовища Сумської області на 2016-2018 роки від 27.02.2018 ғ 

125-ОД; 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки за межами населених пунктів на території 

Славгородської сільської ради Краснопільського району Сумської області  від 

27.02.2018 ғ 132-ОД; 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки за межами населених пунктів на території 

Шалигинської селищної ради Глухівського району Сумської області від 

05.03.2018 ғ 144-ОД; 

Про передачу у комунальну власність земельної ділянки, розташованої в 

адміністративних межах Охтирської міської ради (м. Охтирка) Сумської 

області від 05.03.2018 ғ 145-ОД; 

Про прийняття в державну власність земельної ділянки в 

адміністративних межах Сумської міської ради Сумської області від 

05.03.2018 ғ 146-ОД; 

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) за межами населених пунктів на території Засульської сільської 

ради Недригайлівського району Сумської області  від 12.03.2018 ғ 156-ОД; 

Про надання згоди на поділ земельної ділянки за межами населених 

пунктів на території Хотінської селищної ради Сумського району Сумської 

області від 12.03.2018 ғ 157-ОД; 

Про погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки державної власності від 12.03.2018 ғ 158-ОД; 

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) за межами населених пунктів на території Есманської селищної 

ради Глухівського району Сумської області від 12.03.2018 ғ 159-ОД; 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки за межами населених пунктів на території 

Староіванівської сільської ради Охтирського району Сумської області від 

12.03.2018 ғ 160-ОД; 

Про проведення весняно-літньої нерестової заборони на лов риби, інших 

водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах Сумської області в 
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2018 році від 12.03.2018 ғ 161-ОД;  

Про поновлення договору оренди земельної ділянки за межами 

населених пунктів на території Іваницької сільської ради Недригайлівського 

району Сумської області від 13.03.2018 ғ 163-ОД; 

Про припинення права постійного користування земельною ділянкою на 

території Біловодської сільської ради Роменського району Сумської області 

від 13.03.2018 ғ 164-ОД; 

Про проведення земельних торгів у формі аукціону від 14.03.2018 ғ 

170-ОД 

Про погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки державної власності від 28.03.2018 ғ 190-ОД; 

Про схвалення проекту змін до Комплексної програми поводження з 

відходами в Сумській області на 2016-2020 роки від 28.03.2018 ғ 191-ОД; 

Про схвалення проекту змін до Регіональної програми розвитку водного 

господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 

2021 року від 30.03.2018 ғ 200-ОД (втратило чинність відповідно до 

розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 

06.08.2018 ғ 475-ОД); 

Про проведення щорічної акції «За чисте довкілля» та дня благоустрою 

територій населених пунктів області від 30.03.2018 ғ 201-ОД; 

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) за межами населених пунктів на території Рубанської сільської 

ради Недригайлівського району Сумської області від 04.04.2018 ғ 208-ОД; 

Про надання земельних ділянок у постійне користування в межах міста 

Конотоп від 04.04.2018 ғ 209-ОД; 

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) за межами населених пунктів на території Новослобідської 

сільської ради Путивльського району Сумської області від 04.04.2018 ғ 210-

ОД; 

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) за межами населених пунктів на території Собичівської сільської 

ради Шосткинського району Сумської області від 04.04.2018 ғ 211-ОД; 

Про надання згоди на відновлення меж земельних ділянок на території 

м. Шостка від 04.04.2018 ғ 212-ОД; 

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) за межами населених пунктів на території Коровинської сільської 

ради Недригайлівського району Сумської області від 04.04.2018 ғ 213-ОД; 

Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок за межами населених пунктів на території 

Стецьківської та Битицької сільських рад Сумського району Сумської області  

від 05.04.2018 ғ 218-ОД; 
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Про надання згоди на відновлення меж земельної ділянки на території м. 

Глухів від 05.04.2018 ғ 219-ОД; 

Про надання в оренду земельної ділянки за межами населених пунктів 

від 05.04.2018 ғ 220-ОД; 

Про надання земельної ділянки у постійне користування в межах міста 

Конотоп від 05.04.2018 ғ 221-ОД; 

Про поновлення договору оренди землі за межами населених пунктів на 

території Дубов’язівської селищної ради Конотопського району Сумської 

області від 11.04.2018 ғ 230-ОД; 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки за межами населених пунктів на території 

Зарічненського старостинського округу Тростянецької об’єднаної 

територіальної громади Тростянецького району Сумської області  від 

11.04.2018 ғ 231-ОД; 

Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки з 

розташованим на ній водним об’єктом за межами населених пунктів на 

території Смілівської сільської ради Роменського району Сумської області  від 

11.04.2018 ғ 232-ОД; 

Про поновлення договору оренди земельної ділянки за межами 

населених пунктів на території Тернівської сільської ради Недригайлівського 

району Сумської області від 11.04.2018 ғ 233-ОД; 

Про затвердження проекту землеустрою та зміну цільового призначення 

земельної ділянки на території міста Суми від 11.04.2018 ғ 234-ОД; 

Про припинення договору оренди земельної ділянки за межами 

населених пунктів на території Біловодської сільської ради Роменського 

району Сумської області від 11.04.2018 ғ 236-ОД; 

Про надання в оренду земельної ділянки за межами населених пунктів 

на території Біловодської сільської ради Роменського району Сумської області 

від 11.04.2018 ғ 237-ОД; 

Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення положення 

про робочу групу районної державної адміністрації з питань врегулювання 

відносин щодо земель сільськогосподарського призначення державної та 

комунальної форм власності від 23.04.2018 ғ 249-ОД; 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки за межами населених пунктів на території 

Чернеччинської сільської ради Охтирського району Сумської області  від 

23.04.2018 ғ 250-ОД; 

Про передачу у комунальну власність земельної ділянки розташованої за 

межами населених пунктів на території Верхньосироватської сільської ради 

Сумського району Сумської області від 23.04.2018 ғ 251-ОД; 

Про надання земельної ділянки у постійне користування на території 

міста Конотоп Сумської області від 23.04.2018 ғ 252-ОД; 

Про надання земельної ділянки у постійне користування в межах міста 

Суми від 23.04.2018 ғ 253-ОД; 

Про проведення земельних торгів у формі аукціону від 25.04.2018 ғ 
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256-ОД 

Про утворення комісії з вивчення питання дотримання місцевими 

органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та 

спеціалізованими службами цивільного захисту Сумської області дотримання 

плану основних заходів щодо підготовки та пропуску льодоходу, повені і 

паводків з метою з’ясування причин підтоплення міста Охтирка Охтирського 

району Сумської області від 26.04.2018 ғ 258-ОД; 

Про  робочу групу щодо дослідження екологічної ситуації  в зв’язку з 

підтопленням міста Охтирка та Охтирського району Сумської області від 

14.05.2018 ғ 286-ОД (внесено зміни розпорядженням голови Сумської 

облдержадміністрації від 25.05.2018 ғ 317-ОД); 

Про створення робочої групи з питань запобігання корупції та 

моніторингу дотримання законодавства у сфері використання природних 

ресурсів та охорони земель від 14.05.2018 ғ 287-ОД; 

Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки від 22.05.2018 ғ 298-ОД; 

Про припинення права постійного користування земельною ділянкою на 

території міста Суми від 22.05.2018 ғ 302-ОД; 

Про припинення права постійного користування земельною ділянкою на 

території міста Суми від 22.05.2018 ғ 303-ОД; 

Про припинення права постійного користування земельною ділянкою на 

території міста Суми від 22.05.2018 ғ 305-ОД; 

Про припинення права постійного користування земельною ділянкою на 

території міста Суми від 22.05.2018 ғ 306-ОД; 

Про припинення права постійного користування земельною ділянкою та 

надання земельної ділянки у постійне користування на території міста Суми 

від 22.05.2018 ғ 307-ОД; 

Про припинення права постійного користування земельною ділянкою на 

території міста Лебедин від 22.05.2018 ғ 308-ОД; 

Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки за межами 

населених пунктів на території Пустовійтівської сільської ради Роменського 

району Сумської області від 25.05.2018 ғ 313-ОД; 

Про надання в оренду земельної ділянки за межами населених пунктів 

на території Коршачинської сільської ради Білопільського району Сумської 

області від 25.05.2018 ғ 314-ОД; 

Про припинення права постійного користування земельною ділянкою на 

території міста Суми від 25.05.2018 ғ 315-ОД; 

Про надання земельної ділянки у постійне користування на території 

міста Конотоп Сумської області від 25.05.2016 ғ 316-ОД; 

Про припинення права постійного користування земельною ділянкою на 

території міста Конотоп від 25.05.2018 ғ 318-ОД; 

Про припинення права постійного користування земельною ділянкою на 

території міста Конотоп від 25.05.2018 ғ 319-ОД; 

Про припинення права постійного користування земельною ділянкою на 

території міста Ромни від 25.05.2018 ғ 320-ОД; 
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Про припинення права постійного користування земельною ділянкою на 

території міста Лебедин від 25.05.2018 ғ 321-ОД; 

Про надання в оренду земельної ділянки за межами населених пунктів 

на території Лантратівської сільської ради Охтирського району Сумської 

області від 25.05.2018 ғ 322-ОД; 

Про надання в оренду земельної ділянки за межами населених пунктів 

на території Височанської сільської ради Охтирського району Сумської 

області від 25.05.2018 ғ 323-ОД; 

Про надання в оренду земельної ділянки за межами населених пунктів 

на території Сакунихської сільської ради Недригайлівського району Сумської 

області від 25.05.2018 ғ 324-ОД; 

Про внесення змін до розпорядження  голови  Сумської обласної 

державної адміністрації від 24.03.2017 ғ 157 від 25.05.2018 ғ 325-ОД; 

Про надання в оренду земельної ділянки за межами населених пунктів 

на території Попівської сільської ради Конотопського району Сумської 

областівід 25.05.2018-ОД ғ 326-ОД; 

Про надання в оренду земельної ділянки за межами населених пунктів 

на території Коровинської сільської ради Недригайлівського району Сумської 

області від 25.05.2018 ғ 327-ОД; 

Про внесення змін до договору оренди водного об’єкта за межами 

населених пунктів на території Великобубнівської сільської ради Роменського 

району Сумської області від 25.05.2018 ғ 328-ОД; 

Про внесення змін до договору оренди водного об’єкту за межами 

населених пунктів на території Волошківської сільської ради Роменського 

району Сумської області від 25.05.2018 ғ 329-ОД; 

Про припинення договору оренди землі за межами населених пунктів на 

території Маловисторопської сільської ради Лебединського району Сумської 

області від 25.05.2018 ғ 330-ОД; 

Про затвердження проекту землеустрою та надання в постійне 

користування земельних ділянок за межами населених пунктів на території 

Великочернеччинської сільської ради Сумського району Сумської області від 

01.06.2018 ғ 344-ОД; 

Про припинення права постійного користування земельною ділянкою на 

території міста Глухів від 01.06.2018 ғ 345-ОД; 

Про припинення права постійного користування земельною ділянкою на 

території міста Шостка від 01.06.2018 ғ 349-ОД; 

Про припинення права постійного користування земельною ділянкою на 

території міста Шостка від 01.06.2018 ғ 350-ОД; 

Про робочу групу щодо дослідження причин та стану забруднення 

стічними водами Косівщинського водосховища Сумського району Сумської 

області від 11.06.2018 ғ 361-ОД; 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок розташованих за межами населених пунктів на 

території Тернівської селищної ради Недригайлівського району Сумської 

області від 11.06.2018 ғ 362-ОД; 
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Про поновлення договору оренди землі за межами населених пунктів на 

території Косівщинської сільської ради Сумського району Сумської області 

від 11.06.2018 ғ 363-ОД; 

Про виготовлення детального плану території земельної ділянки 

орієнтовною площею 150,0 га, що обмежена продовженням вулиці 

Лебединської за межами міста Суми від 11.06.2018 ғ 364-ОД; 

Про припинення права постійного користування земельною ділянкою 

від 13.06.2018 ғ 367-ОД; 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок за межами населених пунктів на території 

Кириківської сільської ради Великописарівського району та Пологівської, 

Височанської сільських рад Охтирського району Сумської області від 13.06.2018 

ғ 368-ОД; 

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) за межами населених пунктів на території Грунської сільської ради 

Охтирського району Сумської області від 13.06.2018 ғ 369-ОД; 

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) за межами населених пунктів на території Малопавлівської 

сільської ради Охтирського району Сумської області від 13.06.2018 ғ 370-ОД; 

Про надання в оренду земельної ділянки за межами населених пунктів 

на території Біловодської сільської ради Роменського району Сумської області 

від 13.06.2018 371-ОД; 

Про припинення права постійного користування земельною ділянкою на 

території міста Суми від 13.06.2018 ғ 372-ОД; 

Про надання згоди на поділ земельної ділянки від 14.06.2018 ғ 376-ОД; 

Про припинення права постійного користування земельною ділянкою на 

території міста Конотоп від 20.06.2018 ғ 386-ОД; 

Про надання земельної ділянки у постійне користування на території 

міста Суми від 20.06.2018 ғ 387-ОД; 

Про схвалення проекту змін до програми охорони навколишнього 

природного середовища Сумської області на 2016-2018 роки від 25.06.2018 ғ 

393-ОД; 

Про припинення договору оренди земельної ділянки з розташованим на 

ній водним об’єктом за межами населених пунктів на території Голубівської 

сільської ради Лебединського району Сумської області    від 27.06.2018 ғ 396-

ОД; 

Про поновлення договору оренди землі за межами населених пунктів на 

території Яструбинської сільської ради Сумського району Сумської області від 

10.07.2018 ғ 423-ОД; 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки за межами населених пунктів на території 

Бобрицької сільської ради Роменського району Сумської області від 10.07.2018 

ғ 424-ОД; 
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Про надання згоди на поділ земельної ділянки від 11.07.2018 ғ 427-ОД; 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки за межами населених пунктів на території 

Кияницької сільської ради Сумського району Сумської області від 11.07.2018 

ғ 428-ОД; 

Про поновлення договору оренди землі за межами населених пунктів  на 

території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської 

області від 12.07.2018 ғ 430-ОД; 

Про поновлення договору оренди землі за межами населених пунктів на 

території Підліснівської сільської ради Сумського району Сумської області від 

16.07.2018 ғ 431-ОД; 

Про поновлення договору оренди землі за межами населених пунктів на 

території Грабовської сільської ради Краснопільського району Сумської 

області  від 16.07.2018 ғ 432-ОД; 

Про поновлення договору оренди землі за межами населених пунктів на 

території Грабовської сільської ради Краснопільського району Сумської 

області  від 16.07.2018 ғ 433-ОД; 

Про проведення земельних торгів у формі аукціону від 16.07.2018 ғ 

436-ОД 

Про надання в оренду земельної ділянки за межами населених пунктів 

на території Бунякинської сільської ради Путивльського району Сумської 

області від 19.07.2018 ғ 443-ОД; 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки за межами населених пунктів на території 

Полошківської сільської ради Глухівського району Сумської області від 

19.07.2018 ғ 444-ОД; 

Про припинення договору оренди землі за межами населених пунктів на 

території Шевченківської сільської ради Глухівського району Сумської області 

від 19.07.2018 ғ 445-ОД; 

Про надання згоди на поділ земельної ділянки від 19.07.2018 ғ 446-ОД; 

Про внесення змін до договору оренди водного об’єкта за межами 

населених пунктів на території Ряснянської сільської ради Краснопільського 

району Сумської області від 19.07.2018 ғ 447-ОД; 

Про надання в оренду земельних ділянок за межами населених пунктів 

на території Біловодської сільської ради Роменського району Сумської області 

від 20.07.2018 ғ 449-ОД; 

Про затвердження детального плану території земельної ділянки від 

26.07.2018 ғ 457-ОД (внесено зміни розпорядженням голови Сумської 

обласної державної адміністрації від 18.09.2018 ғ 548-ОД); 

Про схвалення проекту змін до Регіональної програми розвитку водного 

господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 

2021 року від 06.08.2018 ғ 475-ОД; 

Про надання згоди на передачу частини земельної ділянки в суборенду 

від 08.08.2018 ғ 480-ОД; 

Про припинення права постійного користування земельною ділянкою на 
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території міста Шостка від 14.08.2018 ғ 490-ОД; 

Про поновлення договору оренди землі за межами населених пунктів на 

території Лучанської сільської ради Липоводолинського району Сумської 

області  від 14.08.2018 ғ 491-ОД; 

Про  проведення  земельних торгів  у формі  аукціону від 14.08.2018 ғ 

492-ОД; 

Про поновлення договору оренди землі за межами населених пунктів на 

території Іваницької сільської ради Недригайлівського району Сумської 

області від 14.08.2018 ғ 493-ОД  (внесено зміни розпорядженням голови 

Сумської обласної державної адміністрації від 26.09.2018 ғ 565-ОД); 

Про припинення договору оренди земельної ділянки за межами 

населених пунктів на території Недригайлівської селищної ради 

Недригайлівського району Сумської області від 14.08.2018 ғ 494-ОД; 

Про припинення договору оренди земельної ділянки за межами 

населених пунктів на території В’язівської сільської ради Конотопського 

району Сумської області від 14.08.2018 ғ 495-ОД; 

Про припинення договору оренди земельної ділянки за межами 

населених пунктів на території Рогинської сільської ради Роменського району 

Сумської області від 14.08.2018 ғ 497-ОД; 

Про постійно діючу комісію з питань поводження з безхазяйними 

відходами від 14.08.2018 ғ 498-ОД; 

Про надання земельної ділянки у постійне користування на території 

міста Суми від 23.08.2018 ғ 511-ОД; 

Про надання земельних ділянок у постійне користування  на території 

міста Суми від 23.08.2018 ғ 514-ОД;  

Про надання земельної ділянки у постійне користування за межами 

населених пунктів на території Косівщинської сільської ради Сумського 

району Сумської області від 23.08.2018 ғ 515-ОД;  

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки за межами населених пунктів на території 

Бобрицької сільської ради Роменського району Сумської області  від 23.08.2018 

ғ 516-ОД; 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки за межами населених пунктів на території 

Куянівської сільської ради Білопільського району Сумської області від 29.08.2018 

ғ 523-ОД; 

Про припинення права постійного користування земельною ділянкою на 

території міста Конотоп 10.09.2018 ғ 533-ОД; 

Про надання земельної ділянки у постійне користування в межах міста 

Суми від 10.09.2018 ғ 534-ОД; 

Про проведення  земельних торгів у формі аукціону від 11.09.2018 ғ 

541-ОД 

Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки за межами 

населених пунктів на території Смілівської сільської ради Роменського району 

Сумської області від 28.09.2018 ғ  573-ОД; 
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Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надання її в 

оренду від 02.10.2018 ғ 583-ОД;  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надання її в 

оренду від 02.10.2018 ғ 584-ОД;  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надання її в 

оренду від 02.10.2018 ғ 585-ОД;  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надання її в 

оренду  від 02.10.2018 ғ 586-ОД;  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надання її в 

оренду від 02.10.2018 ғ 587-ОД;  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надання її в 

оренду від 02.10.2018 ғ 588-ОД;  

Про затвердження проекту землеустрою та надання в постійне 

користування земельної ділянки за межами населених пунктів на території 

Березівської сільської ради Глухівського району Сумської області від 02.10.2018 

ғ 589-ОД; 

Про надання в оренду земельної ділянки за межами населених пунктів 

від 02.10.2018 ғ 590-ОД;  

Про надання в оренду земельної ділянки за межами населених пунктів 

на території Маловисторопської сільської ради Лебединського району 

Сумської області від 02.10.2018 ғ 591-ОД; 

Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки за межами 

населених пунктів на території Тучненської сільської ради Білопільського 

району Сумської області від 05.10.2018 ғ 599-ОД; 

Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки за межами 

населених пунктів на території Осоївської сільської ради Краснопільського 

району Сумської області від 10.10.2018 ғ 600-ОД; 

Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки за межами 

населених пунктів на території Осоївської сільської ради Краснопільського 

району Сумської області   від 22.10.2018 ғ 620-ОД;  

Про розроблення проекту програми охорони навколишнього природного 

середовища Сумської області на 2019-2021 роки від 22.10.2018 ғ 621-ОД; 

Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки за межами 

населених пунктів на території Василівської сільської ради Роменського 

району Сумської області  від 29.10.2018 ғ 634-ОД; 

Про поновлення договору оренди землі за межами населених пунктів на 

території Мезенівської сільської ради Краснопільського району Сумської 

області від 29.10.2018 ғ 635-ОД; 

Про поновлення договору оренди землі за межами населених пунктів на 
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території Хмелівської сільської ради Краснопільського району Сумської 

області від 29.10.2018 ғ 636-ОД; 

Про  проведення земельних торгів  у формі  аукціону від 29.10.2018 ғ 

637-ОД; 

Про проведення земельних торгів  у формі  аукціону від 29.10.2018 ғ 

638-ОД; 

Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки за межами 

населених пунктів на території Сулимівської сільської ради Роменського 

району Сумської області від 30.10.2018 ғ 639-ОД; 

Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки за межами 

населених пунктів на території Миколаївської сільської ради Роменського 

району Сумської області від 30.10.2018 ғ 640-ОД; 

Про припинення договору оренди землі за межами населених пунктів на 

території Малопавлівської сільської ради Охтирського району Сумської 

області від 30.10.2018 ғ 641-ОД; 

Про погодження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право 

сервітуту від 30.10.2018 ғ 642-ОД; 

Про надання в оренду земельної ділянки за межами населених пунктів 

на території Грабовської сільської ради Краснопільського району Сумської 

області від 30.10.2018 ғ 643-ОД; 

Про припинення договору оренди землі за межами населених пунктів на 

території Червонослобідської сільської ради Буринського району Сумської 

області від 30.10.2018 ғ 644-ОД; 

Про надання в оренду земельної ділянки за межами населених пунктів 

від 30.10.2018 ғ 645-ОД; 

Про припинення договору оренди землі за межами населених пунктів на 

території Пологівської сільської ради Охтирського району Сумської області 

від 09.11.2018 ғ 660-ОД;  

Про надання земельної ділянки у постійне користування в межах міста 

Конотоп від 09.11.2018 ғ 661-ОД;  

Про надання в оренду земельної ділянки за межами населених пунктів 

на території Довжицької сільської ради Охтирського району Сумської області 

від 09.11.2018 ғ 662-ОД;  

Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення за 

межами населених пунктів на території Бездрицької сільської ради Сумського 

району Сумської області від 09.11.2018 ғ 663-ОД;  

Про надання в оренду земельної ділянки за межами населених пунктів  

від 09.11.2018 ғ 664-ОД; 

Про схвалення проекту змін до Комплексної програми поводження з 

відходами в Сумській області на 2016-2020 роки від 19.11.2018 ғ 673-ОД; 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за межами населених пунктів на території Степанівської селищної  

ради Сумського району Сумської області від 20.11.2018 ғ 681-ОД (внесено 

зміни розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації від 
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27.12.2018 ғ 784-ОД); 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надання її в 

оренду  від 20.11.2018 ғ 687-ОД 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі за межами 

населених пунктів на території Миропільської сільської ради 

Краснопільського району Сумської області від 22.11.2018 ғ 692-ОД; 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі за межами 

населених пунктів на території Мартинівської сільської ради Тростянецького 

району Сумської області від 22.11.2018 ғ 693-ОД; 

Про схвалення проекту змін до Регіональної програми розвитку водного 

господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 

2021 року  від 23.11.2018 ғ 696-ОД; 

Про припинення договору оренди земельної ділянки за межами 

населених пунктів на території Токарівської сільської ради Сумського району 

Сумської області від 04.12.2018 ғ 733-ОД; 

Про надання в оренду земельної ділянки за межами населених пунктів 

на території Шевченківської сільської ради Глухівського району Сумської 

області від 04.12.2018 ғ 734-ОД; 

Про внесення змін до договору оренди землі за межами населених 

пунктів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району 

Сумської області від 04.12.2018 ғ 735-ОД; 

Про затвердження реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації 

відходів в області за 2017 рік від 04.12.2018 ғ 736-ОД; 

Про встановлення лімітів використання лісових ресурсів при заготівлі 

другорядних лісових матеріалів на 2018 рік від 07.12.2018 ғ 737-ОД; 

Про затвердження проекту землеустрою та надання в постійне 

користування земельних ділянок за межами населених пунктів на території 

Битицької сільської ради Сумського району Сумської області від 13.12.2018 ғ 

752-ОД; 

Про затвердження проекту землеустрою та надання в постійне 

користування земельної ділянки за межами населених пунктів на території 

Бездрицької сільської ради Сумського району Сумської області   від 13.12.2018 

ғ753-ОД; 

Про затвердження проекту землеустрою та надання в оренду земельної 

ділянки за межами населених пунктів на території Бобрицької сільської ради 

Роменського району Сумської області від 13.12.2018 ғ 754-ОД; 

Про затвердження проекту землеустрою та надання в постійне 

користування земельної ділянки за межами населених пунктів на території 

Токарівської сільської ради Сумського району Сумської області  від 13.12.2018 

ғ 755-ОД; 

Про надання земельної ділянки у постійне користування в межах міста 

Конотоп  від 13.12.2018 ғ 756-ОД; 
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Про надання в оренду земельної ділянки за межами населених пунктів  

від 13.12.2018 ғ 757-ОД; 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та надання їх в 

оренду   від 14.12.2018 ғ 759-ОД; 

Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки за межами 

населених пунктів на території Орлівської сільської ради Ямпільського району 

Сумської області  від 14.12.2018 ғ 760-ОД; 

Про прийняття в державну власність земельної ділянки на території 

Сумської міської ради  від 14.12.2018 ғ 762-ОД; 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки за межами населених пунктів на території 

Дружбівської міської ради Ямпільського району Сумської області від 

20.12.2018 ғ765-ОД; 

Про скасування розпорядження голови Роменської районної державної 

адміністрації від 07.03.2014 ғ 72-ОД «Про внесення змін до договору оренди 

земельної ділянки укладеного з громадянином Асановим Дмитром на території 

Перекопівської сільської ради Роменського району Сумської області» від 

27.12.2018 ғ 783-ОД; 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється, за межами 

населених пунктів на території Куземинської сільської ради Охтирського 

району Сумської області від 27.12.2018 ғ 786-ОД. 

Особлива роль у прийнятті рішень з питань охорони природного 

середовища та раціонального використання природних ресурсів належить 

сільському, селищному, міському голові, який гарантує здійснення 

відповідних повноважень органів місцевої виконавчої влади, дотримання 

вимог законодавства у цій сфері, організовує роботу відповідної ради та її  

виконавчого комітету, підписує їх рішення, виконує інші координуючі, 

виконавчо-розпорядчі та контролюючі функції. 

Державною екологічною інспекцією  у Сумській області упродовж 2018 

року здійснено 40 планових перевірок за виконанням повноважень у сфері 

охорони навколишнього природного середовища органами  місцевого 

самоврядування та 76 позапланових перевірок, з яких: 54 перевірок контролю 

виконання приписів, 21 перевірка за зверненням фізичних осіб, 1 – суб’єкта 

господарювання. 

Перевірено органи  місцевого самоврядування: Глухівська міська рада, 

Шосткинська міська рада, Конотопська міська рада, Роменська міська рада, 

Сумська міська рада, Білопільська міська рада, Ямпільська селищна рада, 

Липоводолинська селищна рада, Семенівська с/р, Синівська с/р та 

Берестівська с/р в Липоводолинському районі; Великописарівська селищна 

рада, Недригайлівська селищна рада; Тернівська селищна рада; Сумському 

районі: Садівська с/р, Басівська с/р, Нижньосироватська с/р, Хотінська с/р, 

Могрицька с/р, Новосуханівська с/р; в Лебединському районі: Будильська с/р, 

Гарбузівська сільська рада, Штепівська с/р; Грунська с/р; в Путивльському 
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районі: Червонянська с/р, Ревякинська с/р; в Буринському районі: Пісківська 

с/р; Черепівська с/р; Слобідська с/р; в Роменському районі: Андріяшівська с/р, 

Біловодська с/р, Глинська с/р; Миколаївська с/р; Коржівська с/р; 

Малобубнівська с/р; у Шосткинському районі: Ковтунівська с/р; Клишківська 

с/р; в Білопільському районі: Улянівська с/р; Вирівська с/р; Воронівська с/р; 

Коршачинська с/р; Павлівська с/р; Іскрисківщинська с/р; Гуринівська с/р; в 

Кролевецькому районі: Добротівська с/р; Мутинська с/р; Гречкинська с/р; 

Туринівська с/р; Дернівська с/р Тростянецького району, Чупахівська селищна 

рада Охтирського району. 

За результатами проведених перевірок виконання повноважень 

встановлено, що органами місцевого самоврядування, а саме: Ковтунівською 

с/р Шосткинського району, Шосткинською міською радою, Басівською с/р 

Сумського району не вживаються заходи щодо вирішення нагальної проблеми 

у сфері поводження з непридатними та забороненими  до використання 

хімічними засобами захисту рослин (НЗП). В окремих регіонах області 

відсутній належний контроль за умовами зберігання НЗП, не вживаються 

заходи щодо забезпечення вивезення для знешкодження небезпечних хімічних 

речовин (непридатні та заборонені до використання пестициди і агрохімікати 

та тари). Інспекцією видано приписи для усунення недоліків та забезпечення 

відповідального та екологічно-безпечного тимчасового зберігання НЗП до 

моменту передачі їх спеціалізованому підприємству.  

У більшості населених пунктів області органами місцевого 

самоврядування не проводиться роз’яснювальна робота серед населення; не 

здійснюється контроль за станом утримання сміттєзвалищ ТПВ; не 

запроваджено роздільне збирання відходів з метою вилучення ресурсоцінних 

компонентів; схема санітарної очистки населеного пункту не вирішує 

нагальних проблем поводження з небезпечними відходами, що утворюються 

населенням (відпрацьовані батарейки, тара від лаків, розчинників та фарб, 

залишки та прострочені медичні препарати, тара від отруйних речовин, 

люмінесцентні лампи, термометри, вогненебезпечні матеріали, ганчір'я 

забруднене рідким паливом, акумулятори тощо) та поводження зі 

специфічними відходами (відходи, що утворюються в медичних закладах, 

перукарнях), які в даний час викидаються в контейнери загального збору ТПВ.  

Майже всі сільські ради не мають проектів землеустрою, щодо відведення 

земельних ділянок під сміттєзвалища. Більшість з них мають лише акти 

попереднього вибору земельних ділянок. Органами місцевого самоврядування 

неналежним чином проводиться робота щодо організації централізованого 

збирання та вивезення відходів. Це призводить до  постійної появи стихійних 

сміттєзвалищ на території міст та сільських населених пунктів області. 

За зверненням громадян була здійснена позапланова перевірка Сумської 

міської ради, в результаті якої виявлено несанкціоновані сміттєзвалища на 

території Сумської міської ради орієнтовною площею 2,1 га. Також проведена 

позапланова перевірка контролю виконання припису щодо ліквідації  вище 

зазначених несанкціонованих сміттєзвалищ.  

За звітний період були проведені позапланові перевірки контролю 
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виконання припису органів місцевого самоврядування. У ході проведених 

заходів встановлено невиконання припису, виданого за результатами 

попередніх заходів державного нагляду (контролю): Коржівська сільська рада, 

Малобубнівська сільська рада, Біловодська сільська рада, Миколаївська 

сільська рада, Берестівська сільська рада, Сумська міська рада.  

 

15.3. Державний нагляд (контроль) за додержанням вимог 

природоохоронного законодавства 

Протягом 2018 року Державною екологічною інспекцією у Сумській 

області здійснювався державний контроль у сфері охорони навколишнього 

природного середовища, раціонального використання природних ресурсів. 

У ході здійснення державного контролю за дотриманням вимог 

природоохоронного законодавства інспекторським складом Інспекції у 2018 

році було здійснено перевірки 330 суб’єктів господарювання, 116 місцевих 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 1 фізичну 

особу. Всього проведено 998 ресурсних перевірок на 377 об’єктах державного 

нагляду (контролю) (148 перевірено планово, 299 – позапланово). 

За порушення вимог природоохоронного законодавства у 2018 році 

складено 870 протоколів, з яких 70 передано для розгляду у судові органи. До 

адміністративної відповідальності згідно Кодексу України «Про 

адміністративні правопорушення» притягнуто 807 осіб на загальну суму 

штрафів 188,396 тис. грн. Стягнуто в добровільному та примусовому порядку 

штрафів на суму 183,041 тис. грн. Відсоток стягнення становить 97%.  

До правоохоронних органів передано 36 справ стосовно порушень 

природоохоронного законодавства, у тому числі 15 – з ознаками 

кримінального правопорушення, за результатами розгляду яких відкрито 7 

кримінальних проваджень.  

За нанесені державі збитки внаслідок порушення вимог 

природоохоронного законодавства юридичним та фізичним особам 

пред’явлено 157 претензій/позовів на загальну суму збитків 16367,888 тис. 

грн., а саме: 

за порушення у сфері охорони водних ресурсів – 39 на 2821,600 тис. грн.;  

за порушення законодавства у сфері охорони атмосферного повітря – 23 

на 12768,939 тис. грн.; 

за забруднення земельних ресурсів – 9 на 89,633 тис. грн.;   

за порушення законодавства в галузі охорони рослинного світу (у тому 

числі ліси) – 54 на 606,254 тис. грн.;  

за порушення законодавства в сфері охорони водних живих ресурсів – 30 

на 29,462 тис. грн.;  

за порушення законодавства у сфері охорони тваринного світу – 2 на 

52,000 тис. грн. 

Загальна сума розрахованих у 2018 році збитків становить 103484,182 тис. 

грн., у тому числі 87139,356 тис. грн. – нанесених невстановленими особами.   

Протягом 2018 року (з урахуванням раніше пред’явлених), відшкодовано 

збитки у сумі 2751,803 тис. грн. 
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За 2018 рік було відібрано і проаналізовано 194 проби води, в яких 

виконано 1879 визначень. Проконтрольовано 39 водних об'єктів, в яких 

відібрано 149 проб води та виконано 1261 визначення, проаналізовано 8 проб 

підземної води (із спостережувальних свердловин), в яких виконано 86 

визначень. Перевірено 19 підприємств, на яких проконтрольовано 18 випусків 

зворотної води у водойму, всього ж відібрано 37 проб зворотної води, в яких 

виконано 532 визначення. 

На 13 підприємствах області проводився інструментально-лабораторний 

контроль за викидами від стаціонарних джерел забруднення.  

Проконтрольовано 44 стаціонарних джерела забруднення атмосферного 

повітря, відібрано 264 об'єднаних проби, виконано 990 визначень. 

Перевищення нормативів ГДВ встановлено на 4-х підприємствах. Перевірено 

41 пересувне джерело забруднення, на 14 джерелах встановлено перевищення 

технологічних нормативів. 

За звітний період  проконтрольовано 36 об'єктів, на яких відібрано 189 

проб ґрунту, виконано 1283 визначення. На 25 об'єктах встановлено 

перевищення концентрацій забруднюючих речовин в порівнянні з фоновим 

вмістом та гранично допустимою концентрацією. 

 

15.4. Виконання регіональних цільових екологічних програм 

Охорона природного середовища являє собою проблему, актуальність 

якої зростає разом із розвитком ринкових відносин, збільшення обсягів 

виробництва, виробничих і побутових відходів. Виснаження невідтворюваних 

природних ресурсів, нагромадження відходів виробництва й споживання і 

пов’язана із цим деградація природної системи – все це стає реальним 

фактором стримування подальшого соціально-економічного прогресу. Вихід із 

даної ситуації можливий у тому випадку, якщо соціальний і економічний 

розвиток буде збалансовано з відтворювальними можливостями природного 

середовища і природних ресурсів, а також з їх асиміляційною здатністю. 

Вирішення цієї проблеми реалізується лише за допомогою технічних і 

технологічних заходів.  

Заходи регіональних природоохоронних програм направлені на 

досягнення  певного поліпшення якості навколишнього середовища на 

конкретній території, однак для вирішення в цілому проблеми взаємодії 

соціальної, виробничої і природної систем технічних заходів недостатньо. 

Програма охорони навколишнього природного середовища на 2016-2018 

роки, затверджена рішенням Сумської обласної ради від 10.08.2016 

Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської 

області на 2016-2018 роки (далі-Програма) затверджена рішенням Сумської 

обласної ради від 10.08.2016 (зі змінами від 28.04.2017, від 02.03.2018 та від 

06.07.2018). Відповідальним виконавцем Програми визначено Департамент 

екології та охорони природних ресурсів Сумської обласної державної 

адміністрації. 

Виконання заходів Програми дало позитивний результат. Проведено 2-й 

та 3-й етапи розведення та розселення малька стерляді у р. Ворскла на 
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території Гетьманського національного природного парку та 1-й етап 

розведення та розселення малька стерляді у р. Сейм на території РЛП 

«Сеймський». Це дало змогу створити стійку життєздатну популяцію стерляді, 

відновити рідкісний та зникаючий вид тварин, занесений до Червоної книги 

України. 

Чисельність конотопської популяції зубрів зросла на 5 голів та складає за 

даними обліку 2018 року 49 голів.  

Кількість об’єктів природно-заповідного фонду зросла з 260 до 275, 

відповідно на 525 га збільшилась площа  територій природно-заповідного 

фонду. Це дало змогу забезпечити охорону та збереження унікальних 

природних територій. Підготовлено до затвердження проекти створення 6 

об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення на загальну площу 

майже 400 га.  

Проект організації території РЛП «Сеймський», охорони, відтворення та 

рекреаційного використання його природних комплексів та об’єктів 

затверджений рішенням Сумської обласної ради від 27.04.2018, дозволив 

вирішити ряд питань, які хвилюють громадськість сьогодні. У першу чергу, це 

зонування території, що дозволило врегулювати земельні відносини та 

виділити земельні ділянки учасникам АТО.  

Для запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів 

територій та об’єктів природно-заповідного фонду розроблено 17 проектів 

емлеустрою щодо організації та встановлення меж територій ПЗФ місцевого 

значення, на 10 об’єктах природно-заповідного фонду місцевого значення 

встановлено інформаційні стенди, щити, інформаційно-охоронні та межові 

знаки, всього 58 шт. Проведено лікування ботанічної пам’ятки природи 

місцевого значення «Дуб Гаркуші» у Роменському районі. Розширено 

територію ботанічної пам’ятки природи місцевого значення «Дуб біля с. 

Кропивинці». Окрім того, зважаючи на непересічне значення особистості 

Йосипа Мухопада, його безпосередню діяльність зі створення дендрологічного 

парку як місця акліматизації рідкісних та екзотичних видів дерев на Сумщині, 

змінено назву дендропарку місцевого значення «Шкуратівський» на 

«Дендропарк ім. Й. Х. Мухопада» 

Організовано вольєрні господарства лані європейської та фазана 

звичайного, що дозволить розширити видовий склад мисливських тварин. 

Проект утримання парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого 

значення «Асмолова» (м. Суми) розроблений та готовий до реалізації. 

Проводились заходи з екологічної освіти та просвіти: видано та 

розповсюджено атлас-довідник «Природно-заповідний фонд Сумської 

області», книгу про ландшафтний заказник місцевого значення «Образ», 

буклет про РЛП «Сеймський». Проведено науково-практичну конференцію 

«Основні шляхи збереження лучно-степових екосистем України», присвячену 

90-річчю природного заповідника «Михайлівська цілина», в ході якої 

науковцями внесені пропозиції щодо призупинення деградаційних процесів 

лучно-степових фітоценозів та становлення заповідника. 

У той же час з різних причин залишилась невиконаною низка заходів (11 з 
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29). Інформація про підсумки виконання заходів Програми у 2016-2018 роках 

наведена у табл. 15.1 Додатка. 

Комплексна програма поводження з відходами в Сумській області на 2016-

20120 роки, затверджена рішенням Сумської обласної ради від 10.08.2016 

Забруднення довкілля відходами є однією з найгостріших екологічних 

проблем у Сумській області. Комплексна програма поводження з відходами у 

Сумській області на 2016 – 2020 роки спрямована на удосконалення системи 

поводження з відходами, зниження антропогенного навантаження на довкілля та 

поліпшення екологічного стану на території Сумської області. 

Реалізація природоохоронних заходів за відповідними напрямами 

Програми передбачена на період 2016 - 2020 роки та здійснюється в два етапи: 

І етап: 2016 - 2018 роки; ІІ етап – 2019 - 2020 роки.  

Загальний обсяг Програми, з урахуванням змін, затверджених рішенням 

Сумської обласної ради від 14.12.2018, складає 157010 тис. гривень. 

За інформацією Департамента житлово-комунального господарства, 

енергоефективності та паливно-енергетичного комплексу Сумської обласної 

державної адміністрації протягом 2018 року за рахунок обласного та місцевих 

бюджетів, а також інших коштів придбано 234 контейнери для збору твердих 

побутових відходів (далі – ТПВ) на загальну суму 759,99 тис. гривень (з них – 

753,99 тис. гривень – кошти місцевого бюджету, 6 тис. гривень – інші кошти). 

Завдяки виконанню цього заходу Програми на території області 

впроваджується роздільне збирання ТПВ. Накопичення відходів на полігонах 

та звалищах призводить до забруднення атмосфери, ґрунту, підземних вод та 

поверхневих водоймищ, порушує функціонування екосистем, завдає шкоди 

сільському господарству та будівництву (оскільки супроводжується виводом 

земельних ділянок з господарського обігу), що зумовлює важливість 

упровадження роздільного збору ТПВ та їх сортування.  На території Сумської 

області основними компонентами ТПВ, які збираються окремо, є скло, ПЕТ-

пляшки, папір. Окрім того, ТОВ «А-МУССОН» 03.09.2016 введено в 

експлуатацію сортувальну лінію, завдяки якій зменшується кількість відходів, 

що захоронюються на полігоні ТПВ, одержується вторинна сировина та 

вилучаються небезпечні відходи.  

 З метою надання населенню належної якості житлово-комунальних 

послуг в частині збору, складування та вивезення ТПВ, придбано 3 одиниці 

спецтехніки на загальну суму 5178,8 тис. гривень (з них 1600 тис. гривень – 

кошти обласного бюджету, 350 тис. гривень – кошти місцевого бюджету, 

3198,8 тис. гривень – інші кошти). 

 За кошти місцевих бюджетів (загальною сумою 2674,88 тис. гривень) 

здійснено реконструкцію полігону для складування ТПВ на території 

Верхньосироватської сільської ради Краснопільського району (на суму 

2376,97 тис. гривень), поточний ремонт діючого Роменського полігону ТПВ 

(139,91 тис. гривень) та звалища побутових відходів у Тростянецькому районі 

(158 тис. гривень). 

 Для поліпшення санітарного стану населених пунктів, а також 

виконання Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону 
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України «Про відходи» розробляються та затверджуються схеми санітарної 

очистки населених пунктів. За 2018 рік розроблено та затверджено 56 схем 

санітарної очистки населених пунктів, а саме: у Глухівському (40 одиниць), 

Сумському (14 одиниць) районах, Недригайлівській селищній раді (1 одиниця) 

та у місті Суми (1 одиниця). 

Разом з тим, у 2018 році були проведені роботи з екологічно безпечного 

збирання, перевезення, зберігання, утилізації чи видалення непридатних або 

заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин та тари з-під 

них у Охтирському районі на суму – 282 тис. гривень, Роменському районі – 

1154,890 тис. гривень. У Лебединському районі за рахунок коштів місцевого 

бюджету загальною сумою 199 тис. гривень.  

Обласна програми «Питна вода України» на 2006-2020 роки, затверджена 

рішенням сесії Сумської обласної ради від 29.09.2006 

З метою забезпечення населення якісною питною водою в достатній 

кількості та, згідно з встановленими нормативами, реалізації на території 

області відповідно до Загальнодержавної цільової програми "Питна вода 

України" на 2006-2020 роки державної політики у сфері питного 

водопостачання та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства, 

рішенням Сумської обласної ради від 29.09.2006 затверджена обласна 

програма «Питна вода України» на 2006-2020 роки. 

За інформацією Департамента житлово-комунального господарства, 

енергоефективності та паливно-енергетичного комплексу Сумської обласної 

державної адміністрації на виконання заходів, передбачених обласною 

програмою «Питна вода України» на 2012-2020 роки у 2018 році використано 

9380 тис. гривень (52% від передбачених обсягів), у тому числі з державного 

бюджету – 3572 тис. гривень (73,9%), з місцевих бюджетів – 5650 тис. гривень 

(77,4%), з інших джерел – 159 тис. гривень (48%). 

Зокрема, проведено упорядкування 4 зон санітарної охорони 

(Краснопільська ОТГ) на суму 40 тис. гривень, виконано будівництво та 

реконструкцію 16 водозабірних споруд (Лебедин – 1од., Білопільський район – 

3 од., Шалигинська ОТГ – 1 од.,, Конотопський район – 2 од., Краснопільський 

район – 1 од., Липоводолинський район – 3 од., Охтирський район – 1 од., 

Чернеччинська ОТГ – 3 од., Дружбівська ОТГ – 1 од.) на суму 2820 тис. 

гривень, проведено реконструкцію каналізаційних очисних споруд у містах 

Суми, Глухів, Буринь, смт Ямпіль (5731 тис. гривень), розроблено схему 

оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та 

водовідведення м. Суми (790 тис. гривень). 

У цілому протягом 2018 року на заходи з модернізації об’єктів 

водопровідно-каналізаційного господарства використано 79805,4 тис. гривень, 

у тому числі з державного бюджету – 30530,1 тис. гривень, з місцевих 

бюджетів – 38893,7 тис. гривень, з інших джерел – 10381,6 тис. гривень. 

Зокрема, виконано заміну, реконструкцію та будівництво 64 кілометрів 

водопровідних та 10,67 кілометрів каналізаційних мереж, проведено 

будівництво та реконструкцію 16 артезіанських свердловин, будівництво, 

реконструкцію та капітальний ремонт 9 водонапірних веж, ремонт та 
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реконструкцію 4 очисних споруд та 8 каналізаційних насосних станцій, 

виконано реконструкцію 6 водопровідних насосних станцій, встановлено 71 

од. насосного обладнання на свердловинах та 13 од. на каналізаційних 

насосних станціях, проведено очищення та дезінфекцію 1587, ремонт 452 та 

благоустрій 1275 шахтних колодязів. 

Регіональна програма розвитку водного господарства та екологічного 

оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року, затверджена 

рішенням сесії Сумської обласної ради від 16.08.2013 

За інформацією Регіонального офісу водних ресурсів у Сумській області  

виконання Загальнодержавної цільової програми розвитку водного 

господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 

2021 року у Сумській області проводилося з рамках реалізації запланованих на 

2018 рік природоохоронних заходів Регіональної програми розвитку водного 

господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 

2021 року (далі – Програма), яка була затверджена рішенням Сумської 

обласної ради від 16.08.2013. Даною Програмою передбачалося провести ряд 

природоохоронних заходів, які спрямовані на  збереження та відновлення 

водно-ресурсного потенціалу, регулювання господарської діяльності 

населення, створення екологічно безпечних умов життя людей, зменшення 

соціально-економічних та екологічних збитків. 

Суббасейн р. Десна 

Передбачені до реалізації заходи фінансувалися за рахунок обласного 

фонду навколишнього природного середовища, державного, місцевих 

бюджетів та інших недержавних джерел, а саме з: 

- державного бюджету – 0,76 млн. грн.; 

- обласного фонду ОНПС – 4,34 млн. грн.; 

- місцевих фондів ОНПС та місцевих бюджетів – 1,18 млн. грн.; 

- інших джерел – 0,57 млн. грн. 

З метою збереження пасовищ, урожаїв сільськогосподарських культур на 

меліорованих землях був розроблений водно-повітряний баланс. Фінансування 

даних заходів проводилося за рахунок коштів місцевих бюджетів.  

Кошти державного бюджету у 2018 році були спрямовані на захід щодо 

зниження шкідливої дії вод в с. Миронівка Шосткінського району. За кошти 

обласного фонду охорони навколишнього природного середовища були 

відновлені водні об’єкти у селах Вирівка, Попівка Конотопського району, 

відремонтована споруда водосховища Каліщанське в Путивльському району та 

проведений благоустрою водойми в с. Юр'єве  Путивльського району. Також 

кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища 

спрямовувалися для реконструкції каналізаційних мереж м. Шостка.  

За кошти місцевих бюджетів вдалося провести благоустрій водойм та 

капітальний ремонт їх споруд та розчистити русла малих річок від сухостою, 

чагарнику у м. Кролевець, у с. Хотминівка Глухівського району, у с. Князівка 

Путивльського району. 

Залучення коштів інших джерел здебільшого були спрямовані на заміну 

застарілого насосного та технологічного обладнання каналізаційних насосних 
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станцій та частковий ремонт очисних споруд, що знаходяться у суббасейні 

Десни.  

За підсумками 2018 року по результатах виконання запланованих заходів 

було проведено:  

капітальний ремонт 3 гідротехнічних споруд; 

розчищені ділянки ложа 4 ставків приблизною площею 4,5 га; 

забезпечено санітарне очищення прибережних смуг р. Свидня у межах м. 

Кролевець, р. Реть у Кролевецькому районі, річок Єзуч та Куколка в 

Конотопському районі, р. Шостка в межах міста, р. Івотка Ямпільського 

району та інше; 

проведена реконструкція напірних та самопливних каналізаційних 

колекторів загальної протяжністю 1,25 км; 

замінено насосне та технологічне обладнання, запірна арматура на КНС, 

каналізаційних мережах та очисних спорудах.  

Суббасейн Середнього Дніпра 

Передбачені до реалізації заходи фінансувалися за рахунок обласного 

фонду навколишнього природного середовища, державного, місцевих 

бюджетів та інших недержавних джерел, а саме з: 

- державного бюджету – 5,5 млн грн.; 

- обласного фонду ОНПС – 2,91 млн грн.; 

- місцевих фондів ОНПС та місцевих бюджетів – 28,77 млн грн.; 

- інших джерел – 1,72 млн грн. 

Результати роботи 2018 року показують, що доля залучення коштів 

порівняно з минулим роком збільшилася з державного бюджету у 5,5 рази, з 

місцевих фондів ОНПС та місцевих бюджетів - у 6 разів. Переважно всі ці 

кошти були спрямовані на реконструкцію очисних споруд та ремонт 

каналізаційних мереж. Залучення коштів інших джерел здебільшого були 

спрямовані на заміну застарілого насосного та технологічного обладнання 

каналізаційних насосних станцій та частковий ремонт очисних споруд, що 

знаходяться у суббасейні середнього Дніпра.  

З метою збереження пасовищ, урожаїв сільськогосподарських культур на 

меліорованих землях був розроблений водно-повітряний баланс. Фінансування 

даних заходів проводилося за рахунок коштів місцевих бюджетів.  

За підсумками 2018 року по результатах виконання запланованих заходів 

було проведено:  

будівництво водовідвідної споруди по руслу р. Охтирка у межах 

м. Охтирка; 

капітальний ремонт 4 гідротехнічних споруд, які розташовані на р. 

Гусинка біля с. Пологи Охтирського району; на струмку Бездрик у межах 

с. Бездрик Сумського району; на водному об’єкті в с. Веретенівка Сумського 

району, на р. Кринична в межах м. Охтирка; 

забезпечено санітарне очищення прибережних смуг р. Псел, Сумка, 

Стрілка у межах м. Суми, р. Охтирка у межах м. Охтирка, р. Сироватка у 

Краснопільському районі, р. Боромля Тростянецького району на загальній 

площі 440,0 га; 
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проведена реконструкція напірних та самопливних каналізаційних 

колекторів загальної протяжністю 3,75 км; 

замінено насосне та технологічне обладнання, запірна арматура на КНС, 

каналізаційних мережах та очисних спорудах.  

  Всі проведені заходи дозволили: 

знизити загрозу шкідливої дії вод на прилеглі території та деякі населені 

пункти, відновити гідрологічний режим водотоків та захистити їх від 

засмічення та замулення; 

реконструкція каналізаційних мереж та очисних споруд виключила 

можливість потрапляння неочищених господарсько-промислових стоків до 

поверхневих об’єктів, знизила рівень їх забруднення, поліпшила екологічний 

стану навколишнього природного середовища. 

 

15.5. Державна політика у сфері моніторингу навколишнього 

природного середовища 

Система моніторингу довкілля є основною складовою природоохоронної 

політики, що забезпечує захист життєво важливих екологічних інтересів 

людини і суспільства, збереження природних екосистем. Пріоритетними 

завданнями цієї системи є відвернення кризових змін екологічного стану 

довкілля, запобігання надзвичайним екологічним ситуаціям та надання 

інформації громадськості про стан навколишнього природного середовища. 

Державний моніторинг довкілля (екологічний моніторинг) є однією з 

функцій державного управління у відповідній сфері суспільних відносин. Його 

сутність полягає в організації системи спостережень за станом навколишнього 

природного середовища, рівнем його забруднення, якісними та кількісними 

характеристиками природних ресурсів з метою забезпечення збору, 

оброблення, збереження та аналізу інформації про стан навколишнього 

природного середовища, прогнозування його змін та розробки науково 

обґрунтованих рекомендацій для прийняття ефективних управлінських рішень.  

Функції Регіонального центру моніторингу довкілля (РЦМД) Сумської 

області у 2018 році виконувала робоча група відділу оцінки впливу на 

довкілля, моніторингу та економіки природокористування Департаменту 

екології та охорони природних ресурсів Сумської обласної державної 

адміністрації. 

На виконання наказу Мінприроди України від 26.04.2007 ғ 218 «Про 

затвердження Регламенту підготовки та розміщення інформації на веб-порталі 

Мінприроди» регіональним центром збиралась, узагальнювалась та надавалась 

екологічна інформація до Мінприроди та на сайт Департаменту екології та 

охорони природних ресурсів Сумської обласної державної адміністрації. 

Діяльність обласної системи моніторингу довкілля ґрунтується на 

використанні даних суб'єктів моніторингу довкілля, які здійснюють 

спостереження за окремими об'єктами навколишнього природного 

середовища, що закріплені за кожним із них.  

Сумський обласний центр з гідрометеорології (ЦГМ) здійснює 

спостереження за забрудненням навколишнього природного середовища, а 
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саме за забрудненням атмосферного повітря, опадів, снігу, грунтів, 

радіоактивним забрудненням на базовій мережі спостережень по м. Суми та 

області.  

Відділ гідрометзабезпечення Сумського ЦГМ складає та доводить до 

споживачів метеорологічні, агрометеорологічні прогнози, попередження та 

оперативні інформації про загрозу виникнення небезпечних та стихійних 

гідрометеорологічних явищ, різку зміну погоди, поширення небезпечних та 

стихійних гідрометеорологічних явищ, забезпечує доведення до споживачів 

гідрометеорологічних прогнозів і попереджень, у т.ч. одержаних від УкрГМЦ 

та інших прогностичних гідрометеорологічних організацій і підприємств. 

Проводить аналіз небезпечних і стихійних гідрометеорологічних явищ, бере 

участь в обстеженні територій, що зазнали їх впливу. 

Лабораторія спостережень за забрудненням атмосферного повітря (далі 

ЛСЗА) Сумського ЦГМ, проводить систематичні спостереження за 

забрудненням атмосферного повітря в м. Суми на 3-х стаціонарних постах 

(далі ПСЗ), які розташовані по вул. Сумсько-Київських дивізій, 26 (ПСЗ ғ3); 

вул. Харківська, 125 (ПСЗ ғ4); вул. Металургів, 2 (ПСЗ ғ5). Спостереження 

проводяться згідно програми, за 8 домішками (пил, діоксид сірки, діоксид 

азоту, оксид вуглецю, оксид азоту, розчинні сульфати, формальдегід, аміак), 

чотири рази на добу (01; 07; 13; 19 год.). На ПСЗ ғ3 та ғ5 проводиться відбір 

проб на важкі метали (кадмій, залізо, марганець, мідь, нікель, свинець, хром, 

цинк) та бенз/а/пірен. Аналіз проб на важкі метали виконує лабораторія 

Центральної геофізичної обсерваторії (ЦГО) м. Київ. 

У 2018 році відібрано і проаналізовано 14221 пробу атмосферного 

повітря, інформація наведена у розділі 2.3 Доповіді. 

Основні види робіт радіоекологічного характеру, які виконує Сумський 

обласний центр з гідрометеорології та його підрозділи, є стаціонарні 

спостереження за рівнем радіаційного забруднення атмосферного повітря та 

планшетні спостереження за щільністю радіаційних випадінь. Інформація 

Сумського обласного центру з гідрометеорології щодо стану радіаційного 

забруднення див. розділ 2.4 Доповіді. 

Головне управління Держпродспоживслужби в Сумській області 

здійснюють моніторинг у місцях проживання та відпочинку населення за 

вмістом шкідливих речовин (хімічні, бактеріологічні, радіологічні, 

вірусологічні визначення) у поверхневій та питній воді, ґрунтах, 

атмосферному повітрі, якості води водних об'єктів області, впливу полігонів, 

сміттєзвалищ на стан підземних водоносних горизонтів, поверхневих вод, 

ґрунтів, а також фізичних факторів (електромагнітні поля, радіація, вібрація 

тощо). 

Лабораторні дослідження атмосферного повітря населених пунктів 

області проводились санітарно-гігієнічною лабораторією Сумського 

обласного лабораторного центру МОЗ України, а також лабораторіями 

Охтирського, Конотопського, Лебединського, Роменського, Шосткинського 

міськрайвідділів та Білопільського, Буринського, Путивльського, 

Кролевецького районних лабораторних відділень по таких напрямках: 
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маршрутні пости, викиди автотранспорту, підфакельні спостереження в 

санітарно-захисних зонах промислових підприємств. Контроль за 

атмосферним повітрям проводився в 67 точках спостереження, стаціонарні 

джерела викидів в атмосферне повітря контролювались в 44 точках.  

Всього у 2018 році було досліджено проб атмосферного повітря, у тому 

числі в міських поселеннях - 6388 проб, в сільських поселеннях - 2285 проби. 

Відповідно до «Програми моніторингу якості води рік України: Дніпро, 

С. Донець, Південний Буг, Дністер, Десна», «Програми спостережень за 

радіологічними та гідрологічними показниками на транскордонних водних 

об’єктах з Білорусією та РФ річок Сейму та Десни» дослідження проб води 

річок області проводились згідно термінів, передбачених планами для 

моніторингових досліджень. Протягом 2018 року представниками ДУ 

«Сумський обласний лабораторний центр МОЗ України» проаналізовано 88 

постійних створів на відкритих водоймах в місцях проживання і відпочинку 

населення, проконтрольовано 8 скидів зворотних вод у поверхневі води. 

За даними лабораторних визначень за 2018 рік було досліджено проб води 

з відкритих водойм на санітарно-хімічні показники - 717 проб, мікробіологічні 

показники – 755 проб, радіологічні показники – 38 проб, паразитологічні 

показники – 251 проба. 

Для контролю підземних вод відібрано проби з 525 артсвердловин та 4681 

шахтних колодязів. За 2018 рік досліджено проб води з шахтних колодязів на 

санітарно-хімічні показники - 2984 проби, бактеріологічні показники – 3404 

проби; води централізованого водопостачання на санітарно-хімічні показники 

– 8351 проба, бактеріологічні показники – 11289 проб.  

Контроль за якістю ґрунтів проводився 101 точці спостереження. У місцях 

відпочинку населення, виявлено перевищення гранично – допустимих 

концентрацій хлорорганічних пестицидів у 8 пробах: с. Ковтуневе 

Шосткинського району, поблизу майданчика для зберігання перезатарених 

небезпечних відходів - 1 проба; місце тимчасового зберігання перезатарених 

небезпечних відходів с. Ображіївка Шосткинського району – 4 проби; узбіччя 

дороги, напроти озера Лазарівське, ПАТ «Залізобетонні конструкції» м. 

Шостка – 2 проби; берегова зона озера Лазарівське з боку дороги  ПАТ 

«Залізобетонні конструкції» м. Шостка – 1 проба. 

На наявність залишкових кількостей пестицидів проведено моніторингове 

лабораторне випробування у 2147 пробах харчових продуктів, відхилення від 

санітарно – гігієнічних нормативів не зареєстровано.  

Сумська філія ДУ Інституту охорони ґрунтів України» веде моніторинг 

ґрунтів та поверхневих вод сільськогосподарського призначення, 

сільськогосподарських рослин та продуктів з них (токсикологічні, радіологічні 

визначення, залишкова кількість пестицидів, хімікатів і важких металів).  

Регіональний офіс водних ресурсів у Сумській області веде моніторинг 

річок, водосховищ, каналів, зрошувальних систем, водойм у межах 

водогосподарських систем комплексного призначення, поверхневих вод у 

прикордонних зонах і місцях інтенсивного виробничо-господарського 

використання (вміст забруднюючих речовин (ЗР), у т.ч. радіонуклідів); 
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зрошуваних та осушуваних земель (глибина залягання, мінералізація 

ґрунтових вод, ступінь засоленості та солонцюватості ґрунтів); підтоплення 

сільських населених пунктів, прибережних зон водосховищ (переформування 

берегів і підтоплення територій), веде моніторинг за скидами ЗР 

підприємствами - основними водокористувачами регіону, за показниками 

контролю нормативів скиду по забруднюючим ЗР, за показниками державного 

контролю грунтів в зонах меліорації. Відбори проб води проводяться 

щомісячно на 25 створах розташованих на 12 відкритих поверхневих 

водоймах. Відібрано та проаналізовано 100 проб води по 34 гідрохімічним 

показникам та 20 проб з 5 створів для підготовки до радіологічного контролю. 

Сумське обласне управління лісового господарства та ОКАП 

"Сумиоблагроліс" ведуть моніторинг лісів та мисливських тварин.  

Державна екологічна інспекція у Сумській області. 

За даними відділу інструментально–лабораторного контролю Державної 

екологічної інспекції у Сумській області у 2018 році на 13 підприємствах 

області проводився інструментально-лабораторний контроль за викидами від 

стаціонарних джерел забруднення.  

Проконтрольовано 44 стаціонарних джерел забруднення атмосферного 

повітря, відібрано 264 об'єднаних проб, виконано 990 визначень. На 4 

підприємствах встановлено перевищення нормативів ГДВ. 

Проконтрольовано 41 пересувне джерело забруднення, на 14 джерелах 

встановлено перевищення технологічних нормативів. 

За 2018 рік відділом інструментально-лабораторного контролю було 

відібрано та проаналізовано 194 проби води, в яких виконано 1879 визначень. 

Проконтрольовано 39 водних об’єктів, в яких відібрано 149 проб поверхневої 

води та виконано 1261 визначення, проаналізовано 8 проб підземної води (із 

спостережувальних свердловин), в яких виконано 86 визначення. Перевірено 

19 підприємств, на яких проконтрольовано 18 випуски зворотної води у 

водойму, всього відібрано 37 проб зворотної води, в яких виконано 532 

визначення. 

За звітний період проконтрольовано 36 об’єктів, на яких відібрано 189 

проб ґрунту, виконано 1283 визначення. 

Підприємства Сумської області, діяльність яких може привести до 

погіршення стану довкілля, згідно постанови Кабінету Міністрів України      

«Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля» 

від 30.03.1998 ғ 391, здійснювали екологічний контроль за виробничими 

процесами та станом промислових зон.  

 

15.6. Оцінка впливу на довкілля 

З метою виконання міжнародних зобов’язань України та транспозиції 

директив ЄС 23 травня 2017 року у Верховній раді України було ухвалено 

Закон України «Про оцінку впливу на довкілля», який вступив в дію з              

18 грудня 2017 року. 

 Закон встановлює правові та організаційні засади оцінки впливу на 

довкілля, яка спрямована на попередження та запобігання шкоді довкіллю, 
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забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального 

використання і відтворення  природних ресурсів, у процесі прийняття рішень 

про провадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на 

довкілля, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів. 

Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» у порівнянні з Законом 

України «Про екологічну експертизу», що втратив чинність, має основні 

переваги: 

оцінка наслідків для довкілля і здоров’я людини та розробка заходів, 

спрямованих на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення 

значного негативного впливу на довкілля планованої діяльності; 

участь громадськості та порядок врахування її результатів; 

відкритість документації для бізнесу та громадськості на всіх етапах 

процедури ОВД, що зменшує корупційні фактори при прийнятті рішень; 

чітка та прозора для інвестора процедура здійснення оцінки впливу на 

довкілля та отримання висновку з ОВД; 

визначений перелік видів діяльності, які вимагають здійснення ОВД; 

Європейська модель ОВД, що забезпечує наближення до законодавства 

ЄС та виконання вимог міжнародних угод; 

врегульована процедура транскордонної оцінки впливу на довкілля в 

разі наявності такого впливу, в тому числі діяльності, яка здійснюється за 

межами України. 

Оцінка впливу на довкілля (ОВД) – це процедура, що передбачає: 

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; 

проведення громадського обговорення; 

аналіз уповноваженим органом інформації, наданої у звіті з оцінки 

впливу, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а 

також інформації, отриманої від громадськості під час громадського 

обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, 

іншої інформації; 

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки 

впливу на довкілля, що враховує результати аналізу; 

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про 

провадженні планованої діяльності. 

Уповноваженим територіальним органом, який здійснює оцінку впливу 

на довкілля у Сумській області, являється Департамент екології та охорони 

природних ресурсів Сумської обласної державної адміністрації (далі – 

Департамент). 

У 2018 році Департаментом було розглянуто 56 Повідомлень про 

плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, проведено 17 

громадських слухань у рамках громадського обговорення планованої 

діяльності після подання звіту з оцінки впливу на довкілля, розглянуто 17 

звітів з оцінки впливу на довкілля та видано13 висновків з оцінки впливу на 

довкілля: 

1. Продовження видобування на Турутинському родовищі корисних 

копалин – вуглеводнів (нафта, газ розчинений у нафті) – ПАТ «Укрнафта» 
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НГВУ «Охтирканафтогаз». 

2. Продовження видобування на Миколаївському родовищі корисних 

копалин – вуглеводнів (газ природний, конденсат, нафта, газ розчинений у 

нафті, супутні компоненти: етан, пропан, бутани) – ПАТ «Укрнафта» НГВУ 

«Охтирканафтогаз». 

3. Продовження видобування на Андріяшівському родовищі 

корисних копалин – вуглеводнів (газ природний, конденсат, нафта, супутні 

компоненти: етан, пропан, бутани) – ПАТ «Укрнафта» НГВУ 

«Полтаванафтогаз». 

4. Облаштування приймально – відправного майданчика привізного 

вугілля (вугільний склад) для ТОВ «Кролевецький завод силікатної цегли» –  

ТОВ «Кролевецький завод силікатної цегли». 

5. Кар’єр видобування пісків, придатних для виробництва силікатної 

цегли, виготовлення штукатурних розчинів, дорожнього будівництва 

відповідно до ДСТУ Б.В.2.7-32-95, Подолівської ділянки Подолівського 

родовища піску у Кролевецькому районі Сумської області  –  ТОВ 

«Кролевецький завод силікатної цегли». 

6. Споруджування свердловини ғ 119Г Великобубнівського 

родовища (другий стовбур) з метою розвідки башкирських покладів 

вуглеводнів горизонту Б-9н – ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз». 

7. Спорудження свердловини ғ 519 Бугруватівського родовища з 

метою оцінки запасів нафти – ПрАТ «Айпек». 

8. Видобування питних підземних вод (корисні копалини 

загальнодержавного значення, згідно постанови Кабінету Міністрів України 

від 12.12.1994 року ғ827) з Свеського родовища (свердловини ғ 1,ғ 2,ғ 3), 

що розташоване у селищі міського типу Свеса Ямпільського району Сумської 

області з метою забезпечення господарсько-питного водопостачання 

населення та виробничих потреб підприємства – ПрАТ «Свеський насосний 

завод». 

9. Будівництво автозаправного комплексу у складі автозаправної 

станції (АЗС) з сервісним обслуговуванням автомобілів та автогазозаправного 

пункту (АГЗП) по вул. Привокзальна, 4/5 в м. Суми – ТОВ «Омфал». 

10. Продовження видобування на Перекопівському родовищі 

корисних копалин – вуглеводнів (нафта, газ, розчинений у нафті, газ 

природний, конденсат, супутні: етан, пропан, бутани, гелій) – ПАТ 

«Укрнафта» НГВУ «Охтирканафтогаз». 

11. Видобування питних підземних вод з Будильського родовища 

(свердловини ғ 1(107/89), ғ 2, ғ 3(4-95) та однієї резервної свердловини, що 

переведена у спостережні ғ 4(3-1993) з повною відмовою від експлуатації), 

що розташоване по вул. Заводська, 1 Г,   с. Будилка, Лебединського району, 

Сумської області – ТОВ «Компанія «Еко-Енергія». 

12. Видобування питних підземних вод з Краснопільського родовища 

(свердловини ғ 51, ғ 51а, ғ 639), що розташоване у смт Краснопілля, 

Краснопільського району, Сумської області – ТОВ «Теплоенерго»                  

смт Краснопілля. 
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13. Реконструкції під’їзної колії ТОВ «Кролевецький завод силікатної 

цегли» при ст. Кролевець РФ «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська 

залізниця» –  ТОВ «Кролевецький завод силікатної цегли». 

 

15.7. Економічні засади природокористування 

15.7.1. Економічні  механізми  природоохоронної діяльності 

Реалізація економічних механізмів в управлінні охороною 

навколишнього природного середовища забезпечується через економічні 

важелі впливу, які включають:  

взаємозв'язок управлінської, науково-технічної та господарської 

діяльності підприємств і організацій з ефективним використанням природних 

ресурсів та здійсненням заходів щодо охорони природного середовища;  

визначення джерел фінансування природоохоронних заходів;  

установлення нормативів і величини зборів за використання природних 

ресурсів, викидів і скидів шкідливих речовин у навколишнє середовище, 

розміщення відходів у природному середовищі;  

установлення лімітів за використання природних ресурсів, викидів, 

скидів забруднюючих речовин у природне середовище, утворення й 

розміщення відходів;  

відшкодування збитків, викликаних порушенням природоохоронного 

законодавства;  

надання підприємствам, організаціям і громадянам податкових, 

кредитних пільг при здійсненні ними ефективних заходів щодо охорони 

природи, впровадженню маловідходних, ресурсо- і енергозберігаючих 

технологій.    

 Однією з важливих проблем сьогодення для України, як і для більшості 

держав світу, що прагнуть зберегти та примножити природоресурсний 

потенціал, є питання, пов’язані зі створенням ефективних механізмів 

екологічного регулювання, у тому числі за допомогою використання такого 

фіскального важеля, як екологічний податок.  

Одним із суттєвих економічних важелів навколишнього природного 

середовища можна вважати екологічний податок: викиди в атмосферне 

повітря забруднюючих речовин стаціонарними та пересувними джерелами 

забруднення; скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти; 

розміщення відходів у спеціально відведених місцях чи на об’єктах.  

Екологічний податок за своєю економічною сутністю є компенсацією за 

шкоду, заподіяну навколишньому середовищу. Відтак, сума сплаченого 

екологічного податку повинна покривати витрати на фінансування заходів, 

необхідних для відновлення навколишнього середовища, відповідати сумі 

нанесеній навколишньому середовищу шкоди.   

 У сучасних умовах екологічний податок виступає одним із 

найважливіших елементів регулювання стану навколишнього природного 

середовища. Ефективність екологічного податку залежить не тільки від 

величини податкової ставки, але й багато в чому від того, на які цілі і яким 

чином будуть розподілені доходи.  
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 Екологічний податок є одним із інструментів держави в охороні 

навколишнього природного середовища. Метою податку є стимулювання 

суб’єктів господарювання до зниження обсягів викидів/скидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря/водні об’єкти, встановлення прямої залежності 

розміру податкових відрахувань від ступеня негативного впливу на довкілля, 

мобілізація коштів до бюджетів різних рівнів з метою фінансування витрат на 

охорону та раціональне використання природних ресурсів. 

 Екологічний податок відноситься до загальнодержавних податків, отже є 

обов’язковим до сплати на усій території України.   

 Податковим кодексом розширено перелік платників екологічного 

податку, до яких віднесено громадян України, іноземців та осіб без 

громадянства, які раніше не сплачували збір за забруднення навколишнього 

середовища. Облік платників податків ведеться з метою створення умов для 

здійснення контролюючими органами контролю за правильністю нарахування, 

своєчасністю і повнотою сплати податків, нарахованих фінансових санкцій, 

дотримання податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням 

якого покладено на контролюючі органи.  

Особливістю обліку платників екологічного податку є обов’язок 

платника податків, який здійснює викиди/скиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря/водні об’єкти, стати на облік у контролюючому органі за 

місцем розміщення стаціонарних джерел забруднення (неосновне місце 

обліку).  

 За даними Головного управління статистики у Сумській області у 2018 

році кількість підприємств, яким пред’явлений екологічний податок, складала 

412 одиниць, фактично сплатили екологічний податок – 395.  

У 2018 році всього пред’явлено екологічного податку - 48639,2 тис. 

гривень, з них за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин – 

15848,0 тис. гривень, за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти – 2893,0 

тис. гривень, за розміщення відходів у спеціально відведених місцях чи 

об’єктах – 29898,2 тис. гривень. Пред’явлено штрафних санкцій за порушення 

природоохоронного законодавства – 953,9 тис. гривень. 

У 2018 році фактично сплачено екологічного податку 49673,6 тис. 

гривень, з них за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин – 

16145,4 тис. гривень, за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти – 2717,6 

тис. гривень, за розміщення відходів у спеціально відведених місцях чи 

об’єктах – 30810,6 тис. гривень. Фактично сплачено штрафних санкцій за 

порушення природоохоронного законодавства – 648,4 тис. гривень. 

Найбільше сплачено екологічного податку підприємствами м. Суми – 

37576,5 тис. гривень, Конотопського району – 6214,1 тис. гривень та м. 

Шостка – 725,0 тис. гривень. 

Дані Департаменту фінансів Сумської обласної державної адміністрації 

про виконання мiсцевих бюджетiв Сумської областi за 2018 рік до 

спеціального фонду в частині надходження від екологічного податку наведено 

у табл.15.2.  
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Таблиця 15.2  

Виконання мiсцевих бюджетів Сумської областi за 2018 рік в частині 

надходження від екологічного податку   
тис. гривень 

Д  О  Х  О  Д  И Код 

В цілому по області По обласному бюджету 

Затверджен

о місцевими 

радами на 

рік 

Надій

шло 

% 

викона

ння 

Затверджен

о місцевими 

радами на 

рік 

Надій

шло 

% 

викона

ння 

Екологічний податок 1901

00 
21 430,2 

28 

893,1 
134,8 12 572,4 

15 

759,9 
125,4 

Інші надходження до фондів 

охорони навколишнього 

природного середовища   

2406

16 
250,0 265,0 106,0 0,0 0,0 - 

Грошові стягнення за шкоду, 

заподіяну порушенням 

законодавства про охорону 

навколишнього природного 

середовища внаслідок 

господарської та іншої 

діяльності  

2406

21 
1 132,4 

2 

261,9 

більше 

100% 
200,0 646,3 

більше 

100% 

 

Дані Головного управління статистики у Сумській області щодо 

екологічного податку та штрафних санкцій за порушення природоохоронного 

законодавства, фактично сплачених у всіх секторах економіки у 2018 р., 

наведено у табл. 15.3 Додатка. 

 

15.7.2. Стан фінансування природоохоронної галузі 

У сумарних витратах на охорону навколишнього природного 

середовища у країні фактичні витрати по Сумській області складають 2,2%, у 

тому числі на капітальні інвестиції - 0,2%, на поточні витрати – 3,0%. 

За інформацією Головного управління статистики у Сумській області 

протягом 2018 року на охорону навколишнього природного середовища 

фактично витрачено 759691,2 тис.гривень. Поточні витрати на охорону 

природи склали 736955,5 тис.гривень, капітальні інвестиції – 22735,7тис. 

гривень. 

 Структура капітальних інвестицій та поточних витрат за напрямами 

природоохоронних заходів у 2018 році наведена у табл. 15.4 Додатка. 

 

15.8. Технічне регулювання у сфері охорони навколишнього 

природного середовища, використання природних ресурсів та 

забезпечення екологічної безпеки  

Важливим фактором ефективного функціонування державної системи 

охорони навколишнього природного середовища важливим є точність, єдність, 

уніфікованість та достовірність вимірювань. Відповідно статті 20 Закону 

України "Про метрологію і метрологічну діяльність" контроль за станом 

навколишнього природного середовища відноситься до сфери державного 

метрологічного нагляду. Реалізація політики у сфері якості вимірювань при 

аналізі складових довкілля на території Сумської області здійснюється: 

відділом інструментально-лабораторного контролю Державної екологічної 
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інспекції у Сумській області, Сумським обласним лабораторним центром МОЗ 

України, підрозділами Сумського обласного центру з гідрометеорології, 

лабораторією Регіонального офісу водних ресурсів у Сумській області, 

підрозділами Сумської філії ДУ «Держгрунтохорона» та акредитованим 

лабораторіями підприємств області. Система якості вимірювань зазначених 

підрозділів є сукупністю організаційної структури, методик, процедур, 

процесів і ресурсів. Реалізація системи якості під час проведення робіт, як у 

виробничих лабораторних приміщеннях, так і за їх межами (при відборі проб, 

вимірюванні показників безпосередньо на джерелах забруднення довкілля 

тощо), спрямована на забезпечення та підтримування високої якості 

вимірювань при сталій галузі діяльності установ. Принципи технічної 

політики якості полягають у впровадженні сучасних стандартів і методик для 

забезпечення найбільш високого технічного рівня вимірювань, у впровадженні 

(на скільки це можливо в рамках напрямків роботи підрозділів) сучасних 

засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) та обладнання, постійного їх оновлення, 

безперервною підготовкою співробітників та їх навчанням методам роботи на 

сучасних приладах. Підрозділи, відповідно до вимог конкретних методик 

виконання вимірювань, оснащуються необхідними ЗВТ, що мають відповідні 

свідоцтва ДП «Сумського регіонального науково-виробничого центру 

стандартизації, метрології та сертифікації», обладнанням для відбору проб, 

вимірювань параметрів газопилового потоку та концентрацій забруднюючих 

речовин (ЗР), включаючи підготовку проб до вимірювань. Якщо це 

передбачено, будується відповідна градуювальна характеристика. 

Стандартизація і нормування є не лише функціями державного 

управління, а й важливими засобами охорони довкілля. Отримавши 

закріплення в законодавстві, вони стали загальнообов’язковими. Це означає, 

що екологічні стандарти повинні використовуватися усіма 

природокористувачами і в обов’язковому порядку здійснюватися 

уповноваженими державними органами. 

 

15.9. Державне регулювання у сфері природокористування 

Державному регулюванню підлягають передусім стан навколишнього 

середовища, тобто сукупність природних і природно-соціальних умов і 

процесів, природні ресурси, як залучені до господарського обігу, так і ті, що на 

цей час не використовуються в народному господарстві (земля, надра, води, 

атмосферне повітря, ліси та інші природні комплекси). Державній охороні від 

негативного впливу несприятливої екологічної ситуації підлягають також 

здоров'я та життя людей. 

Суть державного регулювання охорони навколишнього середовища 

визначається екологічною політикою держави. Вона має бути спрямована на 

перебудову відносин у системі "людина - суспільство-навколишнє 

середовище" з метою підтримання та створення сприятливих екологічних умов 

для проживання населення, забезпечення раціонального використання і 

відтворення природних ресурсів. 

Державне регулювання цієї сфери має забезпечувати з боку держави 
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систему гарантій екологічної безпеки, певною мірою впорядковувати систему 

управління в галузі природокористування, закладати підвалини гармонійного 

узгодження екологічних інтересів суспільства з інтересами його економічного 

розвитку. 

Одним з основних шляхів спільного розв'язання соціально-економічних 

та екологічних проблем є чітке функціонування механізму охорони довкілля і 

раціоналізації природокористування. 

Структурним елементом господарського механізму раціонального 

природокористування є система управління. Вона має забезпечувати 

виконання таких функцій управління сферою природокористування, як 

організація, регулювання, контроль, прогнозування, облік, експертиза, нагляд 

та ін. Лише за умови виконання цих функцій у необхідному обсязі відповідна 

організаційна система може розглядатися як така, що здатна управляти. 

Формування зазначеної системи управління передбачає запровадження у 

практику економічного (в тому числі планового), адміністративного, 

законодавчого та інших механізмів забезпечення заінтересованості 

природокористувачів у збереженні та поліпшенні навколишнього середовища, 

використанні й відтворенні його потенціалу.  

З метою встановлення обмежень на використання природних ресурсів та 

зменшення забруднення навколишнього середовища Департаментом екології 

та охорони природних ресурсів Сумської обласної державної адміністрації 

протягом 2018 р. видано дозволів на викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря стаціонарними джерелами – 360; висновків з оцінки 

впливу на довкілля – 13. 

Зареєстровано декларацій про відходи – 133. 

Затверджено лімітів на спеціальне використання природних ресурсів у 

межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду  місцевого значення 

– 57. 

Погоджено лімітів на спеціальне використання природних ресурсів у 

межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного 

значення – 25. 

Видано дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у 

межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного 

значення – 11. 

Регіональним офісом водних ресурсів у Сумській області видано 268 

дозволів на спеціальне водокористування, анульовано – 3.  

 

15.10. Стан та перспективи наукових досліджень у галузі охорони 

довкілля 

Науковими екологічними дослідженнями в області займаються вищі 

наукові заклади, науково-дослідні інститути та національні природні парки. 

У Сумському національному аграрному університеті (СНАУ) наукові 

дослідження, безпосередньо  пов’язані з питаннями охорони довкілля, 

здійснюються на кафедрі екології та ботаніки. Робота проводиться під 

керівництвом доктора біологічних наук, професора Скляр В.Г. в рамках 
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виконання загальної теми наукових досліджень «Стан і динаміка 

фітопопуляцій в екосистемах Північного Сходу України за умов різного 

ступеня та характеру антропогенного впливу» (номер державної реєстрації: 

0115U007150). Виконавцями даної теми є доценти І.М. Коваленко, М.Г. 

Баштовий, К.С. Кирильчук, Л.М. Бондарєва, О.М. Тихонова, Г.О. Клименко, 

Ю.Л. Скляр та аспіранти.  Дослідженнями охоплені основні типи природної 

рослинності (лісова, лучна, водна) Сумської області та значна кількість 

агроекосистем.  

Науковці кафедри велику увагу приділяють проведенню наукових 

досліджень як на територіях, перспективних для заповідання, так і в межах 

вже існуючих  природно-заповідних територій. Очікуваними результатами 

щодо виконання вищезазначеної загальної теми наукових досліджень є збір, 

узагальнення даних про стан, структуру та динаміку популяцій рослин у 

різних фітоценозах Сумської області, і, на цій основі, - розробка рекомендації 

із забезпечення стійкого існування рослинних угруповань,  сприяння 

раціональному природокористуванню, а також вдосконалення та розширення 

мережі об’єктів і територій природно-заповідного фонду.  

 Сумський державний університет (СумДУ) за даними міжнародних та 

вітчизняних рейтингів у 2018 році знаходиться серед лідерів українських 

університетів: – входить до каталогу кращих дослідницьких університетів 

світу від Шанхайського рейтингу та до авторитетного каталогу кращих 

університетів світу від рейтингу Times Higher Education (THE); – за 

міжнародним рейтингом закладів вищої освіти QS World University Rankings 

входить до топ-групи (3%) провідних університетів світу та класифікується як 

університет з високою дослідницькою продуктивністю; СумДУ – в першій 

п’ятірці серед українських ЗВО; рейтинг QS також визначив університет на 

позиції 101–150 серед «молодих» вишів світу, які «стрімко зростають»; – за 

даними міжнародного рейтингу Webometrics СумДУ посідає 3-місце серед 

ЗВО України, а також займає високі позиції у європейському рейтингу U-

Multirank, який визначив більшість показників навчальної, позанавчальної, 

міжнародної та інших сторін діяльності СумДУ такими, що перевищують 

середньосвітові значення; – згідно з результатами міжнародного рейтингу 

Round University Ranking, що складається за даними однієї з найбільших 

інформаційно-аналітичних компаній світу Clarivate Analytics (Thomson 

Reuters), Сумський державний університет - на 557 позиції серед ЗВО світу та 

на другій серед університетів України; – згідно з міжнародним рейтингом 

SCImago Institutions Rankings Сумський державний університет посідає 7 місце 

серед ЗВО України та входить до ТОП-200 університетів Центральної та 

Східної Європи; – за версією міжнародного екологічного рейтингу UI 

GreenMetric 2018 Сумський державний університет – на 216-й позиції серед 

університетів світу та посідає другу сходинку серед українських ЗВО. 

Науковці кафедри прикладної екології Сумського державного 

університету творчо і плідно працюють над розв'язанням комплексу проблем 

щодо поліпшення стану навколишнього середовища, охорони, раціонального 

використання і відтворення природних ресурсів. 
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Науковцями кафедри системно виконувалися наукові дослідження у 

галузі екології та охорони навколишнього природного середовища за 

тематикою «Зниження техногенного навантаження на навколишнє 

середовище підприємств хімічної, машинобудівної промисловості та 

теплоенергетики» (ғ державної реєстрації 0116U06606). 

На кафедрі сформувалися такі напрями наукової діяльності: 

Синергетичний    підхід    до    вирішення    завдання    зниження  

техногенного навантаження на довкілля. 

Біотехнології рециклінгу техногенних відходів та захисту довкілля. 

Підвищення рівня екологічної безпеки нафтовидобувних територій 

шляхом утилізації відходів та ремедіації нафтозабруднених ґрунтів. 

Прогнозування техногенного впливу на гідросферу при басейновому 

управлінні водними ресурсами України. 

Крім того, завідувач кафедри прикладної екології Пляцук Л.Д. входить до 

складу басейнової ради середнього Дніпра та до складу науково-технічної ради 

Природного заповідника «Михайлівська цілина». 

У 2018 р. науковцями кафедри прикладної екології організована та 

проведена робота секції «Екологія і охорона навколишнього середовища» V 

Всеукраїнської міжвузівської науково-технічної конференції «Сучасні 

технології у промисловому виробництві». Опубліковані 48 тез доповідей у 

збірнику матеріалів конференції порушують питання техногенного 

навантаження на довкілля від промислових об'єктів, автотранспорту, 

поводження з твердими побутовими відходами та пошуку шляхів їх 

вирішення. 

Здійснюється активна підготовка науково-педагогічних кадрів за 

спеціальностями 21.06.01 «Екологічна безпека» та 183 «Технології захисту 

навколишнього середовища», зокрема у 2018 році на кафедрі навчалось 10 

аспірантів та 1 докторант Діюча спеціалізована вчена рада Д 55.051.04, до 

складу якої входить 3 науково-педагогічних працівників кафедри (голова ради 

- д.т.н., проф. Пляцук Л.Д., вчений секретар - к.т.н. Аблєєва І.Ю., член ради - 

д.т.н., доц. Гурець Л.Л.), проводить захист дисертацій за спеціальностями 

21.06.01 «Екологічна безпека» та 05.17.08 «Процеси та обладнання хімічної 

технології» на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних 

наук. У 2018 році захищено 3 докторських та 4 кандидатських дисертацій за 

спеціальністю 21.06.01 «Екологічна безпека». 

Постійно ведеться публікаційна активність у галузі охорони 

навколишнього середовища, видаються монографії, статті у фахових 

виданнях, викладачі та студенти кафедри беруть участь у міжнародних 

науково-практичних і науково-технічних конференціях. 

За результатами науково-дослідницької діяльності науковців кафедри у 

2018 році опубліковано 5 статей у журналах, що індексуються міжнародними 

наукометричними базами Scopus та/або Web of Science Core Collection. 

Опубліковано 2 статті у зарубіжних колективних монографіях. 

Зокрема, студентка кафедри Вікторія Чубур взяла участь у конференції, 

що проходила в рамках весняних конференцій Балтійської університетської 
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програми в м. Зіттау (Німеччина) з 28 квітня по 1 червня 2018 року. 

Студенти кафедри щорічно беруть участь у Всеукраїнських конкурсах 

студентських наукових робіт та Всеукраїнських олімпіадах з дисциплін 

екологічного спрямування, за результатами яких у 2018 році зайняли по 4 

призових місць відповідно. 

При кафедрі прикладної екології Сумського державного університету 

функціонує Науковий центр прикладних екологічних досліджень, який веде 

тісну співпрацю з органами державної влади, місцевого самоврядування, 

промисловими підприємствами і громадськими організаціями на території 

області та за її межами.  

Основні напрями науково-дослідницької роботи та науково-технічних 

робіт центу пов'язані з вирішенням питань екологічного спрямування та 

питань охорони навколишнього природного середовища, які мають 

прикладний характер. 

На замовлення підприємств, організації та установ виконано більше 50 

робіт у сфері поводження з відходами та охорони водного середовища та 

атмосферного повітря. 

Фахівці центру регулярно залучаються органами державної влади та 

місцевого самоврядування в якості експертів з вирішення завдань 

екологічного спрямування. 

Кафедрами Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та 

менеджменту імені Олега Балацького проводяться наукові дослідження в 

галузі охорони природи та економіки природокористування. Щорічно 

здійснюється підготовка аспірантів за програмами «Економіка 

природокористування» (кафедра економіки, підприємництва та бізнес-

адміністрування) та «Екологічний менеджмент» (кафедра менеджменту). 

У 2018 р. науковцями інституту проведено ряд наукових досліджень за 

еколого-економічною тематикою. Зокрема, науково-дослідні роботи: 

1) «Розроблення фундаментальних основ відтворювального механізму 

соціально-економічного розвитку в ході Третьої промислової революції» 

(ғ0118U03578, керівник Мельник Л. Г.). Метою роботи є встановлення 

фундаментальних засад формування відтворювального механізму 

сестейнового соціально-економічного розвитку в ході Третьої промислової 

революції. Практичні результати наукової роботи в 2018 р. були використані 

при обґрунтуванні Стратегії сталого розвитку України до 2030 року (в рамках 

Програми розвитку ООН в Україні), а також у навчальному процесі СумДУ. 

2) «Модель   системи   управління   ефективністю   та   прогнозування 

використання електричної енергії» (ғ 0118U03583, керівник Теліженко 

О.М.). Метою роботи (перший етап) є обґрунтування принципів і методів 

формування моделей систем управління ефективністю та прогнозування 

використання електричної енергії. Результати роботи впроваджені в практику 

при розробці системи моніторингу теплоспоживання ЗОШ м. Суми (довідка 

про впровадження ғ13.01-18/1987 від 22.12.2018 р., Сумська міська рада), а 

також направлені до Інституту технічної теплофізики НАН України для 

використання   при   розробці   проекту   «Методики   розроблення   схем 



 

 

163 

теплопостачання населених пунктів»; 

3) «Організаційно-економічні     механізми     управління    розвитком 

відновлювальної енергетики», ғ д/р 0117U02254, 2017-2019 рр. (керівник 

Сотник І.М.). За результатами досліджень було отримано свідоцтво про 

реєстрацію авторського права України «Науково-методичний підхід до 

формування організаційно-економічного механізму управління розвитком 

відновлювальної  енергетики  на  основі  системи  торгівлі  «зеленими» 

сертифікатами» (ғ 74558 від 7.11.2017 р.). 

4) «Природно-ресурсна рента у формуванні ланцюгів вартості» (ғ 

0115U00845, керівник Жулавський А.Ю.). Метою роботи є удосконалення 

науково-методичних засад визначення природно-ресурсної ренти в ланцюгах 

вартості. Практичні результати наукової роботи були використані при 

розробці місцевих бюджетів, а також у навчальному процесі СумДУ. 

5) «Організаційно-економічний механізм раціонального використання 

енергетичного потенціалу водних об'єктів на регіональному рівні» (ғ 

0115Ш01548, керівник Дегтяренко О.Г.). Метою роботи є удосконалення 

науково-методичних положень та розробка практичних заходів щодо 

еколого-орієнтованого використання об'єктів малої енергетики в умовах 

реалізації концепції сталого розвитку. Практичне значення роботи полягає в 

розробці   та   реалізації   регіональної   програми   модернізації   систем 

теплопостачання Сумської області на період 2016-2020 років. 

Постійно ведеться робота із підтримки екологічних ініціатив підприємств, 

організацій та покращення екологічної свідомості населення. Так, науковцями 

інституту було прийнято участь у таких заходах: 

Міжнародна наукова конференція «Розвиток технологічного та 

економічного інструментарію для сестейнового майбутнього» з питань 

формування шляхів сестейнового розвитку (м. Оксфорд, Великобританія); 

25-та конференція Євразійської спілки бізнесу і економіки (м. Берлін, 

Німеччина). Виступ на тему: «Економіка і бізнес в контексті фазового 

переходу до «зеленої» економіки»; 

V Вернадські читання (м. Суми, Обласна наукова бібліотека). Виступ на 

тему: «Третя та Четверта індустріальні революції і формування 

ноосферного розвитку»; 

Міжнародна наукова конференція «Економічний розвиток і спадщина 

Семена Кузнеця» (м. Харків, Харківський національний економічний 

університет ім. Семена Кузнеця). Виступ на тему: ««Фазовий перехід до 

«зеленої» економіки»»; 

XXVI Економічний форум (м. Криниця-Здруй, Республіка Польща, 

вересень 2018 р.) в рамках співробітництва між СумДУ та Інститутом Східно-

Європейських досліджень з питань екологічної безпеки енергетики, інвестицій 

та сталого розвитку; 

Центр освіти впродовж життя (м. Турку, Фінляндія) за програмою 

Балтійської програми університетів (ВЦР) «Освіта для сталого розвитку». 

У 2018 році науковцями НШ ФЕМ ім. Олега Балацького підготовлені та 

захищені 4 докторські дисертаційні роботи еколого-економічної 
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спрямованості, зокрема: 

1. Галинська Ю. В. «Державне регулювання розподілу природної ренти в 

національній  економіці  на основі теорії колабораційних  альянсів»  : 

дисертація ... д-ра екон. наук, спец.: 08.00.03 - економіка та управління 

національним господарством /Галинська Ю. В. - Суми: СумДУ, 2018. — 

452 с. 

2. Карінцева, О. І. Методологічні засади реструктуризації національної  

економіки України з урахуванням еколого-економічних трансформацій: 

дисертація ... д-ра екон. наук, спец.: 08.00.03 - економіка та управління 

національним господарством / Карінцева О. І. - Суми : СумДУ, 2018. - 456 с. 

3. Кубатко,  О.  В. Теоретико-методологічні  засади розвитку еколого- 

економічних систем в умовах флуктуацій: дисертація ... д-ра екон. наук, 

спец.: 08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього 

середовища / Кубатко О. В. - Суми : СумДУ, 2018. - 531 с. 

4. Шкарупа,   О.   В. Методологічні   засади   державного   регулювання 

екологічної модернізації національної економіки : дисертація ... д-ра екон. 

наук, спец.: 08.00.03 - економіка та управління національним господарством 

/ Шкарупа О. В. - Суми : СумДУ, 2018. - 485 с. 

Науковці прийняли участь в обговоренні та консультації щодо проекту 

Стратегії сталого розвитку для України на період до 2030 року. 

Було подано аналітичні записки до міністерств і відомств: 1. «Напрямки 

удосконалення національного законодавства в частині оцінювання, 

вилучення розподілу та перерозподілу природної ренти при видобутку 

паливно-енергетичних ресурсів» (Теліженко О.М., Галинська Ю.В.) подана до 

Комітету ВР України з питаня паливо-енергетичного комплексу, ядерної 

політики та ядерної безпеки (депутат Сугоняко О.В.). 2. «Обґрунтування 

нормативів рентних платежів до бюджетів базового рівня» (Теліженко О.М., 

Галинська Ю.В.), записка подана до Департаменту екології та охорони 

природних ресурсів Сумської ОДА. 

Викладачі та студенти НШ ФЕМ імені Олега Балацького приймають 

участь в конференціях, конкурсах проектів та ідей, які фінансуються 

закордонними організаціями та громадськими організаціями. 

Науковцями природничо-географічного факультету Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка на постійній 

основі здійснюються природоохоронні дослідження та заходи. 

Науково-дослідна робота є невід’ємною складовою діяльності 

природничо-географічного факультету та підготовки на його базі 

висококваліфікованих фахівців. На факультеті вона реалізується через систему 

різних форм дослідницької діяльності. 

Високий науковий потенціал кафедр факультету дозволяє співпрацювати 

з науковими закладами НАН України: Інститутом ботаніки ім. М.Г. 

Холодного, Інститутом зоології ім. І.І. Шмальгаузена, Інститутом загальної та 

неорганічної хімії ім. В.В. Вернадського. На кафедрах виконуються наукові 

дослідження за госпдоговірною та держбюджетною тематикою. Науковцями 

факультету активно втілюється міжнародна співпраця, зокрема з Люблінським 
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політехнічним університетом Польської Академії Наук та Курським 

державним університетом. 

Результати досліджень викладачів факультету опубліковані у наукових 

монографіях, статтях відомих наукових журналів, представлені на 

Всеукраїнських та Міжнародних конференціях. Факультет видає власні 

збірники наукових праць «Природничі науки» та «Географічні науки». 

Основні напрямки природоохоронних досліджень та заходів, що 

проводяться науковцями університету: 

- вивчення біологічного різноманіття екосистем Сумської області; 

- заповідні території Сумської області: збереження видового складу флори 

та рослинності, інтродукція та реінтродукція рідкісних та зникаючих  

видів; 

- географія    Сумської    області:    особливості    природи,    соціально- 

економічного розвитку і раціонального природокористування; 

- хіміко-екологічний моніторинг річкових басейнів Сумської області. 

Щорічно на базі СумДПІ ім. А.С.Макаренка проводиться Всеукраїнська 

наукова конференція студентів та молодих вчених «Теоретичні та прикладні 

аспекти досліджень з біології, географії та хімії», кожні два роки – 

Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми дослідження 

довкілля». 

Щорічно видаються наукові журнали «Природничі науки» (ІSSN 2415-

8526) та «Наукові записки Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Географічні науки» (ІSSN 2413-8800). 

Відбулися зміни в зонуванні Національного природного парку 

«Деснянсько-Старогутський»  обумовлені наказом Міністерства екології та 

природних ресурсів від 29.11.2018 ғ 405 «Про внесення змін до Проекту 

організації території національного природного парку «Деснянсько-

Старогутський», охорони, відтворення та рекреаційного використання його 

природних комплексів та об’єктів» для посилення національної безпеки та 

безпеки місцевого населення, а також необхідністю охорони державного 

кордону. Була виділена до господарської зони вздовж державного кордону 

п’ятиметрова смуга та виведені з рекреаційної та заповідної зони до 

господарської зони дороги шириною 5 метрів, а також смуги вздовж лісових 

доріг шириною 10 метрів, які використовують прикордонники. Таким чином 

на кінець 2018 року розподіл території НПП «Деснянсько-Старогутський» за 

фунціональними зонами: заповідна- 2513,6 га, рекреаційна-7738,76 га, 

господарська- 5960,0 га. 

Основною задачею Національного природного парку «Деснянсько-

Старогутський»  у 2018 році була розробка наступної тематики: 

Територіальна структура, функціональне зонування. 

Пробні площі, профілі та трансекти. 

Основні метеорологічні показники. Метеорологічна характеристика 

сезонів року. 

Дослідження лісів із синузіями весняних ефемероїдів. Польові 

дослідження лісів  НПП та біосферного резервату «Деснянський». 
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Чисельність основних видів тварин (зимові маршрутні обліки, обліки 

тетерукових птахів у Старогутському лісовому масиві). 

Обстеження водно-болотного угіддя міжнародного значення «Заплава 

Десни». 

Стаціонарні спостереження за прольотом птахів в середній течії р.Десна. 

Обліки птахів в місцях їх зупинок і відпочинку в весняний і осінній періоди. 

Видовий склад птахів та характер іх перебування на території НПП та на 

суміжних територіях. 

Виявлення нових місць мешкання видів тварин, занесених до Червоної 

книги України. 

Створення живої колекції для розмноження рідкісних видів рослин з 

метою реінтродукції.  

Створення охоронних ділянок видів рослинного та тваринного світу, 

занесених до Червоної книги України. 

Ведення календаря природи. 

Характер господарської діяльності. Природоохоронні заходи. 

Рекреаційні заходи. 

Основні результати досліджень за темою Літопис природи. 

Поповнення наукових фондів. 

Основні підсумки наукової та науково-освітньої діяльності. 

Організаційна робота в рамках біосферного резервату «Деснянський» 

співпраця з науково-дослідними установами, вузами, проведення еколого-

освітніх заходів в рамках методичного центру залучення громадськості до 

спостережень за станом довкілля 

Створення бази новин для розміщення на інтернет-сайтах.  

Візит-центри біосферних резерватів: перспективи запровадження 

вітчизняного досвіду на Серединобудщині, підвищення рівня обізнаності щодо 

цінності територій та об’єктів природно-заповідного фонду. 

Підготовка та організація екскурсій для відвідувачів на території НПП 

«Деснянсько-Старогутський» та  Деснянського біосферного резервату.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Проведення екологічного табору «Деснянські зорі 2018» із залученням 

науковців з провідних науково-дослідних установ України, педагогів  

позашкільних навчальних закладі та загальноосвітніх шкіл, школярів. 

Поповнення фондів відеотеки НПП «Деснянсько-Старогутський» 

новими відеофільмами на природничі теми, забезпечення роботи відеотехніки 

у візіт-центрі та на виїзних лекторіях. 

Підготовка друкованої рекламної літератури (календарі, буклети, тощо). 

У Гетьманському національному природному парку у 2018 р. 

проводилися науково-дослідні роботи по усіх головних розділах програми 

Літопису природи: фенологічні спостереження за розвитком природних 

процесів у неживій та живій природі, тестування, коригування та 

інформаційне наповнення геоінформаційної системи (ГІС) Парку, 

інвентаризація флори та фауни різних природних комплексів, вивчення 

популяцій масових та рідкісних видів, угруповань рослинності. Підготовка 

«Літопису природи Гетьманського НПП за 2017 рік (Том 7)» була завершена у 
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ІІ кварталі 2018 р. Основними здобутками є: 

Впровадження, подальше інформаційне наповнення геоінформаційної 

системи Гетьманського НПП (ГІС ГНПП) та розробка її супутніх програмних 

реалізацій. У 2018 році за допомогою ГІС ГНПП було розроблено та 

розміщено у публічному доступі детальні онлайн-карти водного маршруту 

річкою Ворсклою та еколого-пізнавальних маршрутів з можливістю GPS-

позиціонування на мобільних засобах. Можливості ГІС ГНПП 

використовувалися для ефективної інвентаризації межових та інформаційно-

маркувальних знаків на території Великописарівського ПНДВ та розробки 

дизайну маркувальних знаків водного маршруту річкою Ворскла.  

Здійснено детальну та глибоку екологічну оцінку якості поверхневих вод 

р. Ворскла та деяких її приток за трьома блоками: у 3-х створах: ғ 1 - смт 

Велика Писарівка 8 км від кордону з Росією, ғ 2 - с. Климентове, після 

впадіння р. Боромлі, ғ 3 - с. Куземин, біля кордону з Полтавською областю, а 

також малих річок басейну р. Ворскли (р. Боромля, р. Охтирка) для визначення 

гідрометричних параметрів та їх використання для розрахунку площі 

поперечного водного перерізу і обчислення важливої кількісної 

характеристики водного потоку – витрати води; фізико-хімічних 

характеристик річкової води (прозорість, кольоровість, показник мутності та 

визначення твердого стоку) у відповідності до фаз водного режиму (зимову 

межень, весняне водопілля та літньо-осінню межень) 2018 року.  

З метою вивчення динаміки лісової рослинності тривало обстеження 

ділянок моніторингу лісових екосистем першого рівня. В досліджених 

деревостанах відібрано видатні дерева аборигенних видів, вивчено особливості 

формування підросту, підліску та трав`яного покриву; виконано чергові 

вимірювання на ділянках моніторингу лісових екосистем. 

Вивчався сучасний стан рослинності території Гетьманського НПП. 

Зокрема виконувався опис флористичних знахідок, проведено аналіз 

літературних джерел щодо історії та сучасного стану лісової рослинності в 

зоні діяльності Гетьманського НПП;  

Зоологічні дослідження були спрямовані на продовження інвентаризації 

фауни безхребетних (зокрема комах рядів Coleoptera, Lepidoptera, Diptera, 

Hemiptera, надродини Apoidea) та хребетних тварин (орнітологічні 

спостереження шляхом маршрутних обліків). Проводився пошук 

«червонокнижних» видів хребетних тварин, моніторинг розмноження дрібних 

дуплогніздих птахів тощо.  

Зареєстровано  близько 80 зустрічей 18 видів тваринного світу, що 

занесені до Червоної книги України, та 3 місцезростання 3 видів рослинного 

світу занесених до Червоної книги України. 

Продовжувався моніторинг популяції білих лелек (Ciconia ciconia) на 

ділянці «Велика Писарівка»: на площі 50 кв. км виявлено гнізда 17 пар білих 

лелек, що виростили цього року 48 пташенят. Це становить в середньому 2,8 

пташенят на пару. 

Досліджувалося видове різноманіття та розповсюдження кобилочок 

(Locustella) та очеретянок (Acrocephalus, Lusciniola). Формувалася спеціальна 
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фототека.  

Наукові співробітники Гетьманського НПП стали авторами та 

співавторами 46 наукових публікацій, зокрема у фахових виданнях України 9 

публікацій. С.М. Панченко 23.11.2018 р. захистив дисертацію на здобуття 

наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.05 – 

ботаніка на тему: «Популяційні аспекти резерватних сукцесій в лісах 

Лівобережного Полісся України» у спеціалізованій вченій раді Національного 

ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України. 

Проектом організації території Регіонального ландшафтного парку 

«Сеймський» передбачено створення науково – технічної ради (далі НТР) КЗ 

СОР «РЛП «Сеймський», яка вирішує наукові та науково-технічні проблеми і 

сприяє участі громадськості в управлінні КЗ СОР «РЛП «Сеймський». Після 

створення НТР, було розроблено і затверджено положення про неї, проведено 

у 2018 році 6 засідань цього колегіального дорадчого органу. До складу НТР 

увійшли представники районних державних адміністрацій, території яких 

увійшли до складу РЛП, співробітники лісогосподарських підприємств, 

Державної екологічної інспекції у Сумській області, Департаменту екології та 

охорони природних ресурсів Сумської ОДА, науковці, тощо. Завдяки 

створенню НТР було вирішено ряд питань, серед найважливіших питань 

можна виділити наступні: розгляд обґрунтування встановлення ліміту 

лісогосподарським підприємствам на використання природних ресурсів 

(проведення вибіркових рубок санітарних) в межах регіонального 

ландшафтного парку «Сеймський»; розгляд обґрунтування вселення 

Державною установою «Новокаховський рибоводний завод частикових риб» 

малька рослиноїдних видів риб (білий та строкатий товстолобик, білий амур) 

та коропа в річку Сейм в районі села Озаричі Конотопського району в межах 

регіонального ландшафтного парку «Сеймський»; розгляд обґрунтування 

відновлення життєдайної популяції стерляді в р. Сейм в межах регіонального 

ландшафтного парку «Сеймський»; розорювання земель в заплавах річок Сейм 

та Клевень в межах регіонального ландшафтного парку «Сеймський». Робота 

НТР вирішила ряд питань по виконанню вимог Проекту, а саме: ведення 

лісового господарства в межах даного природно – заповідного об`єкту, 

відтворення корінних деревостанів, збереження цінних лісових ділянок, 

збереження пралісів та інших корінних лісових природних комплексів, 

визначення основних недоліків ведення лісового господарства на території 

РЛП «Сеймський», охорона та відтворення видів тварин, занесених до 

Червоної книги України, збереження біологічного та ландшафтного 

різноманіття, тощо. 

У серпні 2018 р. в центральній частині РЛП «Сеймський» на території 

Новомутинського лісництва ДП «Конотопський лісгосп» була встановлена 

автоматична метеорологічна станція. Дані станції використовуються у 

наукових цілях, в тому числі для вивчення взаємозв’язків метеорологічних 

параметрів і стану об’єктів природних комплексів навколишньої території, що 

в подальшому дасть змогу більш точно оцінити вплив погодних факторів на 

формування екомережі в РЛП «Сеймський». 
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20-22.06.2018 працівники КЗ СОР «РЛП «Сеймський» прийняли участь у 

роботі Міжнародної науково – практичної конференції до 90 – річчя 

Михайлівської цілини – перлини України. 

Завдяки участі у міжнародних семінарах та конференціях КЗ СОР «РЛП 

«Сеймський» має змогу брати участь у міжнародному співробітництві в галузі 

охорони і збереження природного різноманіття ландшафтів, генофонду 

рослинного і тваринного світу, підтримання загального екологічного балансу 

та забезпечення проведення фонового моніторингу навколишнього 

природного середовища. 

Підписано ряд угод про співробітництво у науково – дослідній сфері між 

КЗ СОР «РЛП «Сеймський» та вищими навчальними закладами, а саме 

Сумським державним університетом, Сумським державним педагогічним 

університетом ім. А.С. Макаренка, Глухівським національним педагогічним 

університетом імені Олександра Довженка. Підписано також угоду ғ 3 від 

01.09.2017 р. з Сумським національним аграрним університетом про науково – 

технічне співробітництво, де КЗ СОР «РЛП «Сеймський» визнав своїм 

науковим куратором Сумський національний аграрний університет. Угоди 

дозволяють спільно діяти в сфері вивчення природних процесів, екологічного 

прогнозування, розробки наукових основ охорони і відтворення природних 

ресурсів на території РЛП «Сеймський». 

У 2018 році вийшли наукові праці:   

науковий співробітник КЗ СОР «РЛП «Сеймський» Зубцова І. В, Скляр 

Ю.Л. Структура флори деяких груп рослин регіонального ландшафтного парку 

«Сеймський»//Науковий вісник Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки; 

науковий співробітник КЗ СОР «РЛП «Сеймський» Зубцова І.В. Стан 

популяцій Cеntaurium erythraea Rafn. на території регіонального 

ландшафтного парку «Сеймський»//Матеріали VII Міжнародної наукової 

конференції «Актуальні проблеми дослідження довкілля», присвяченої 80-

річчю з дня заснування Ботанічного саду Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка; 

науковий співробітник КЗ СОР «РЛП «Сеймський» Ємець О.М. 

Результати попередньої оцінки стану іхтіофауни річки Сейм у межах 

Регіонального ландшафтного парку «Сеймський»//VIІ Міжнародна наукова 

конференція «Актуальні проблеми дослідження довкілля».  

Природний заповідник «Михайлівська цілина» єдиний природний 

заповідник на території Сумської області. Відповідно до Указу Президента 

України «Про створення природного заповідника «Михайлівська цілина» від 

11 грудня 2009 року ғ 1035/2009 його площа становить 882,9 га. 

«Михайлівська цілина» - заповідна територія, де охороняються найбільш 

північні ділянки лучного степу. Вона була створена з метою збереження та 

відтворення типових та унікальних степових природних комплексів, що мають 

важливе природоохоронне, наукове та естетичне значення. 

У 2018 році завдяки наполегливій спільній роботі органів державної 

влади та місцевого самоврядування, науковців і громадськості створено 
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адміністрацію природного заповідника «Михайлівська цілина». Відповідно до 

штатного розпису на 2018 рік у структурі заповідника працює 15 фахівців. 

Протягом 2018 року за матеріалами наукових досліджень опубліковано: 

Говорун О.В. До вивчення вогнівок (Lepidoptera, Pyralidae) заповідника 

«Михайлівська цілина» // Природничі науки : Збірник наукових праць / голов. 

ред. В. І. Шейко. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – 

Випуск 15.  – с.6-10. 

Курило О.М., Скляр В.Г. Природний заповідник «Михайлівська цілина» 

сучасність та перспективи /О.М. Курило, В.Г. Скляр // Матеріали 

Всеукраїнської студентської наукової конференції - (12-16 листопада 2018 р.). 

– В 2 т./Т.І. – Суми, 2018. – 536 с. 

Курило О.М., Скляр В.Г. Історія створення та сучасний стан природного 

заповідника «Михайлівська цілина» / О.М. Курило, В.Г. Скляр // Екологічні 

дослідження у вищих навчальних закладах: збірка наукових праць / За ред. М. 

М. Сидорович. – Херсон: ФОП Вишемирський В.С., 2018. – 330 с.  

Кривозуб І.В., Дудченко Г.І., Карлюкова О.Ю. Історія створення та 

сучасний стан природного заповідника «Михайлівська цілина» / І.В. Кривозуб, 

Г.І. Дудченко, О.Ю. Карлюкова // Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції, присвяченої 90-річчю «Михайлівської цілини», м. Суми, 20-22 

червня 2018 – 140с.  

Куривозуб І.В., Бойченко Р.В. Сучасний стан мережі об’єктів природно-

заповідного фонду Сумської області / І.В. Кривозуб, Г.І. Дудченко, О.Ю. 

Карлюкова, І.О. Кулижко, Р.В. Бойченко // Матеріали міжнародної науково-

практичної конференції, присвяченої 90-річчю «Михайлівської цілини», м. 

Суми, 20-22 червня 2018 – 140с.  

Кулижко І.О., Вертель Г.І., Курило О.М. Екологічна освіта в природно-

заповідних установах на прикладі природного заповідника «Михайлівська 

цілина» / І.О. Кулижко, Г.І. Вертель, О.М. Курило // ХІІІ міжнародна науково-

практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку сучасної 

науки в країнах Європи та Азії», м. Переяслав-Хмельницький 28 лютого 2019 - 

206с. 

На 2019 рік співробітниками природного заповідника «Михайлівська 

цілина» заплановано проведення наступних досліджень: 

вмісту гумусу на території ПЗ «Михайлівська цілина»; 

кліматичних умов та аналіз метеорологічних даних; 

вивчення флори та рослинності ботанічних заказників місцевого 

значення «Саївський», «Катеринівський» які увійшли до складу природного 

заповідника «Михайлівська цілина»; 

інвентаризація та моніторинг видів рослин водно-болотного угіддя 

площею 7 га, що увійшло до складу природного заповідника «Михайлівська 

цілина»; 

інвентаризація фауни комах рядів Lepidoptera, Coleoptera; 

пошук видів тварин, занесених до Червоної книги України, у зоні 

розташування заповідника та на прилеглих територіях; 

оцінка різних форм антропогенного впливу на природні комплекси 
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природного заповідника «Михайлівська цілина». 

 

15.11. Участь громадськості в процесі прийняття рішень з питань, 

що стосуються довкілля 

За інформацією районних державних адміністрацій в області у 2018 році 

діяло 16 громадських екологічних організацій. 

У Сумській обласній організації Українського товариства охорони 

природи станом на 01.01.2019 налічувалося 69148 членів Товариства, 148 

первинних осередків, 15 колективних членів. 

Працюють 2 Будинки природи: Білопільський районний Будинок 

природи та Сумський обласний Будинок природи. 

Функціонують  3 народних університета «Природа», на 10 факультетах 

яких підвищувало свій екологічний рівень 1730 громадян з числа різних 

вікових груп області, проведено 113 занять, на яких прочитано 214 лекцій. Це 

такі народні університети: 

Сумський університет «Природа», що працює на базі обласного Будинку 

природи, на базі університету працює майстер-клас «Майстриня»;  

Ямпільський районний заочний народний університет «Природа» - на 

базі Ямпільської районної станції юннатів;    

Білопільський народний університет «Природа» - на базi Білопільського 

професійного ліцею залізничного транспорту,на базі університету працює 

молодіжний клуб «Родинне джерело». 

Протягом 2017 року проведено операції «Первоцвіт-2017» та «Ялинка-

2017», місячник «Сумська весна-2017», акцію «Чиста Україна – чиста Земля» 

тощо. 

Підведені підсумки обласного громадського руху «За охорону природи 

України» серед первинних організацій Українського товариства охорони 

природи. Переможцями руху у 2018 році були визнані 8 первинних 

організацій: 

Первинна організація КУ Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

ғ17 м. Суми (директор Л.М. Авраменко, голова первинної організації Н.В. 

Кубрак); 

Первинна організація ЯмпiльськоїЗОШ І-ІІІ ступенів ғ2 (директор Л.Г. 

Іллютченко, Авраменко, голова первинної організації І.О. Ковтун); 

Первинна організація Шкуратівської ЗОШ І-ІІ ступенів Білопільського 

району (директор Т.М. Осикова, голова первинної організації В.І. Гашенко); 

Первинна організація Сумського будівельного коледжу (директор В.П. 

Гриценко, голова первинної організації О.В. Мартиненко); 

Первинна організація Державного навчального закладу «Білопільське 

вище професійне училище» (директор Ю.Г. Христій, голова первинної 

організації І.М. Скрипченко); 

Первинна організація Ямпiльської районної станції юннатів (директор 

С.І. Мерцалов, голова первинної органiзацiї Г.І. Шпак); 

Первинна організація Комунального закладу Сумської міської ради - 

Сумський міський Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 
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(ЦЕНТУМ) (директор Л.М. Харламова, голова первинної організації О.М. 

Бур’ян); 

Первинна організація Комунального позашкільного навчального закладу 

Білопільської районної ради «Центр дитячої та юнацької творчості» (директор 

I.В. Ручкiна, голова первинної органiзацiї Л.П. Пiнчук).  

У Сумській обласній організації УкрТОП з 2006 року працює 

громадська екологічна приймальня і налічує 19 громадських інспекторів. 

Протягом звітного періоду проведено 139 рейдових перевірок виявлено 193 

правопорушення природоохоронного законодавства, складено 139 актів, 3 

протоколи, винесено 96 усних попереджень. 

З  2002 року працює в регіоні громадська екологічна організація 

«Деснянські зорі», мета якої полягає в підтримці діяльності НПП «Деснянсько-

Старогутський» та організації роботи, спрямованої на покращення природного 

середовища Новгород-Сіверського Полісся. 

Відповідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» щодо 

участі громадськості та порядку врахування її результатів проведено 17 

громадських слухань у рамках громадського обговорення планованої 

діяльності після подання звіту з оцінки впливу на довкілля. 

 

15.12. Екологічна освіта та інформування 

За інформацією Департаменту освіти і науки Сумської обласної 

державної адміністрації з метою формування в учнів турботливого ставлення 

до природи протягом 2018 року в закладах освіти області проведено години 

спілкування «Природа – наш дім», «Збережемо красу природи», бесіди, 

виховні години «Люби, знай, бережи!», «Птахи – наші друзі», конкурси 

малюнків «Людина і ліс», «Подарунки осені», «Я не скривджу рідної землі», 

екологічні акції «Майбутнє лісу у твоїх руках», «Зробимо Україну чистою 

разом!», «Сумська весна», «Чиста Україна – чиста Земля», «До чистих 

джерел», «День зустрічі птахів». Вихованці закладів позашкільної освіти 

працювали над екологічними проектами місцевого та обласного рівнів «До 

скарбів цілющих доторкнись», «Вивчення та дослідження природних 

гідрологічних та природозаповідних об’єктів Кролевеччини», «Тварини і 

здоров’я дитини», «Не забувайте незабутнє і не знецінюйте коштовне». 

У закладах позашкільної освіти області організовано роботу 461 гуртка 

еколого-натуралістичного спрямування («Юні зоологи», «Знавці рослин», 

«Юні квітникарі», «Юні друзі природи», «Основи біології», «Юні охоронці 

природи», «Знавці лікарських рослин»), у яких навчалося 6 935 вихованців. 

У лютому 2018 року в закладах освіти області проведено інформаційно-

просвітницькі заходи, спрямовані на підвищення обізнаності учнівської та 

студентської молоді з питань необхідності збереження водно-болотних угідь, 

зокрема, бесіди «Річки, озера нашої місцевості, їх охорона», «Водно-болотні 

угіддя для збалансованого розвитку міст та сіл», виховні години «Знай і 

охороняй!», години спілкування «Планета у наших руках», екологічні уроки 

«Біологічне різноманіття водно-болотних угідь», конкурси малюнків на тему 

«Краса рідного краю», вікторини «Флора та фауна водно-болотних угідь»,  
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«Чи все ми знаємо про воду?», «Лікарські рослини водних угідь».  

Для учнів старших класів Хухрянської загальноосвітньої школи                         

І-ІІІ ступенів Чернечинської сільської ради Охтирського району організовано 

зустріч  із фахівцем екологічної освіти Гетьманського природного парку. У 

рамках заходу учні ознайомилися з особливостями природних комплексів 

Лівобережного лісостепу на території Охтирського району. 

З метою збереження видів рослин, занесених до Червоної книги України, 

у березні-квітні 2018 року в закладах освіти області проведено інформаційно-

просвітницькі заходи, зокрема, бесіди «Що таке первоцвіти? Чому вони 

потребують захисту?», виховні години «Історія первоцвітів», «Зелена 

планета», екологічні уроки «Подорож країною первоцвітів», «Біологічне 

різноманіття первоцвітів», конкурси малюнків «Квіти ‒ окраса землі», 

вікторини «Історією первоцвітів». 

З метою збереження квітів-первоцвітів вихованці еколого-

натуралістичного гуртка комунального закладу Сумської обласної ради ‒ 

обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддювзяли 

участь у проведенні тематичних занять «Збережемо первоцвіти», майстер-

класів з виготовлення штучних квітів. 

У квітні 2018 року Державною екологічною інспекцією у Сумській 

області для учнів Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ степенів ғ 1                  

імені В.Стрельченка проведено майстер-клас із виготовлення паперових 

первоцвітів-крокусів та підсніжників. 

З метою розвитку екологічної культури дітей та учнівської молоді у 

березні-травні 2018 року в закладах освіти області проведено інформаційно-

просвітницькі заходи, зокрема, тематичні уроки «Перелітні птахи нашої 

країни», бесіди «Чому мігрують птахи», виховні години «Що я знаю про 

птахів, занесених до Червоної книги України», вікторини «Особливі птахи», 

«Мої пернаті друзі», конкурс малюнків «Світ птахів», екологічні акції 

«Будиночок для птахів, які прилітають з вирію», перегляд відеофільмів «Птахи 

України». 

У березні 2018 року для учнів Андріяшівської загальноосвітньої школи             

І-ІІІ ступенів Роменської районної ради проведено свято «Птахи наші друзі», 

конкурс знавців прислів’їв та приказок про птахів, огляд на кращу шпаківню. 

Вихованці гуртків еколого-натуралістичного відділу комунального 

закладу Сумської обласної ради ‒ обласного центру позашкільної освіти та 

роботи з талановитою молоддю 25.03.2018 взяли участь у заході «Свято 

зустрічі птахів». У рамках заходу гуртківці ознайомилися з життям перелітних 

птахів, змагалися за звання «Кращий орнітолог». 

З метою формування екологічної культури особистості, набуття навичок 

і досвіду розв’язання екологічних проблем та передбачення можливих 

наслідків власної діяльності з перетворення природи, залучення учнівської 

молоді до практичної природоохоронної роботи з 01.04 – 30.04.2018 відбувся 

місячник екології «Планета в нас одна». У межах місячника екології було 
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проведено конкурс екологічних плакатів «Майбутнє планети в наших руках», 

конкурс екологічних знаків «Екологічна варта», природоохоронну акцію 

«Збережемо первоцвіти», екскурсії, свято «День Землі», екологічну вікторину 

«Весна в житті рослин і тварин», заняття-реквієм «Мій біль − Чорнобиль», 

екологічну гру «Що? Де? Коли?», трудові акції «Посади своє дерево», 

«Квіткова мозаїка», «Зробимо Україну чистою». 

З метою виховання в підростаючого покоління шанобливого ставлення 

до природи, ознайомлення та безпосередньої участі учнівської молоді у 

створенні нових лісових насаджень  у квітні 2018 року в закладах загальної 

середньої та позашкільної освіти проведено Всеукраїнську акцію «Майбутнє 

лісу у твоїх руках». У рамках проведення акції діти та учнівська молодь 

долучилися до проведення конкурсів на кращий твір і малюнок з теми 

«Людина і ліс», екскурсій екологічними стежками «У царстві живої природи», 

упорядкування паркових зон, скверів, закріплених територій, перегляду 

науково-популярних фільмів про ліси та лісові господарства.  

Юні лісівники закладів освіти Охтирського району 20.04.2018 взяли 

участь у висаджуванні лісів, дерев на території  Державного підприємства 

«Охтирське лісове господарство».  

З нагоди Всесвітнього Дня Землі на базі комунального закладу Сумської 

обласної ради ‒ обласного центру позашкільної освіти та роботи з 

талановитою молоддю 21.04.2018 відбулося свято «Майбутнє планети у наших 

руках». Під час заходу вихованці дізналися про історію і традиції свята в 

різних країнах, його символічне значення, читали вірші, презентували 

стіннівки, вирішували «екологічні дилеми». 

У квітні 2018 року вихованці закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти міст Суми, Конотоп, Охтирка, Ромни, Недригайлівської 

селищної ради, Сумського району представляли область у IV Всеукраїнській 

екологічній олімпіаді наукових проектів з охорони довкілля «Dream ECO». 

Цьогорічна олімпіада проходила в категоріях «Якість довкілля», «Екологія та 

біорізноманіття», «Ресурси та енергія», «Моє місто». 

У межах національно-патріотичного проекту «Голос крові: ми – 

Українці» 27.04.2018 у Сумському національному аграрному університеті 

відбувся обласний екологічний форум «Природа – національне багатство 

України». У роботі форуму взяли участь вихованці, педагоги творчих 

учнівських об’єднань екологічного профілю закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти, науково-педагогічні працівники Сумського 

національного аграрного університету. Юні екологи презентували результати 

своєї пошуково-дослідницької роботи, практичні дії у секціях «Дослідження 

природних ресурсів України, екологічного стану довкілля», «Вивчення 

народних традицій раціонального природокористування», «Сучасні технології 

енергоефективності та енергозбереження на засадах сталого розвитку». 

У вересні 2018 року учні закладів загальної середньої та позашкільної 

освіти області взяли участь у ХІІ Всеукраїнському зьоті учнівських лісництв. 

У рамках заходу проведено виставку-презентацію досягнень учнівських 
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лісництв, відкритий захист науково-дослідницьких робіт у галузі лісового 

господарства, майстер-класи з інноваційних технологій лісорозведення. 

Перемогу в зазначеному заході отримало учнівське лісництво «Совенятко» 

Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ғ 11 Роменської міської 

ради. 

У Сумському державному університеті базовою кафедрою підготовки 

екологів є кафедра прикладної екології, яка тісно співпрацює з обласною 

державною адміністрацією, екологічною інспекцією, промисловими 

підприємствами області, де студенти проходять виробничу та переддипломну 

практику. Основне навчальне навантаження кафедри складають 62 профільних 

дисципліни. Кафедра прикладної екології здійснює підготовку бакалаврів за 

спеціальностями 101 «Екологія» (напрям "Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування") та 183 "Технології 

захисту навколишнього середовища". Кафедра здійснює випуск магістрів за 

спеціальністю 101 «Екологія» (спеціалізація «Екологія та охорона 

навколишнього середовища»). Акредитована магістерська програма за 

спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища». 

Студенти кафедри прикладної екології освітнього рівня магістр мають 

можливість навчатися за програмою подвійних дипломів згідно укладеного 

договору з університетом Кобленц-Ландау (м. Ландау, Німеччина). 

Кожного року студентам пропонується участь у програмах академічної 

мобільності, що має на меті розширення можливостей у здобутті додаткових 

компетентностей, вмінь, навичок тощо. Так, у 2018 році студентка кафедри 

Чубур Вікторія протягом семестру навчалася в університеті Кобленц-Ландау (м. 

Ландау, Німеччина) як учасниця стипендіальної програми академічної 

мобільності Erasmus+ («включений семестр»). 

Випускники кафедри працюють за спеціальністю на промислових 

підприємствах області та за її межами, в Державній екологічній інспекції в 

Сумській області, у Державному управлінні водного господарства Сумської 

області, у Департаменті екології та природних ресурсів Сумської обласної 

державної адміністрації, Міністерстві екології на природних ресурсів 

України тощо. 

Навчальний процес побудовано на базі оволодіння студентами 

широкого кола фундаментальних та спеціальних дисциплін, які визначають 

фахове спрямування. 

Студенти постійно приймають участь у міських толоках. Викладачі 

кафедри проводять роботу по залученню талановитої молоді до вступу в 

СумДУ через систему Малої академії наук, при цьому беруть участь у журі 

конкурсу Малої академії наук за секціями «Екологія», «Охорона довкілля», 

журі III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології та викладають 

дисципліни «Біологія», «Екологія» та «Хімія» у школах м. Суми та Сумської 

області. 

Третьої суботи квітня 2018 року Україна святкувала «День довкілля». Не 

лишилися байдужими й студенти та викладачі кафедри прикладної екології. 

Маючи на меті формування екологічної культури у громадськості, поширення 
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знань про стан, значення та охорону навколишнього природного середовища, 

вони підготували для студентів СумДУ та жителів міста Суми ряд заходів. 

Студенти та викладачі кафедри прикладної екології долучилися до 

Міжнародного дня чистих берегів річок, морів та океанів, організувавши 14 

вересня 2018 року прибирання на південному березі озера Чеха, де повністю 

відсутні розважальні заклади та заклади громадського харчування, що можуть 

і зобов'язані слідкувати за чистотою на своїй території. У заході взяло участь 

близько 80 студентів та викладачів кафедри. 

У Сумському національному аграрному університеті питанню 

екологічної освіти приділяють значну увагу. Його вирішення забезпечує 

вивчення таких дисциплін як «Основи екології», «Екологія» (за фаховим 

спрямуванням), включення до дипломних робіт розділів, спрямованих на 

розгляд питання щодо забезпечення охорони природи під час ведення 

сільського господарства, проведення екскурсій до територій природно-

заповідного фонду, участь студентів у різноманітних екологічних заходах, 

зокрема «Днях довкілля». Під час занять, засідань наукових гуртків, 

проведення наукових конференцій студенти отримують інформацію про зміни 

в екологічному законодавстві України, екологічні заходи які проводяться в 

державі та регіонах, існуючі проблеми та досягнення в галузі охорони 

довкілля.  

Важливою складовою комплексу заходів із екологічної освіти та 

інформування стала проведена 20–22 червня 2018 р. на базі Сумського НАУ 

Міжнародна науково-практична конференція «Основні  шляхи  збереження  

лучно-степових  екосистем України»,  присвячена  90-річчю  «Михайлівської  

цілини». 

Викладачами природничо-географічного факультету Сумського 

державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка на всіх 

факультетах читається дисципліна «Основи екології». У цьому курсі студенти 

вивчають екологічні та соціоекологічні закони, знайомляться з причинами 

екологічної кризи, глобальними проблемами екології. Дані питання 

розглядаються на глобальному, національному та регіональному рівнях. 

На природничо-географічному факультеті викладаються навчальні 

дисциплини, що мають природоохоронне спрямування – «Охорона природи», 

«Екологія рослин», «Популяційна екологія», «Екологія людини», 

«Екосистемологія». 

У Глухівському національному педагогічному університеті імені 

Олександра Довженка екологічна освіта та інформування реалізуються за 

такими напрямами: 

впровадження навчальних дисциплін екологічного спрямування в 

освітній процес здобувачів вищої освіти всіх спеціальностей ЗВО («Основи 

екології»), спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 

(«Загальна екологія, радіобіологія та екосистемологія», «Екологія рослин, 

тварин і людини», «Екологічна освіта та виховання», «Основи екологічної 

культури», «Соціальна екологія», «Реалізація стратегії екологічної безпеки: 

інтеграція європейського досвіду»); 
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організація та проведення заходів методичного, навчального, 

організаційного та наукового плану: 

регіональний науково-методичний семінар «Європейський рух із захисту 

довкілля: перспективи для України» (17 травня 2018 року); 

семінар завідувачів та методистів ДНЗ м. Глухова «Організація 

екологічної освіти на сучасному етапі розвитку суспільства» (24 лютого 2018 

року); 

круглий стіл для громадськості м. Глухова «Повернемо природі 

чистоту» (27 квітня 2018 року); 

екологічна акція «Чистий берег» (25 травня 2018 року); 

виставка стінгазет «Екологічні проблеми України» (15 квітня 2018 року) 

тощо. 

Сумська обласна універсальна наукова бібліотека - центр культурного і 

дозвіллєвого спілкування користувачів, забезпечує їх інформаційні, ділові та 

освітні потреби.   

З метою сприяння реалізації програми Десятиліття біорізноманіття (2011–

2020) та обласної цільової комплексної «Програми охорони навколишнього 

природного середовища Сумської області на 2016–2018 роки» відділами 

бібліотеки у 2018 році проводились різноманітні соціокультурні заходи. 

Еколого-краєзнавча конференція «Сумська перлина заповідного степу» 

була організована до 90-річчя створення природного заповідника 

«Михайлівська цілина». Розглядалися питання значення заповідника в історії 

Михайлівської цілини, охороні цілинного степу, його проблемам і 

перспективам. Учасники заходу - провідні фахівці Департаменту екології та 

охорони природних ресурсів Сумської ОДА,  відділу промоції та туризму 

Сумської ОДА, нинішній і колишній керівники заповідника,  науковці і 

студентська молодь державного педагогічного університету  

ім. А.С. Макаренка (кафедри туризму та готельно-ресторанної справи і 

природничо-географічного факультету) і будівельного коледжу, екологи, 

краєзнавці, представники громадських організацій і користувачі бібліотеки – 

шанувальники природи рідного краю. 

Про актуальні проблеми водокористування на Сумщині і його 

перспективи обговорювалося на засіданні круглого столу «Проблеми водних 

ресурсів в XXI столітті». Учасниками його були провідні фахівці обласного 

управління водних ресурсів, управління державного агентства рибного 

господарства в Сумській області, викладачі і студентська молодь коледжу 

СНАУ. 

Про актуальні проблеми розвитку екологобезпечного виробництва зерна 

на Сумщині і його перспективи, про нові сорти зернових культур, селекційну 

роботу в регіоні, про наукові доробки в поліпшенні зимостійкості озимих 

культур,  використання інноваційного зарубіжного досвіду в зерновиробництві 

області і інші проблеми йшлося на науково-практичній конференції 

«Регіональні особливості зерновиробництва та перспективи його розвитку», 

яку провели працівники бібліотеки. Учасниками її були представники науки – 

вчені із Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН, викладачі 

http://sm.gov.ua/images/docs/programa/programma_eco.pdf
http://sm.gov.ua/images/docs/programa/programma_eco.pdf
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і студенти коледжу Сумського національного аграрного університету, 

державні службовці із Департаменту агропромислового розвитку Сумської 

облдержадміністрації, представники сумського відділення Українського 

державного  фонду підтримки фермерських господарств і фермери, 

користувачі бібліотеки, представники громадських організацій – Асоціації 

фермерів, Союзу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. 

Протягом року у відділах бібліотеки організовувалися перегляди 

літератури - до Всесвітнього дня здоров’я «Здоров’я. Довголіття. Нація», до 

Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища «Зупинися, людино, на 

мить і відчуй, як планеті болить», до Всесвітнього дня домашніх тварин 

«Тварини в домі – гармонія в душі», а також книжкові виставки: «Уклін тобі, 

земле, родючая мати…» (до Дня землевпорядника), «Агрохімічне 

забезпечення майбутнього врожаю» (до Дня хіміка), «Поради бувалих 

рибалок» (до Дня рибалки), «І знову магія бджоли мене приваблює невпинно»  

(до Дня пасічника),  «Творці лісового багатства України» (до Дня працівників 

лісу),   «Тварини в домі – гармонія в душі» ( до Всесвітнього дня домашніх 

тварин). 

У засобах масової інформації, веб-порталі місцевих органів виконавчої 

влади Сумської області та на офіційному веб-сайті Департаменту екології та 

охорони природних ресурсів Сумської обласної державної адміністрації 

розміщуються матеріали, в яких надаються роз’яснення та консультації з 

найбільш актуальних питань діяльності. Головними спеціалістами –

юрисконсультами Департаменту надавалась безоплатна правова допомога. З 

метою поліпшення інформованості населення протягом 2018 року 

телерадіокомпанія «Академ ТВ» транслювала прямі ефіри програми «По суті» 

за участю директора Департаменту щодо надр Сумщини, основних завдань та 

напрямів діяльності Департаменту, зариблення річки Ворскла прісноводною 

стерляддю, екологічного стану Сумського регіону та підсумків діяльності. 

Також на замовлення Департаменту в ефір виходили сюжети «Ліси – безцінна 

складова довкілля» та про території та об’єкти РЛП «Сеймський». 

Телерадіокомпанія «СТС»  транслювала сюжети: «Про унікальне урочище 

«Образ» у Краснопільському районі»,  «На Сумщині у річку випустили рибу, 

яка занесена до Червоної книги України», «У водойми Сумщини випустили 2,5 

тонни мальків», «Екологічна ситуація в регіоні». Телерадіокомпанія «Відікон» 

підготувала програму на тему: «Пріоритетні завдання Департаменту на 2019 

рік». Також у районних газетах області друкувались публікації на тему: «Живі 

чудеса світу», «Скуратівському дендропарку ім’я його засновника», 

«Михайлівська цілина – частина українського степового заповідника», «Владні 

ініціативи по збереженню довкілля», «Ландшафтному парку «Сеймський» – 

бути», «Парк «Сеймський» – ключове ядро смарагдового поясу України», 

«Парк «Сеймський» – центр екологічної освіти».    

 

15.13. Міжнародне співробітництво у галузі охорони довкілля 

Протягом 2018 року тривала реалізація проектів міжнародної технічної 

допомоги, а саме:  
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проектів Європейського Союзу «Підвищення енергоефективності 

будівель освітніх закладів м. Конотоп» (завершено на 80% реконструкцію 

будівлі дошкільного навчального закладу ғ 10, проведено тендер на виконання 

реконструкції міської гімназії) та «Підвищення енергоефективності в освітніх 

закладах м. Суми» (затверджено звіти з енергетичного аудиту, проведено 

обстеження технічного стану будівельних конструкцій та інженерних мереж 

3 закладів); 

проекту GIZ «Партнерство з модернізації: енергоефективність у лікарнях» 

(проведено енергетичні аудити у 7 лікувальних закладах міста Суми); 

проекту ЄС/ПРООН «Об’єднання співвласників багатоквартирних 

будинків для впровадження сталих енергоефективних рішень» (HOUSES); 

підписано меморандум про взаєморозуміння і співробітництво між 

Сумською обласною державною адміністрацією, Сумською обласною радою 

та швейцарсько-українським проектом «Підтримка децентралізації в Україні» 

DESPRO. Також підписано меморандуми про співпрацю між зазначеним 

проектом та Березівською і Шалигинською ОТГ Глухівського району 

(реалізується програма з модернізації, оптимізації та розвитку системи 

водозабезпечення Березівської ОТГ Глухівського району, у рамках якої у 

2018 році капітально відремонтовано 3 артезіанські свердловини з 

встановленням частотних станцій, лічильників, облаштуванням санітарних 

зон). 

Викладачі та студенти кафедри прикладної екології Сумського 

державного університету займаються міжнародною діяльністю. Так, 

докторант кафедри Черниш Є.Ю. з 01.04.2018 р. по 31.05.2018 р. проводила 

наукові дослідження в Інституті екологічної інженерії (Institute of 

Environmental Engineering) Технічного університету м. Кошице (Technical 

University of Kosice) у Словаччині та прочитала лекції-семінари для аспірантів 

приймаючого інституту в межах Національної стипендіальної програми 

Словацької Республіки за темою «Екологічно безпечні матеріали: 

використання відходів / побічних продуктів для біоконверсії з виробництвом 

біопродуктів». 

З цим університетом укладено угоду про співробітництво в галузі 

освіти та науки, регулювання академічного співробітництва, спільних 

досліджень та обмінів. 

Також Черниш Є.Ю. взяла участь у Міжнародному університетському 

тижні з 1 по 5 жовтня 2018 року в Тутцингу, що відбувся на базі Академії 

громадянської освіти (Німеччина) на тему «Захист природи і навколишнього 

середовища в Південно-Східній Європі: гравці, дискурси, стратегії дій». 

Науковцями Наукового центру прикладних екологічних досліджень на 

замовлення Швейцарського центру ресурсів та консультацій з питань 

розвитку / Проекту «Підтримка децентралізації в Україні» (DESPRO) були 

виконанні дослідження ефективності очищення стічних вод на очисних 

спорудах села Вирівки Конотопського району Сумської області. 

Дослідження проводились, як елемент моніторингу результатів реалізації 

проекту створення відповідних очисних споруд, який здійснювався за 
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підтримки DESPRO. 

Міжнародне співробітництво в галузі охорони довкілля у Глухівському 

перагогічному університеті ім. О.П.Довженка здійснюється в рамках 

міжнародного грантового проекту «Реалізація стратегії екологічної безпеки: 

інтеграція європейського досвіду» 562284-EPP-1-2015-1-UA-EPPJMO-

MODULE програми Європейського Союзу Еразмус+, напрямок «Жан Моне» 

(2015-2018 р.р.). Основна мета проекту – формування екологічної культури у 

студентів та інших зацікавлених осіб щодо питань екологічної безпеки на 

засадах європейського досвіду та європейських цінностей. 

4-6 жовтня 2017 року на базі Глухівського НПУ ім.О.Довженка 

відбулась І Міжнародна науково-практична конференція «Природнича освіта і 

наука для сталого розвитку України: проблеми та перспективи», 

організаторами якої виступили Національна академія педагогічних наук 

України, Інститут вищої освіти НАПН України, Інститут педагогіки НАПН 

України, Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych, Rzeczpospolita 

Polska, Karabuk University, Turkey, Ondokuz Mayis University, Atakum 

Samsun, Turkey, European Association for Security, Міжнародна асоціація 

екологів університетів, Полтавський національний педагогічний університет 

імені В.Г.Короленка, Чернігівський національний педагогічний університет 

імені Т.Г.Шевченка, Інститут ботаніки імені М.Г.Холодного НАН України, 

Чорноморський державний університету імені Петра Могили, НПП 

«Деснянсько-Старогутський», ГО «Всеукраїнська екологічна ліга». Кількість 

учасників заходу: 192. ІІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Природнича освіта і наука для сталого розвитку України: проблеми та 

перспективи» запланована на жовтня 2019 року. 

У 2018 році на базі Глухівського НПУ ім. О. Довженка продовжив 

роботу Глухівський регіональний осередок Міжнародної громадської 

організації ―Міжнародна асоціація екологів університетів‖. Діяльність 

осередку спрямована на організацію співпраці з органами влади, місцевого 

самоврядування, державними установами, громадськими організаціями, 

громадянами, що виступають за поліпшення екологічної ситуації в регіоні, 

Україні, та допомогу в обміні та поширенні інформації з питань довкілля та 

сталого розвитку Європейського Союзу. 

У НПП «Деснянсько-Старогутський» міжнародна діяльність 

проводилася в напрямку розбудови Деснянського біосферного резервату. НПП 

«Деснянсько-Старогутський» отримав для популяризації Деснянського 

біосферного резервату 2 оригинал- макети для друку банерів «Рідкісні види 

рослин та оселищ Деснянського біосферного резервату», «Деснянський 

біосферний резерват».  

Біосферний резерват «Деснянський» став учасником німецького проекту 

(за підтримки Фонду Міхаеля Зуккова) «Екосистемна адаптація до 

кліматичних змін та стійкий регіональний розвиток через підвищення 

компетентності українських біосферних резерватів». Проект має на меті 

інтеграцію підходу екосистемної адаптації до національного та регіонального 

планування і заходів, що ведуть до широкомасштабного стійкого розвитку. 
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В рамках 3-річного проекту - Адаптація на основі екосистем та сталий 

регіональний розвиток – Деснянський біосферний резерват у співробітництві з 

Фондом Міхаеля Зуккова та Центром еконіки Університету сталого розвитку 

м. Еберсвальде (Німеччина) взяв участь у трьох семінарах для жителів 

Середино-Будського (Сумська обл.) та Новгород-Сіверського (Чернігівська 

обл.) районів. 

 

ВИСНОВКИ 

 

Проведений аналіз екологічної ситуації, що склалась у регіоні, 

дозволяє зробити наступні висновки. 

Екологічна ситуація в області порівняно з попереднім періодом суттєво 

не змінилася, за більшістю екологічних показників область відноситься до 

екологічно привабливих регіонів України. 

Протягом 2018 року в атмосферне повітря Сумської області викинуто 

20,77 тис. т шкідливих речовин від стаціонарних джерел забруднення, що на 

2,2% або на 0,44 тис. т більше порівняно з попереднім роком.  

Збільшилися обсяги викидів наступних речовин: сполуки азоту (на 0,04 

тис.т або на 1,2%), діоксид та інші сполуки сірки (на 0,4 тис.т або на 12,7%),          

аміак (на 0,07 тис.т, на 24,5% ), метан (на 0,6 тис.т або на 19,8%). 

Зменшено обсяги викидів речовин у вигляді суспендованих твердих 

частинок на 302,1 т або 91,% до рівня 2017 року, оксиду вуглецю – на 347,8 т 

або 93,1% до рівня 2017 року. 

За даними Державної служби статистики України Сумська область за 

обсягами викидів забруднюючих речовин  в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами викидів знаходить на 16 місці по Україні, тобто 

входить у 10 найчистіших областей держави. 

Відсутність постів спостережень за забрудненням атмосферного повітря 

на території області (стаціонарні пости розташовані тільки у місті Суми) не 

дозволяє об’єктивно оцінювати якість атмосферного повітря на території 

області. Індекс забруднення атмосферного повітря (ІЗА) по м. Суми становить 

5,81 і характеризується як підвищений, але значно нижчий ніж по Україні 

(7,6). Високих та екстремально високих рівнів забруднення атмосферного  

повітря по м. Суми за 2018 рік не було.   

Сучасний стан поверхневих водойм області характеризується 

антропогенним тиском суб’єктів господарювання, у тому числі скидом 

недостатньо очищених стоків, що надходить до них. У 2018 році в області 

державним обліком водокористування було охоплено 586 водокористувачів. За 

даними статистичної звітності про використання водних ресурсів області по 

формі ғ 2ТП-водгосп (річна) у 2018 році підприємствами, організаціями, 

сільськогосподарськими, комунальними службами та іншими суб’єктами 

підприємницької діяльності в області забрано 91,90 млн м
3
 свіжої води, у тому 

числі 49,29 млн м
3
 поверхневої та 42,61 млн м

3
 підземної.  

У порівнянні з 2017 роком забір води зменшився на 1,92 млн м
3
, зокрема, 

відбулося зменшення об’єму забору поверхневої води з 51,17 млн м
3
 у 2017 
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році до 49,29 млн м
3
 у звітному році. Це пояснюється зменшенням скидів у 

галузі ставково-рибного господарства. 

Забір води із підземних джерел залишився майже на рівні попереднього 

року та склав 42,61 млн м
3
 за рахунок впровадження водокористувачами 

заходів по раціональному використанню водних ресурсів, серед яких 

посилений водооблік забраної води, ремонт водогінних мереж, впровадження 

у виробництво замкнутих циклів використання води тощо. 

Використання води у звітному році склало 63,39 млн м
3
, що на 0,6 млн 

м
3
 менше, ніж в 2017 році.  

Окремою категорією виділено використання води на рибогосподарські 

потреби без вилучення її із водних об’єктів. Об’єм води на дані потреби у 

звітному році склав 55,02 млн м
3
 проти 57,28  млн м

3
 у 2017 році.  

За даними статистичної звітності про використання води об’єм скидів у 

поверхневі водні об’єкти Сумської області склав 46,03 млн м
3
 та у порівнянні з 

2017 роком зменшився на 1,17 млн м
3
. Об’єм забруднених стічних вод без 

очистки також зменшився - 0,065 млн м
3
, проти 0,071 млн м

3
.  

Об’єм нормативно очищених стічних вод зменшився з 1,962 млн м
3
 у 

минулому році до 1,888 млн м
3
 у звітному. Це пояснюється значним 

погіршенням стану очисних споруд в житлово-комунальних господарствах.  

Об’єм нормативно чистих (без очистки) стічних вод у 2018 році склав 

21,02 млн м
3
, що майже відповідає показникам минулого року. 

Якісний стан поверхневих водойм області останні роки суттєво не 

змінився. Поверхневі водойми області зазнають антропогенного впливу   

суб’єктів господарювання, особливо в створах нижче міст. Практично на всіх 

водоймах області фіксується підвищений вміст по залізу загальному, ХСК, 

БСК5 та завислих речовинах.  

В області відбувається інтенсивне утворення та накопичення відходів, у 

тому числі небезпечних, у секторі промислового виробництва та іншої 

господарської діяльності, що зумовлюється недостатністю переробки відходів 

хімічної, машинобудівної, паливно-енергетичної, будівельної, паливно-

енергетичної, будівельної та ін. галузей. Станом на 01.01.2019 в області 

накопичено 35789,6 тис. тонн т відходів   І-ІV класів небезпеки. Майже 95% 

накопичених відходів належить ПАТ «Сумихімпром», з них: залізного 

купоросу – 2230,942 тис. т, фосфогіпсу (відходи 4 класу небезпеки) – 

16003,891 тис. т, шламу промислових стоків – 14664,250 тис. т. 

Особливу проблему для області становлять небезпечні та заборонені до 

використання хімічні засоби захисту рослин (ХЗЗР). Відповідно до даних 

інвентаризації обсяги ХЗЗР орієнтовно складають 563,529 т, кількість місць 

зберігання – 64, з них 26 – у незадовільному стані.  Непридатні ХЗЗР 

знаходяться у 11 районах та містах області, становлять потенційну загрозу для 

довкілля та здоров’я населення. 

Станом на 01.01.2019 на території Сумській області налічується 275 

об’єктів природно-заповідного фонду загальною площею 177033,1469 га, що 

становить 7,43 % від площі області («показник заповідності»). Сучасна мережа 

природно-заповідних об’єктів включає 19 об’єктів загальнодержавного 
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значення площею 50,5 тис. га (28,5%) та 256 об’єктів місцевого значення 

площею 126,58 тис. га (71,5%). 

На сьогодні мережа природно-заповідних об’єктів області представлена 

9 категоріями з одинадцяти, що існують в Україні. Серед об’єктів природно-

заповідного фонду загальнодержавного значення в області: два національні 

природні парки, природний заповідник, 10 заказників та 6 об’єктів 

загальнодержавного значення інших категорій. Серед об’єктів місцевого 

значення: 1 регіональний ландшафтний парк, 102 заказники, 101 пам’яток 

природи, 20 парків-пам’яток садово-паркового мистецтва, 3 ботанічних сади, 3 

дендропарки, 26 заповідних урочищ. 

Показник заповідності Сумщини вищий за середній по країні, але на 

території області встановлені межі тільки 37 об'єктів природно-заповідного 

фонду місцевого значення. На цей час потребують винесення в натуру (на 

місцевість) 238 об'єктів. 

Для реалізації екологічної політики, спрямованої на стабілізацію та 

поліпшення стану навколишнього природного середовища в області для 

забезпечення сталого розвитку території, підвищення стандартів якості 

природних об’єктів до європейського рівня, екологічно збалансованого 

використання природних ресурсів, впровадження управлінських механізмів, 

що дозволяють здійснювати прийняття рішень з урахуванням громадської 

ініціативи і позиції в області у 2018 році з метою підвищення ефективності 

системи управління внесено зміни до діючих цільових екологічних програм: 

Програми охорони навколишнього природного середовища Сумської області 

на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням Сумської обласної ради від 

10.08.2016, Комплексної програми поводження з відходами в Сумській області 

на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської обласної ради від 

10.08.2016, Регіональної програми розвитку водного господарства та 

екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року, 

затвердженої рішенням сесії Сумської обласної ради від 16.08.2013. 
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ДОДАТОК 

 

Таблиця 2.3 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря у 2018 р. за видами 

економічної діяльності 
ғ 

з/п 

Види економічної діяльності Обсяги викидів за регіоном 

 тис. т відсотків до загального 

підсумку 

1 2 3 4 

Усього 20,772 100,0 

 у тому числі:   

1 Сільське господарство, мисливство та 

надання пов'язаних із ними послуг 

1,00 4,8 

2 Лісове господарство та лісозаготівлі 0,37 1,8 

3 Добування сирої нафти та природного 

газу 

2,5 12,1 

4 Добування інших корисних копалин та 

розроблення кар'єрів 

0,59 2,8 

5 Виробництво харчових продуктів 0,57 2,8 

6 Виробництво хімічних речовин і 

хімічної продукції 

3,41 16,4 

7 Виробництво гумових і пластмасових 

виробів 

0,14 0,7 

8 Виробництво  готових металевих 

виробів, крім машин і устаткування 

0,87 4,2 

9 Виробництво машин і устаткування, 

н.в.і.у. 
0,57 

2,8 

10 Постачання електроенергії, газу,пари та 

кондиційованого повітря 

5,49 26,4 

11 Збирання, оброблення й видалення 

відходів; відновлення матеріалів 

1,58 7,6 

12 Інші види економічної діяльності 2,39 11,4 

 

Таблиця 2.3 

Обсяги викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в 

атмосферне повітря по районах та містах області у 2018 р.  
  Всього, т У % до 

2017 р. 

Збільшення/ 

зменшення(-) 

проти 2017р. 

Розподіл, 

обсягів 

викидів, % 

Щільність 

викидів, кг 

Обсяги 

викидів у 

розрахунку 

на душу 

населення, кг 

Сумська область 20772,436 102,1 436,564 100 871,6195 19,0949 

м.Суми 8383,764 113,2 978,04 40,4 57423,0411 31,4206 

м.Охтирка 780,197 99,1 -6,919 3,8 23642,3333 16,1991 

м.Глухів 132,782 98,1 -2,64 0,6 1580,7381 3,9817 

м.Конотоп 237,026 74,9 -79,567 1,1 2301,2233 2,6126 

м.Лебедин 32,421 75,8 -10,323 0,2 194,1377 1,2654 

м.Ромни 122,253 82,5 -26,009 0,6 4215,6207 3,0392 

м.Шостка 334,506 77,7 -96,192 1,6 7602,4091 4,4325 

Охтирський 

район/м.Охтирка 1774,56 60,6 -1152,365 8,5 1382,0561 68,4656 

Білопільський 

район/м.Білопілля 357,58 174,2 152,296 1,7 247,8032 7,2451 

Буринський 

район/м.буринь 52,725 80 -13,214 0,3 47,7582 2,2087 

Великописарівський 

район/смт 

В.Писарівка 53,69 146,5 17,036 0,3 64,6089 2,9472 
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Глухівський 

район/м.Глухів 636,028 118,9 100,93 3,1 383,1494 28,8775 

Конотопський 

район/м.Конотоп 366,066 104,8 16,779 1,8 219,5957 13,1849 

Краснопільський 

район/ 

смт Краснопілля 1364,849 1561,7 1277,452 6,6 1010,2509 49,1412 

Кролевецький 

район/м.Кролевець 301,997 74,8 -101,623 1,5 235,2002 8,0986 

Лебединський 

район/м.Лебедин 47,152 24,6 -144,174 0,2 30,5785 2,4607 

Липоводолинський 

район/ 

смт Л. Долина 438,379 157,6 160,292 2,1 497,0283 24,0762 

Недригайлівський 

район/ 

смт Недригайлів 101,843 118,5 15,911 0,5 98,3041 4,3068 

Путивльський 

район/м.Путивль 11,409 95,2 -0,581 0,1 10,3436 0,4253 

Роменський 

район/м.Ромни 1947,067 95,7 -87,277 9,4 1047,3733 61,1458 

Середино-будський 

район/м.С.-Буда 58,741 100 -  0,3 52,3072 3,6844 

Сумський 

район/м.Суми 3065,116 85,2 -532,479 14,8 1652,3536 49,0795 

Тростянецький 

район/ 

м.Тростянець 106,416 57,8 -77,59 0,5 101,542 3,1161 

Шосткинський 

район/м.Шостка 53,046 936,7 47,383 0,3 43,8035 2,6542 

Ямпільський 

район/смт Ямпіль 12,823 112,2 1,398 0,1 13,5981 0,5563 
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Таблиця 4.4 

Дані щодо досліджень питної води за мікробіологічними показниками у 2018 році 

Район 

з водогонів  свердловин Колодязі 

кількість  

проб 

не відп. 

НТД 
% 

кількість  

проб 

не відп. 

НТД 
% 

кількість  

проб 

не відп. 

НТД 
% 

Білопільський район 41 6 14,63 3 1 33,33 8 3 37,50 

Буринський район 16 1 6,25 5 2 40,00 2 1 50,00 

В.Писарівський район 4 0 0,00 0 0  1 0 0,00 

Глухівський район 23 0 0,00 1 0 0,00 0 0  

Конотопський район 37 0 0,00 4 0 0,00 0 0  

Краснопільський район 26 1 3,85 0 0  0 0  

Кролевецький район 23 1 4,35 2 0 0,00 0 0  

Лебединський  район 22 2 9,09 3 0 0,00 10 4 40,00 

Л.Долинський район 24 0 0,00 2 0 0,00 0 0  

Недригайлівський район 11 1 9,09 1 0 0,00 0 0  

Охтирський район 15 0 0,00 3 0 0,00 1 0 0,00 

Путивльський район 30 3 10,00 2 0 0,00 4 1 25,00 

Роменський район  33 3 9,09 2 0 0,00 2 2 100,00 

С.Будський район 21 2 9,52 0 0  1 1 100,00 

Сумський район 21 0 0,00 2 0 0,00 1 0 0,00 

Тростянецький район 4 0 0,00 0 0  3 0 0,00 

Шосткинський район 58 0 0,00 0 0  0 0  

Ямпільський район 26 1 3,85 1 0 0,00 0 0  

м. Суми  61 0 0,00 0 0  60 2 3,33 

ОБЛАСТЬ  496 21 4,23 31 3 9,68 93 14 15,05 
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Таблиця 4.5 

Дані щодо досліджень питної води за санітарно-хімічними показниками у 2018 році 

Район 

з водогонів  свердловин Колодязі 

кількість  

проб 

не відп. 

НТД 
% 

кількість  

проб 

не відп. 

НТД 
% 

кількість  

проб 

не відп. 

НТД 
% 

Білопільський район 40 24 60 3 3 100 8 2 25 

Буринський район 19 11 57,89474 5 5 100 2 2 100 

В.Писарівський район 4 0 0 0 0  2 0 0 

Глухівський район 23 1 4,347826 1 0 0 0 0  

Конотопський район 35 10 28,57143 4 2 50 0 0  

Краснопільський район 25 18 72 0 0  0 0  

Кролевецький район 26 8 30,76923 2 1 50 0 0  

Лебединський  район 19 6 31,57895 3 2 66,66667 6 0 0 

Л.Долинський район 23 8 34,78261 2 1 50 0 0  

Недригайлівський район 12 0 0 1 0 0 0   

Охтирський район 13 0 0 3 0 0 1   

Путивльський район 25 0 0 2 0 0 6   

Роменський район  33 3 9,090909 2 1 50 2 2 100 

С.Будський район 21 2 9,52381 0 0  1 1 100 

Сумський район 21 6 28,57143 2 1 50 1 1 100 

Тростянецький район 8 8 100 0 0  1 0 0 

Шосткинський район 58 8 13,7931 0 0  0 0  

Ямпільський район 26 0 0 1 0 0 0 0  

м. Суми  61 0 0 0 0  60 11 18,33333 

ОБЛАСТЬ  492 113 22,9675 31 16 51,6129 90 19 21,1111 
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Таблиця 5.7 

Структура та динаміка природоохоронних об’єктів за роками 

(загальнодержавного та місцевого значення) 
Категорія об'єкту 

ПЗФ 

Кількість  Площа, тис. га Площа територій суворої 

заповідності 

1990 1995 2000 2018 1990 1995 2000 2018 1990 1995 2000 2018 

Біосферні 

заповідники 
- - - - - - - - - - - - 

Природні 

заповідники 
1 1 1 1 0,202 0,202 0,202 0,8829 0,048 0,048 0,048 0,048 

Національні 

природні парки 
- - 1 2 - - 16,215 39,575 - - - - 

Заказники  51 61 55 112 34,547 40,605 36,172 36,588 - - - - 

Заповідні урочища 38 38 27 26 1,568 1,570 1,516 0,268 - - - - 

Пам'ятки природи 53 56 58 104 0,083 0,084 0,060 1,791 - - - - 

Ботанічні сади - 1 1 3 - 0,005 0,005 0,017 - - - - 

Дендропарки  1 1 1 4 0,021 0,021 0,021 0,026 - - - - 

Парки - пам'ятки 

садово-паркового 

мистецтва 

21 21 19 22 0,680 0,605 0,590 0,638 - - - - 

Регіональні 

ландшафтні парки 
- 2 2 1 - 100,067 101,396 98,858 - - - - 

Примітка: площа об’єктів природно-заповідного фонду із врахуванням 11.36 тис.га площі об’єктів ПЗФ, що входять до 

складу інших об’єктів. 

Таблиця 5.8 

Структура природно-заповідного фонду області станом на 01.01.2019 

Найменування об’єктів ПЗФ 

Об’єкти природно-заповідного фонду 

Загальнодержавного 

значення 
Місцевого значення Всього 

Кількість,од. Площа, га Кількість,од. Площа, га Кількість,од. Площа, га 

Природні заповідники 1 882,9 0 0 1 882,9 

Біосферні заповідники 0 0 0 0 0 0 

Національні природні парки 2 39575,2 0 0 2 39575,2 

Дендрологічні парки 1 21 3 5,04 4 26,04 

Регіональні ландшафтні парки 0 0 1 98857,9 1 98857,9 

Заказники, усього 10 9658 93 26614,14 112 36588,4169 

у тому числі:           

      ландшафтні 2 4888,9 25 12674,6669 27 17563,5669 

      лісові 1 1231 3 1865 4 3032 

      ботанічні 1 236 29 2105,48 30 2341,48 

      загальнозоологічні 0 0 10 1135,68 10 1135,68 

      орнітологічні 1 258 4 292,8 5 550,8 

      ентомологічні 0 0 2 10 2 10 

      іхтіологічні 0 0 0 0 0 0 

      гідрологічні 5 3108,1 27 8831,84 32 11939,94 

      загальногеологічні 0 0 2 14,95 2 14,95 

      палеонтологічні 0 0 0 0 0 0 

      карстово-спелеологічні 0 0 0 0 0 0 

Пам’ятки природи, усього 3 7,1 101 172,08 104 179,18 

у тому числі:             

      комплексні 0 0 6 31,45 6 31,45 

      ботанічні 1 0,1 53 56,44 54 56,54 

      зоологічні 1 0 0 0 1 0 

      гідрологічні 1 7 37 71,35 38 77,35 

      геологічні 0 0 5 12,84 5 12,84 

Заповідні урочища х х 26 268,40 26 268,40 

Ботанічні сади 0 0 3 17,04 3 17,04 

Дендрологічні парки 1 21 3 5,04 4 26,04 

Парки-пам'ятки садово-

паркового мистецтва 

2 311,66 20 326,41 22 638,07 

Зоологічні парки 0 0 0 0 0 0 

РАЗОМ 19 50455,86 256 126577,59 275 177033,147 
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Таблиця 7.1 

Використання  підземних вод по адміністративних  районах  Сумської області 
ғ п/п 

Найменування адміністративних 

районів 

Використання 

підземних вод станом на 01.01.2019 р. 

 

млн м
3
/рік тис.м

3
/добу 

1 Білопільський 0,609 1,668 

2 Буринський 0,361 0,989 

3 Великописарівський  0,042 0,115 

4 Глухівський 0,606 1,660 

5 Конотопський 0,351 0,962 

6 Краснопільський 0,398 1,082 

7 Кролевецький 0,724 1,984 

8 Лебединський 0,537 1,471 

9 Липоводолинський 0,309 0,847 

10 Недригайлівський 0,126 0,345 

11 Охтирський 0,355 0,973 

12 Путивльський 0,662 1,814 

13 Роменський 0,288 0,789 

14 Середино-Будський 0,163 0,447 

15 Сумський  0,736 2,016 

16 Тростянецький 0,526 1,441 

17 Шосткинський 0,118 0,323 

18 Ямпільський 0,281 0,770 

19 м. Суми 14,45 39,590 

20 м. Охтирка 1,332 3,649 

21 м. Глухів 1,084 2,970 

22 м. Конотоп 2,880 7,890 

23 м. Ромни 1,125 3,082 

24 м. Шостка 3,371 9,236 

 Всього по області 31,434 86,113 

 

Таблиця 8.4 

Суб’єкти господарювання Сумської області, що здійснюють діяльність у 

сфері поводження з небезпечними відходами  
№ 

з/п 

Назва Місцезнаходження  Контактні дані 

 (веб-адреса, телефон, 

електронна пошта) 

Спеціалізація 

(операції та види небезпечних 

відходів) 

1 2 3 4 5 

1 Міжрегіональний 

центр швидкого 

реагування 

державної служби 

України з 

надзвичайних 

ситуацій  

 

33219415 

42001, Сумська 

обл., м. Ромни, 

вул. 

Маяковського, 

буд. 64 

т. (05448) 7 10 05, 

 (05448) 7 10 50 

електронна пошта: 

sarz.romny@mns.gov.ua 

(Збирання 38.01, перевезення 38.02).  

Відходи виробництва, одержання і 

застосування біоцидів та 

фітофармацевтичних препаратів, 

включно з відходами пестицидів та 

гербіцидів, які не відповідають 

стандартам, мають прострочений 

термін придатності чи не придатні 

для використання за призначенням 

2 ТОВ «Тандем 

СВ» 

 

30608020 

40022, Сумська 

обл., м. Суми,  

пров. Дмитра 

Дорошенка, буд. 8 

т. (0542) 213555 (Збирання 38.01, перевезення 38.02, 

зберігання 38.03) 

Відпрацьовані нафтопродукти, не 

придатні для використання за 

призначенням (у тому числі 

відпрацьовані моторні, індустріальні 

масла та їх суміші). 

3 ФОП Романчик 

Дмитро 

Геннадійович 

 

41100, Сумська 

обл., м. Шостка, 

вул. Депутатська, 

буд. 3, кв. 6 

- (Збирання 38.01, зберігання 38.03, 

знешкодження 38.07) 

1. Відходи виробництва, одержання і 

застосування фармацевтичних 

mailto:sarz.romny@mns.gov.ua


 

 

190 

2637211033 Фактична адреса: 

Сумська обл., 

Шосткинський р-

н, Клишківська 

с/р, с. Солотвине. 

препаратів. 

2. Клінічні та подібні їм відходи, а 

саме – відходи, що виникають у 

результаті медичного догляду, 

ветеринарної чи подібної практики, і 

відходи, що утворюються у лікарнях 

або інших закладах під час 

досліджень, догляду за пацієнтами 

або при виконанні дослідницьких 

робіт. 

3. Відходи, які складаються або 

містять хімічні речовини, що не 

відповідають специфікації або мають 

прострочений термін придатності. 

4. Відходи, що містять як складові 

або забруднювачі ртуть, сполуки 

ртуті (у т. ч. відпрацьовані 

люмінесцентні лампи та прилади, що 

містять ртуть). 

4 ТОВ 

підприємство 

«Спецзахист» 

 

32603050 

40030, Сумська 

обл., м. Суми, 

вул. Скрябіна, буд. 

38 

т.  (0542) 213001 (Збирання 38.01, перевезення 38.02, 

зберігання 38.03)  

1. Відпрацьовані нафтопродукти, не 

придатні для використання за 

призначенням (у тому числі 

відпрацьовані моторні, індустріальні 

масла та їх суміші. Відходи, 

забруднені нафтопродуктами – 

промаслені пісок, папір, тирса, ґрунт, 

ганчір’я, відпрацьовані фільтри); 

2. Відходи, що містять як складові 

або забруднювачі ртуть, сполуки 

ртуті (у т.ч. відпрацьовані 

люмінесцентні лампи та прилади, що 

містять ртуть); 

3. Відпрацьовані батареї свинцевих 

акумуляторів, цілі чи розламані; 

4. Відходи і брухт електричних та 

електронних вузлів, що містять 

компоненти, такі, як акумуляторні 

батареї або інші батареї, включені до 

Жовтого переліку відходів, ртутні 

вмикачі, скло від електронно-

променевих трубок або інше 

активоване скло та поліхлоровані 

біфеніли (ПХБ) – конденсатори, або 

забруднені компонентами, 

наведеними у додатку 2 до 

Положення (3) (наприклад, кадмій, 

ртуть, свинець, ПХБ), до такого 

ступеня, коли вони можуть мати 

небезпечні властивості; 

5. Відходи, речовини або вироби, які 

містять, складаються або забруднені 

ПХБ; 

6. Відходи виробництва, одержання і 

застосування фармацевтичних 

препаратів. 

5 ПАТ 

«Шосткинський  

завод хімічних  

реактивів» 

 

05761264 

41107, Сумська 

обл., м. Шостка, 

вул. Щербакова, 1 

т. (05449) 21480,  

 (05449) 94441,  

 (05449) 94466 

(Збирання 38.01, перевезення 38.02, 

зберігання 38.03, оброблення 38.04, 

утилізація 38.05, захоронення 38.08)  

1. Відходи, які утворюються в 

процесі виробництва аліфатичних 

галогенованих вуглеводнів (таких, як 
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хлорметан, дихлоретан, вінілхлорид, 

вініліденхлорид алілхлорид, 

епіхлоргідрин). 

2. Відпрацьоване активоване вугілля. 

3. Відходи у вигляді смолистих 

залишків (крім асфальтових 

в’яжучих), що утворюються під час 

рафінування, перегонки чи будь-якої 

піролітичної обробки органічних 

матеріалів.  

4. Відходи, які складаються або 

містять хімічні речовини, що не 

відповідають специфікації або мають 

прострочений термін придатності. 

5. Відходи виробництва, одержання і 

застосування фармацевтичних 

препаратів. 

6. Відходи виробництва, одержання і 

застосування чорнила, барвників, 

пігментів, фарб, лаків, оліфи. 

7. Відходи виробництва, 

виготовлення і застосування смол, 

латексів, пластифікаторів, 

клеїв/зв’язуючих матеріалів. 

8. Відходи фенолів, фенольних 

сполук, включаючи хлорфенол, у 

вигляді рідин або шламів 

6 ТОВ 

«Лебединський 

нафтомаслозавод» 

 

22589938 

42200, Сумська 

обл., м. Лебедин, 

вул. 19 Серпня, 8. 

т. (05445) 20388, 

 (05445) 23466,  

 (05445) 21294  

електронна пошта: 

lnmz@leol.ua  

(Збирання 38.01, перевезення 38.02, 

зберігання 38.03, оброблення 38.04, 

утилізація 38.05)  

Відпрацьовані нафтопродукти, не 

придатні для використання за 

призначенням (у тому числі 

відпрацьовані моторні, індустріальні 

масла та їх суміші). 

 

mailto:lnmz@leol.ua


Таблиця 8.5 

Збирання та перевезення твердих побутових відходів на території Сумської області 
Тверді побутові 

відходи та їх 

компоненти, які 

збираються 

роздільно 

Обсяги збирання  Обсяги перевезення - 

всього 

у тому числі на: 

заготівельні 

пункти 

вторинної 

сировини 

сміттє-

переробні 

підприємства 

ділянки 

компос-

тування 

сміттє-

спалювальні 

заводи 

полігони (звалища) 

м3 т м3 т м3 т м3 т м3 т м3 т м3 т 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Змішані ТПВ  663719,208 170184,412 656785,208 168406,464 0,000 0,000 0,0 0,0 0,000 0,0 0,0 0,0 663719,208 170184,412 

Великогабаритні 

ТПВ 

76958 19732,821 76958 19732,821 0 0 0 0 0 0 0 0 76958 19732,821 

Макулатура (картон, 

папір)  

2459 630,513 2459 630,513 2459 630,513 0 0 0 0 0 0 0 0,000 

Полімери (плівка, 

пакети, ПЕТ пляшки 

і коробки, пластмаса 

тощо) 

3336,5 855,513 3336,3 855,462 3336,5 855,513 0 0 0 0 0 0 0 0,000 

Упаковка Тетра Пак 

та інша комбінована, 

багатошарова 

116 29,744 116 29,744 116 29,7436 0 0 0 0 0 0 0 0,000 

Метали (чорні, 

кольорові) 

2 0,513 2 0,513 2 0,51282 0 0 0 0 0 0 0 0,000 

Скло (склотара, 

склобій) 

12 3,077 12 3,077 12 3,07692 0 0 0 0 0 0 0 0,000 

Органічні компо-

ненти, які здатні до 

біологічного розкла-

дання (харчові 

відходи, відходи 

рослинного похо-

дження тощо) 

12757 3271,026 12757 3271,026 0 0 0 0 0 0 0 0 12757 3271,026 

Електричне та 

електронне 

обладнання 

0,9 0,231 0,9 0,231 0,9 0,231 0 0 0 0 0 0 0 0,000 

Небезпечні 

компоненти 
1823 467,436 1823 467,436 0 0 0 0 0 0 0 0 1823 467,436 

Інші 8033 2059,744 8033 2059,744 0 0 0 0 0 0 0 0 8033 2059,744 

Всього 769217 197235 762282 195457 5926 1520 0 0 0 0 0 0 763290 195715 
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Таблиця 8.7 

Суб’єкти господарювання, що здійснюють збирання, заготівлю  відходів як вторинної сировини 
№ 

з/п 

Назва Місцезнаходження  Контактні дані  

(веб-адреса, телефон, 

електронна пошта) 

Спеціалізація (види вторинної сировини) 

1 2 3 4 5 

Білопільський район  

1 ФОП Воронов В.В. м. Білопілля, Торгова площа, 

19  

м. Суми, вул. Жовтнева, 11/24 

моб. т. 0506062417 

Макулатура, пластик, скло, пластикові та скляні пляшки, 

алюмінієві банки  

Великописарівський район  

1 ПП «Технопрофсервіс» Великописарівський район,  

смт. Кириківка, пров. 

Вокзальний, 27 

Макакенко І. В. 

моб. т. 0508162716 

Металобрухт 

Глухівський район  

1 КП «Господар – 1» Глухівський район,  

с. Слоут, вул. Шкільна, 18 

bereza_otg@ukr.net  

05444 2 22 08 

Скляні, пластикові пляшки та папір  

Краснопільський район  

1 ТОВ «Укрметпівніч» смт. Краснопілля, вул. 

Вокзальна, 4  

моб. т. 0976159456 Металобрухт  

2 Пункт прийому 

вторинної сировини  

смт. Краснопілля, вул. 

Вокзальна, 42 

моб. т. 0978832833 Склотара, пластик, термоусадочна плівка, макулатура  

3 КООП «Заготпром» смт. Краснопілля, вул. 

Вокзальна, 52 

054597 16 37 Склотара, пластик, термоусадочна плівка, макулатура 

4 Краснопільська районна 

споживча спілка  

смт. Краснопілля, вул. 

Вокзальна, 52 

05459-7-13-56 Макулатура  

5 ФОП «Воронов В.В.» смт. Краснопілля, вул. 

Вокзальна, 42 

050-60-62-417 Макулатура, пластик, ПЕТ –пляшки, скло 

6 ТОВ «Метлом»  смт Краснопілля, провулок 

Привокзальний, 4 залізнична 

станція  

050-051-04-07 начальник 

виробничої дільниці ғ 5 

Металобрухт  

Кролевецький район 

1 ФОП Куліш О.В.  м. Кролевець,  

вул. Василя Стуса, буд. 9 

моб. т. 0973805236 Макулатура, склотара, склобій, поліетилен, пет пляшки, 

алюмінієва банка  

2 ФОП Самінова О.В. м. Кролевець,  

2-ий пров. Грушевського, 4 

моб. т. 0954405444 Макулатура, склотара, склобій, поліетилен, пет пляшки, 

алюмінієва банка 

Липоводолинський район 

1 ГВП «Комунпослуга» смт Липова Долина, вул. 

Полтавська, 18 

0545251948 Скло, папір, метал, пластик 

mailto:bereza_otg@ukr.net
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Недригайлівський район  

1 ФОП «Воронова В.О.» смт. Недригайлів,  

вул. Сумська, 21  

 Макулатура, скло  

Путивльський район  

1 ТОВ «Прайсмет» 

 

м. Путивль,  

вул. Заводська, 8  

моб. т. 0994289428 Металобрухт кольорових, чорних металів 

2 ПП «Євменова»  м. Путивль,  

вул. Іоанна  

Путивльського, 36 

моб. т. 0954405444 Папір, склотара, пластик, шкури тварин, акумулятори  

3 ФОП «Вороніна»  м. Путивль, вул. 

Першотравнева, 65 

моб. т. 0506062417 Папір, склотара, пластик, бій скла, алюмінієві кришки 

Роменський район 

1 ТОВ «МВ Групп»  вул. Залізнична, 22А,  

с. Бобрик Роменського району  

- Прийом металобрухту  

2 ТОВ «Градієнт – М»  вул. Залізнична, 22А,  

с. Бобрик Роменського району 

- Прийом металобрухту 

Середино –Будський район 

1 ФОП Шелудяк Т.А.  м. Середино-Буда  - папір  

м. Глухів 

1 ТОВ «Слобожанська 

будівельно - 

інвестиційна група»  

м. Глухів, вул. Вокзальна, 6 Лобанова Н.М.  

моб. т. 0956654348 

Металобрухт чорних металів  

2 ТОВ «Вторчермет»  м. Глухів, вул. Заміська, буд. 

3   

Безручко О.  

моб. т. 0669274393 

Металобрухт чорних металів 

3 ПАТ «Укрторчормет»  м. Глухів, вул. Індустріальна, 

15   

Серих В.О.  

моб. т. 0509190673 

Металобрухт чорних металів  

4 ТОВ «Градієнт – М» 
м. Глухів, вул. Вокзальна, 6   

Храпач О.І.  

моб. т. 0503078780 

Металобрухт чорних металів 

5 ПП «Євменова ОВ.» м. Глухів, площа Свободи, 

буд. 7   

Тішаєв Р.О.  

моб. т. 0669759229 

Макулатура, відпрацьовані акумулятори, склотара, поліетилен б/у 

м. Глухів, вул. Києво -  

Московська, 1    

м. Конотоп  

 ТОВ «Промтехсплав С» м. Конотоп, вул. Успенсько - 

Троїцька, 89; вул. Богдана 

Хмель-ницького, 6; площа 

Конотопських дивізій, 28 

 побутовий лом кольорових та чорних металів, гума, банки 

жерстяні   

2 ФОП «Євменова В.В.» м. Конотоп, вул. Парківська, 050 919 38 45 Акумулятори б/в, свинець, макулатура, поліетилен, побутовий 
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1;  

м. Конотоп, вул. Фрунзе, буд. 

4А; 

4-й провулок вул. Успенсько 

– Троїцької, 13/3  

лом кольорових та чорних металів, гума, банки жерстяні   

м. Лебедин  

1 ДП «Чисте місто»  

КП «Комбінат 

благоустрою» 

виконавчого комітету 

Лебединської міської 

ради  

м. Лебедин,  

вул. Гастелло, 31,  

моб. т. 0505733271 

т. 0(5445)51268 

пластик,ПЕТ пляшка,скло,папір 

м. Ромни 

1 ФОП «Денешко А.В.»  м. Ромни  0682615479 Збирання ПЕТ –пляшок  

м. Суми  

1 КП «Сумижилком-

сервис» Сумської міської 

ради 

юридична адреса: вул. Романа 

Атаманюка, буд. 49А, м. 

Суми; адреса виробничих 

потужностей: Сумська обл., 

Краснопільський район, землі 

В.Бобрицької сільської ради 

(полігон для складування 

твердих побутових та 

негабаритних відходів) 

Веб-адреса: gks.org.ua 

тел./факс (0542) 66-06-04 

e-mail: zhilkomservis@ukr.net 

Поліетилен, поліпропілен, склобій 

2 ТОВ «А-МУССОН» вул. Ярослава Мудрого, 71, 

оф. 208, м. Суми 

веб-адреса: a-musson.com 

тел. (0542)22-35-59 

e-mail:a-musson@ukr.net 

Збирання, сортування; пластик,ПЕТ пляшка,скло,папір, плівка 

м. Шостка 

1 ТОВ «Укрвторчермет»  м. Шостка, вул. Комарова, 127 Данченко М.Ф.  

моб. т. 0502210213  

Прийом металобрухту  

2 ТОВ «Метал союз Плюс»  м. Шостка, вул. Гагаріна, 1  Козинець В.М.  

моб. тел.0675401321.  

 

3 ПП «Шостка-

техносплав»  

м. Шостка, вул. Шевченка, 

буд. 57 

Бакаєв А.С. 

 тел.. 0951675376 

Прийом чорного та кольорового металобрухту  

4 ПП «Вторсировина»  м. Шостка, вул. Приво-

кзальна, 1В  

Сугоняко О.В. 

0996357214 

Пункт приймання паперу, склотари, пластику 

 

 



Таблиця 8.9 

Узагальнена інформація про наявність на території Сумської області 

непридатних та заборонених до використання ХЗЗР та тари від них станом 

на 01.01.2019 
ғ 

з/п 

Назва адміністративно-

територіальної одиниці 

(область, район) 

Кількість 

тон 

 

Кількість 

складів, 

од. 

Стан складських приміщень 

добрий, 

од. 

задовільний, 

од. 

незадовільний, 

од. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Білопільський - - - - - 

2 Буринський - - - - - 

3 Великописарівський - - - - - 

4 Глухівський - - - - - 

5 Конотопський - - - - - 

6 Краснопільський 3,1 2 - 2 - 

7 Кролевецький - - - - - 

8 Лебединський 21,443 4 - 2 2 

9 Липоводолинський 40,4 3 - 3 - 

10 Недригайлівський 0,067 1 - - 1 

11 Охтирський 23,710 5 - 1 4 

12 Путивльський 4,27 5 - 2 3 

13 Роменський 77,762 12 - 10 2 

14 Середино-Будський - - - - - 

15 Сумський 279,176 28 - 12 16 

16 Тростянецький - - - - - 

17 Шосткинський 51,909 2 - 2 - 

18 Ямпільський - - - - - 

19 м. Суми 21,692 1 - - 1 

20 м. Шостка 40,0 1 - 1 - 

Всього  563,529 64 - 26 38 

 

Таблиця 12.1 

Використання теплоенергії та електроенергії за основними видами 

економічної діяльності у 2018 році
1
 

 Теплоенергія, 

Гкал 

Електроенергія, 

тис. кВт∙год 

обсяг 

використання 

теплоенергії – 

усього 

витрати на 

виробництво 

продукції 

(виконання 

робіт) 

обсяг 

використання 

електроенергії – 

усього 

витрати на 

виробництво 

продукції 

(виконання 

робіт) 

Усього  1278301 722518 1312105 1052948 

Сільське господарство, лісове 

господарство та рибне 

господарство 

48098 44376 71257 66639 

Промисловість  779759 650255 928800 818915 

Будівництво  2617 756 7060 4858 

Оптова та роздрібна торгівля; 

ремонт автотранспортних 

засобів і мотоциклів 

4095 1449 11181 3740 

Транспорт, складське 

господарство, поштова  

та кур’єрська діяльність 

35121 24562 146326 139638 

Тимчасове розміщування  

й організація харчування 

…
2
 …

2
 2056 135 
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Інформація та телекомунікації 4096 51 8230 4934 

Фінансова та страхова 

діяльність 

…
2
 …

2
 1361 – 

Операції з нерухомим майном 8989 839 34373 6561 

Професійна, наукова  

та технічна діяльність 

3588 135 3998 1491 

Діяльність у сфері 

адміністративного  

та допоміжного 

обслуговування 

3426 95 20120 5571 

Державне управління  

й оборона; обов’язкове 

соціальне страхування 

171673 – 29161 47 

Освіта  122208 – 24733 376 

Охорона здоров’я  

та надання соціальної 

допомоги 

89861 – 22690 43 

Мистецтво, спорт, розваги та 

відпочинок 

3048 – 759 – 

 

1  
Використання енергії на виробничо-експлуатаційні та господарські потреби без урахування обсягів 

відпущених населенню. 
2 
Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» 

щодо конфіденційності статистичної інформації. 



Таблиця 15.1 

Інформація про підсумки виконання заходів  

Програми охорони навколишнього природного середовища Сумської області на 2016-2018 роки 
№ 

з/п 

Назва заходу програми Обсяги фінансування за кошти 

обласного фонду ОНПС, тис. гривень 

Стан виконання 

Затверджено Використано 

1 2 3 4 5 

1 Заходи, пов’язані зі створенням захисних лісових насаджень на 

еродованих землях, вздовж водних об’єктів (в тому числі 

водойм, магістральних каналів, тощо) та полезахисних смуг 

0 0 Державними лісогосподарськими підприємствами 

області за власні кошти створено захисних лісових 

насаджень на площі 49 га. 

ОКАП «Сумиоблагроліс» за власні кошти 

проведено роботи на площі 396,1 га  

2 Проведення заходів з охорони і відтворення запасів природних 

рослинних ресурсів (горіхоплідних рослин) 

250,0 0 У зв’язку з відмовою ДП «Роменський 

держлісгосп» у співфінансуванні захід не 

виконувався 

3 Діяльність щодо збереження видів тварин і рослин, занесених 

до Червоної книги України, поліпшення середовища їх 

перебування чи зростання, створення належних умов для 

розмноження у природних умовах, розведення та розселення: 

розведення та розселення прісноводної стерляді 

420,4 345,961 Проведено 2-й та 3-й етапи розведення та 

розселення малька стерляді у р. Ворскла на 

території Гетьманського національного 

природного парку та 1-й етап розведення та 

розселення малька стерляді у р. Сейм на території 

РЛП «Сеймський». 

4 Діяльність щодо збереження видів тварин і рослин, занесених 

до Червоної книги України, поліпшення середовища їх 

перебування чи зростання, створення належних умов для 

розмноження у природних умовах, розведення та розселення: 

придбання кормів для зубрів 

730,0 563,57 Щорічно ДП «Конотопське лісове господарство» 

для підгодівлі зубрів закуповувались корма: 

ячмінь, кукурудза, силос.  

5 Заходи щодо охорони тваринного світу та боротьби з 

браконьєрством (придбання матеріально-технічних засобів 

тощо) 

265,0 265,0 ДП «Конотопське лісове господарство» придбано 

тепловізор та квадракоптер. 

6 Розроблення проектів створення територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду місцевого значення 

535,0 535,0 Розроблено 47 проектів створення об’єктів ПЗФ 

місцевого значення 

7 Розроблення проекту організації території регіонального 

ландшафтного парку «Сеймський», охорони, відтворення та 

рекреаційного використання його природних комплексів і 

об’єктів 

190,0 190,0 Проект розроблений, затверджений обласною 

радою рішенням «Про затвердження Проекту 

організації території регіонального ландшафтного 

парку «Сеймський», охорони, відтворення та 

рекреаційного використання його природних 

комплексів та об’єктів»  від 27.04.2018 

8 Розроблення проекту створення регіонального ландшафтного 

парку «Кияницький»: підготовка та погодження матеріалів 

вибору земельних ділянок 

190,0 0,0 У зв’язку з відмовою землекористувачів та органів 

місцевого самоврядування у погодженні створення 

РЛП «Кияницький» захід не виконувався 
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9 Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання 

знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій 

та об’єктів природно-заповідного фонду: розроблення проектів 

землеустрою з організації та встановлення меж територій 

природно-заповідного фонду 

1250,0 898,0 Розроблено проекти (17 шт.) землеустрою щодо 

організації та встановлення меж територій ПЗФ 

місцевого значення 

 

10 Витрати на утримання об’єктів природно-заповідного фонду 465,0 248,286 На території 10 об’єктів природно-заповідного  

фонду місцевого значення встановлено 

інформаційні стенди, щити, інформаційно-

охоронні та межові знаки; 

проведено лікування ботанічної пам’ятки природи 

місцевого значення «Дуб Гаркуші» (Роменський 

район); 

за кошти землекористувачів проведено 

упорядкування території гідрологічної пам’ятки 

природи місцевого значення «Джерело 

Вакалівське» (Сумський район). 

11 Придбання спеціального обладнання, транспортних засобів і 

засобів зв’язку, віднесених до організацій заповідників та інших 

природоохоронних установ: придбання щогли спеціалізованої 

металевої для системи відео нагляду ВПК за лісовими масивами 

на території національного природного парку «Деснянсько-

Старогутський» 

169,0 168,0 Придбано та встановлено щоглу спеціалізовану 

металеву для системи відео нагляду ВПК за 

лісовими масивами на території національного 

природного парку «Деснянсько-Старогутський» 

12 Створення центру розмноження та збереження рідкісних рослин 

флори Сумської області 

240,0 0,0 Рішенням комісії з відбору проектів 

природоохоронних заходів для наступного 

фінансування за рахунок коштів обласного фонду 

ОНПС захід до кошторису на 2017 рік не 

включено 

1

13 

Будівництво, розширення та реконструкція розплідників і ферм 

для розведення диких звірів та птахів з метою їх розселення в 

природному середовищі: організація вольєрного господарства 

по розширенню видового складу диких копитних тварин (Лань 

європейська) 

900,0  699,937 Організоване вольєрне господарство по 

розширенню видового складу диких копитних 

тварин (лані європейської) у  ДП «Мисливське 

господарство «Низи»  

1

14 

Будівництво, розширення та реконструкція розплідників і ферм 

для розведення диких звірів та птахів з метою їх розселення в 

природному середовищі: організація вольєрного господарства 

по розширенню видового складу мисливської пернатої дичини 

(Фазан звичайний) 

267,39 267,39 Організоване вольєрне господарство по 

розширенню видового складу мисливської 

пернатої дичини (фазан звичайний) у ДП 

«Мисливське господарство «Суми» 

1

15 

Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання 

знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій 

1150,0 0,0 Виконавець не виконав умови договору та 

тендерного завдання, договір було розірвано у 
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та об’єктів природно-заповідного фонду: розроблення проекту 

землеустрою з організації та встановлення меж зони 

регульованої рекреації РЛП «Сеймський» 

зв’язку з невиконанням робіт у визначений термін 

1

16 

Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання 

знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій 

та об’єктів природно-заповідного фонду: розроблення проекту 

утримання та реконструкції парку-пам’ятки садово-паркового 

мистецтва місцевого значення «Асмолова» (м. Суми) 

195,0 195,0 Проект утримання парку-пам’ятки садово-

паркового мистецтва місцевого значення 

«Асмолова» (м. Суми) розроблений 

1

17 

Паспортизація малих річок і водойм 480,0 58,2 Розроблено паспорт водного об’єкту площею 72 

га, розташованого на території Чернеччинської 

ОТГ (колишніх Пологівської, Височанської, 

Кардашівської сільських рад) Охтирського району. 

За власні кошти водокористувачів розроблено  85 

паспорти водних об’єктів 

1

18 

Створення водоохоронних зон з комплексом агротехнічних, 

лісомеліоративних, гідротехнічних, санітарних та інших 

заходів, спрямованих на запобігання забрудненню, засміченню 

та виснаженню водних ресурсів 

390,0 0,0 Допорогові закупівлі, проведені через систему 

ProZorro, не відбулися. Жоден з учасників не 

подав пропозицію брати участь в допорогових 

закупках через електронну систему Prozorro 

1

19 

Запровадження та обслуговування автоматизованих 

геоінформаційних систем та приладів, у тому числі 

впровадження технологій дистанційного зондування Землі із 

застосуванням засобів автоматизації та геоінформаційних 

систем: розроблення електронних карт геоінформаційних 

систем природно-заповідного фонду 

50,0 26,976 Розроблено електронну карту природно-

заповідного фонду області 

2

20 

Розроблення регіональної екологічної програми «Формування, 

збереження та використання регіональної екологічної мережі 

Сумської області. Розробка регіональної схеми формування 

екомережі Сумської області» 

340,0 0,0 У 2017 році проект Регіональної програми 

«Формування, збереження та використання 

регіональної екологічної мережі Сумської області» 

не розроблявся внаслідок відмови переможця 

тендерних закупівель через систему PROZORRO 

підписати договір; у 2018 році пропозицій не було 

подано. 

2

21 

Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики: атлас-

довідник «Природно-заповідний фонд Сумської області» 

100,0 78,0 Видання здійснено у 2016 році, розповсюджено у 

2017-2018 роках 

2

22 

Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики (книги, 

листівки, буклети, агітки, брошури, плакати тощо) 

290,0 89,2 Видано книгу про ландшафтний заказник 

місцевого значення «Образ» та буклет про РЛП 

«Сеймський» 

2

23 

Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, 

організація виставок, фестивалів ті інших заходів щодо 

пропаганди охорони навколишнього природного середовища 

387,0 192,45 Проведено: 

у 2017 р. – науково-технічну конференцію «Стан 

та перспективи розвитку заповідної справи на 
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Сумщині: досвід Гетьманського національного 

природного парку»; 

у 2018 р. - міжнародну конференцію з нагоди 90-

річчя природного заповідника «Михайлівська 

цілина» 

2

24 

Наукові дослідження природних екосистем щодо збереження 

видів тварин, занесених до Червоної книги України: визначення 

місць гніздування хижих птахів, чорного лелеки, токовищ 

глухарів і тетеруків 

300,0 0,0 Рішенням комісії з відбору проектів 

природоохоронних заходів для наступного 

фінансування за рахунок коштів обласного фонду 

ОНПС захід до кошторису на 2017 рік не 

включено 

2

25 

Наукові дослідження природних екосистем районів області 

щодо збереження видів рослин, занесених до Червоної книги 

України з метою виявлення територій, перспективних для 

подальшого створення нових об’єктів природно-заповідного 

фонду 

300,0 0,0 Рішенням комісії з відбору проектів 

природоохоронних заходів для наступного 

фінансування за рахунок коштів обласного фонду 

ОНПС захід до кошторису на 2017 рік не 

включено 

2

26 

Наукове дослідження поточного рівня екологічної освіти, 

розроблення методології та плану заходів інформаційної 

компанії з підвищення екологічної освіти 

90,0 0,0 Захід не проводився. Інформаційна кампанія з 

екологічної освіти та просвіти здійснювалась 

шляхом розміщення методологічних та 

роз’яснювальних матеріалів на веб-порталі 

Сумської обласної державної адміністрації, 

проведення науково-технічної конференції та 

семінарів 

2

27 

Наукове дослідження стану водних ресурсів Сумської області 

(басейн р.Псел) 

650,0 0,0 Об’явлені через систему ProZorro у 2016 р. та у 

2017 р. допорогові закупівлі не відбулися. Жоден з 

учасників не подав пропозицію брати участь в 

допорогових закупках через електронну систему 

Prozorro.  

2

28 

Коригування Регіональної програми розвитку водного 

господарства та екологічного оздоровлення басейну річки 

Дніпро на період до 2021 року 

0,0 0,0 Захід не проводився у зв’язку з тим, що не 

відбулося наукове дослідження стану водних 

ресурсів Сумської області (басейн р.Псел) 

2

29 

Розроблення програми охорони навколишнього природного 

середовища Сумської області на 2019-2025 роки 

0,0 0,0 Проект програми охорони навколишнього 

природного середовища Сумської області на 2019-

2021 роки знаходиться на стадії погодження 

 РАЗОМ: 10593,79 4820,97  

 
 



Таблиця 15.3 

Екологічний податок та штрафні санкції за порушення природоохоронного 

законодавства, фактично сплачені у всіх секторах у 2018 р. 
(тис. гривень) 

   
Фактично 

сплачено 

екологічног

о податку - 

усього 

У тому числі за: Фактично 

сплачено 

штрафних 

санкцій  за 

порушення 

природо- 

охоронног

о законо- 

давства 

викиди в 

атмосферн

е повітря 

забрудню- 

ючих 

речовин  

 з них: за скиди 

забрудню

- ючих 

речовин 

безпосе- 

редньо у 

водні 

об'єкти 

розміщенн

я відходів у 

спеціально 

відведених 

місцях чи 

об'єктах 

стаціонар- 

ними 

джерелами 

забрудненн

я       

 пересувни- 

ми 

джерелами 

забрудненн

я 

Всі види 

економічної 

діяльності  49673,6 16145,4 16145,4 - 2717,6 30810,6 648,4 

у тому числі:        

Сільське 

господарство, 

лісове господарство 

та рибне 

господарство 

7853,0 1097,0 1097,0 - 76,3 6679,7 169,0 

Сільське 

господарство, 

мисливство та 

надання пов'язаних 

із ними послуг 

7547,5 927,6 927,6 - 29,9 6590,0 4,4 

Вирощування 

зернових культур 

(крім рису), бобових 

культур і насіння 

олійних культур 

7160,7 639,7 639,7 - 27,1 6493,9 4,4 

Вирощування овочів 

і баштанних культур, 

коренеплодів і 

бульбоплодів 

31,3 31,3 31,3 - - - - 

Розведення великої 

рогатої худоби 

молочних порід 
62,4 43,3 43,3 - 2,8 16,3 - 

Розведення іншої 

великої рогатої 

худоби та буйволів 
4,5 4,5 4,5 - - - - 

Розведення свиней 153,6 121,9 121,9 - - 31,7 - 
Розведення свійської 

птиці 
132,6 84,5 84,5 - - 48,1 - 

Допоміжна 

діяльність у 

рослинництві 
1,2 1,2 1,2 - - - - 

Оброблення насіння 

для відтворення 
1,2 1,2 1,2 - - - - 

Лісове 

господарство та 

лісозаготівлі 

258,2 168,5 168,5 - - 89,7 164,6 

Лісівництво та інша 

діяльність у 

лісовому 

господарстві 

43,8 20,0 20,0 - - 23,8 34,6 

Лісозаготівлі 210,8 144,9 144,9 - - 65,9 130,0 
Надання допоміжних 

послуг у лісовому 

господарстві 
3,6 3,6 3,6 - - - - 

Рибне господарство 47,3 0,9 0,9 - 46,4 - - 
Прісноводне 

рибальство 
2,5 - - - 2,5 - - 

Прісноводне 

рибництво 
44,8 0,9 0,9 - 43,9 - - 
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(аквакультура) 

Добувна 

промисловість і 

розроблення 

кар'єрів 

95,6 95,6 95,6 - - - - 

Добування інших 

корисних копалин 

та розроблення 

кар'єрів 

95,6 95,6 95,6 - - - - 

Добування 

декоративного та 

будівельного 

каменю, вапняку, 

гіпсу, крейди та 

глинистого сланцю 

78,8 78,8 78,8 - - - - 

Добування інших 

корисних копалин та 

розроблення 

кар'єрів, н.в.і.у. 

16,8 16,8 16,8 - - - - 

Переробна 

промисловість 
29728,9 9291,6 9291,6 - 1669,7 18767,6 90,2 

Виробництво 

харчових продуктів 
613,3 304,0 304,0 - 10,5 298,8 - 

Виробництво м'яса 4,6 3,4 3,4 - - 1,2 - 
Виробництво 

м'ясних продуктів 
14,5 14,5 14,5 - - - - 

Виробництво олії та 

тваринних жирів 
8,4 4,5 4,5 - - 3,9 - 

Перероблення 

молока, виробництво 

масла та сиру 
248,5 90,8 90,8 - 4,7 153,0 - 

Виробництво хліба 

та хлібобулочних 

виробів; 

виробництво 

борошняних 

кондитерських 

виробів, тортів і 

тістечок нетривалого 

зберігання 

32,3 32,3 32,3 - - - - 

Виробництво цукру 263,7 123,0 123,0 - - 140,7 - 
Виробництво какао, 

шоколаду та 

цукрових 

кондитерських 

виробів 

41,3 35,5 35,5 - 5,8 - - 

Виробництво 

напоїв 
55,2 55,0 55,0 - - 0,2 - 

Дистиляція, 

ректифікація та 

змішування 

спиртних напоїв 

9,6 9,6 9,6 - - - - 

Виробництво пива 45,1 44,9 44,9 - - 0,2 - 
Виробництво 

безалкогольних 

напоїв; виробництво 

мінеральних вод та 

інших вод, розлитих 

у пляшки 

0,5 0,5 0,5 - - - - 

Текстильне 

виробництво 
9,2 7,7 7,7 - - 1,5 - 

Виробництво інших 

текстильних виробів, 

н.в.і.у. 
9,2 7,7 7,7 - - 1,5 - 

Виробництво одягу 1,2 1,2 1,2 - - - - 
Виробництво 

робочого одягу 
1,2 1,2 1,2 - - - - 

Виробництво 27,5 27,5 27,5 - - - 85,5 
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шкіри, виробів зі 

шкіри та інших 

матеріалів 

Виробництво взуття 27,5 27,5 27,5 - - - 85,5 

Оброблення 

деревини та 

виготовлення 

виробів з деревини 

та корка, крім 

меблів; 

виготовлення 

виробів із соломки 

та рослинних 

матеріалів для 

плетіння 

145,4 143,0 143,0 - - 2,4 - 

Лісопильне та 

стругальне 

виробництво 
11,7 9,4 9,4 - - 2,3 - 

Виробництво 

фанери, дерев'яних 

плит і панелей, 

шпону 

126,8 126,8 126,8 - - - - 

Виробництво інших 

дерев'яних 

будівельних 

конструкцій і 

столярних виробів 

0,1 - - - - 0,1 - 

Виробництво 

дерев'яної тари 
6,8 6,8 6,8 - - - - 

Виробництво 

паперу та 

паперових виробів 

10,8 10,8 10,8 - - - - 

Виробництво 

гофрованого паперу 

та картону, 

паперової та 

картонної тари 

9,4 9,4 9,4 - - - - 

Виробництво інших 

виробів з паперу та 

картону 
1,4 1,4 1,4 - - - - 

Виробництво коксу 

та продуктів 

нафтоперероблення 

2,6 2,2 2,2 - - 0,4 - 

Виробництво 

продуктів 

нафтоперероблення 
2,6 2,2 2,2 - - 0,4 - 

Виробництво 

хімічних речовин і 

хімічної продукції 

26203,0 7425,0 7425,0 - 425,0 18353,0 - 

Виробництво 

барвників і пігментів 
26186,9 7414,5 7414,5 - 425,0 18347,4 - 

Виробництво інших 

основних 

неорганічних 

хімічних речовин 

0,2 0,2 0,2 - - - - 

Виробництво інших 

основних органічних 

хімічних речовин 
9,3 3,9 3,9 - - 5,4 - 

Виробництво фарб, 

лаків і подібної 

продукції, 

друкарської фарби 

та мастик 

0,6 0,6 0,6 - - - - 

Виробництво мила 

та мийних засобів, 

засобів для чищення 

та полірування 

0,1 0,1 0,1 - - - - 

Виробництво 

вибухових речовин 
4,4 4,2 4,2 - - 0,2 - 
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Виробництво іншої 

хімічної продукції, 

н.в.і.у. 
1,5 1,5 1,5 - - - - 

Виробництво 

основних 

фармацевтичних 

продуктів і 

фармацевтичних 

препаратів 

19,7 15,5 15,5 - - 4,2 - 

Виробництво 

основних 

фармацевтичних 

продуктів 

11,6 11,6 11,6 - - - - 

Виробництво 

фармацевтичних 

препаратів і 

матеріалів 

8,1 3,9 3,9 - - 4,2 - 

Виробництво 

гумових і 

пластмасових 

виробів 

196,2 155,2 155,2 - - 41,0 - 

Виробництво плит, 

листів, труб і 

профілів із пластмас 
15,2 15,2 15,2 - - - - 

Виробництво тари з 

пластмас 
169,3 128,3 128,3 - - 41,0 - 

Виробництво інших 

виробів із пластмас 
11,7 11,7 11,7 - - - - 

Виробництво іншої 

неметалевої 

мінеральної 

продукції 

72,9 72,9 72,9 - - - - 

Виробництво й 

оброблення інших 

скляних виробів, у 

тому числі технічних 

2,7 2,7 2,7 - - - - 

Виробництво цегли, 

черепиці та інших 

будівельних виробів 

із випаленої глини 

65,8 65,8 65,8 - - - - 

Виготовлення 

виробів із бетону для 

будівництва 
3,9 3,9 3,9 - - - - 

Виробництво 

бетонних розчинів, 

готових для 

використання 

0,5 0,5 0,5 - - - - 

Металургійне 

виробництво 
1,5 1,5 1,5 - - - - 

Виробництво міді 0,4 0,4 0,4 - - - - 

Лиття чавуну 0,7 0,7 0,7 - - - - 

Лиття сталі 0,4 0,4 0,4 - - - - 

Виробництво 

готових металевих 

виробів, крім 

машин і 

устатковання 

335,9 286,3 286,3 - - 49,6 0,9 

Виробництво зброї 

та боєприпасів 
32,6 32,6 32,6 - - - 0,9 

Механічне 

оброблення 

металевих виробів 
0,5 0,5 0,5 - - - - 

Виробництво 

інструментів 
1,0 0,2 0,2 - - 0,8 - 

Виробництво 

сталевих бочок і 

подібних 

контейнерів 

28,5 28,5 28,5 - - - - 
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Виробництво легких 

металевих паковань 
259,0 210,2 210,2 - - 48,8 - 

Виробництво 

виробів із дроту, 

ланцюгів і пружин 
8,7 8,7 8,7 - - - - 

Виробництво інших 

готових металевих 

виробів, н.в.і.у. 
5,6 5,6 5,6 - - - - 

Виробництво 

комп'ютерів, 

електронної та 

оптичної продукції 

2,2 2,0 2,0 - - 0,2 - 

Виробництво 

інструментів і 

обладнання для 

вимірювання, 

дослідження та 

навігації 

2,2 2,0 2,0 - - 0,2 - 

Виробництво 

електричного 

устатковання 

0,1 0,1 0,1 - - - - 

Виробництво 

електророзподільчої 

та контрольної 

апаратури 

0,1 0,1 0,1 - - - - 

Виробництво 

машин і 

устатковання, 

н.в.і.у. 

2016,6 766,4 766,4 - 1234,2 16,0 3,8 

Виробництво 

двигунів і турбін, 

крім авіаційних, 

автотранспортних і 

мотоциклетних 

двигунів 

30,7 20,5 20,5 - 9,8 0,4 - 

Виробництво 

гідравлічного та 

пневматичного 

устатковання 

13,5 13,5 13,5 - - - 3,8 

Виробництво інших 

помп і компресорів 
1672,0 432,0 432,0 - 1224,4 15,6 - 

Виробництво інших 

кранів і клапанів 
2,1 2,1 2,1 - - - - 

Виробництво машин 

і устатковання для 

сільського та 

лісового 

господарства 

121,2 121,2 121,2 - - - - 

Виробництво машин 

і устатковання для 

добувної 

промисловості та 

будівництва 

174,8 174,8 174,8 - - - - 

Виробництво машин 

і устатковання для 

виготовлення 

харчових продуктів і 

напоїв, 

перероблення 

тютюну 

0,1 0,1 0,1 - - - - 

Виробництво інших 

машин і 

устатковання 

спеціального 

призначення, н.в.і.у. 

2,2 2,2 2,2 - - - - 

Виробництво інших 

транспортних 

засобів 

14,0 13,9 13,9 - - 0,1 - 

Виробництво 6,0 6,0 6,0 - - - - 
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залізничних 

локомотивів і 

рухомого складу 

Виробництво 

повітряних і 

космічних літальних 

апаратів, супутнього 

устатковання 

8,0 7,9 7,9 - - 0,1 - 

Виробництво 

меблів 
0,3 0,3 0,3 - - - - 

Виробництво інших 

меблів 
0,3 0,3 0,3 - - - - 

Ремонт і монтаж 

машин і 

устатковання 

1,3 1,1 1,1 - - 0,2 - 

Ремонт і технічне 

обслуговування 

машин і 

устатковання 

промислового 

призначення 

1,3 1,1 1,1 - - 0,2 - 

Постачання 

електроенергії, 

газу, пари та 

кондиційованого 

повітря 

3716,0 3702,7 3702,7 - 2,4 10,9 2,5 

Розподілення 

електроенергії 
5,6 5,6 5,6 - - - - 

Розподілення 

газоподібного 

палива через місцеві 

(локальні) 

трубопроводи 

4,9 4,9 4,9 - - - 2,5 

Постачання пари, 

гарячої води та 

кондиційованого 

повітря 

3705,5 3692,2 3692,2 - 2,4 10,9 - 

Водопостачання; 

каналізація, 

поводження з 

відходами 

1680,4 110,5 110,5 - 901,4 668,5 8,2 

Забір, очищення та 

постачання води 
219,3 25,4 25,4 - 34,6 159,3 3,0 

Забір очищення та 

постачання води 
219,3 25,4 25,4 - 34,6 159,3 3,0 

Каналізація, 

відведення й 

очищення стічних 

вод 

1083,5 40,9 40,9 - 866,8 175,8 5,2 

Каналізація, 

відведення й 

очищення стічних 

вод 

1083,5 40,9 40,9 - 866,8 175,8 5,2 

Збирання, 

оброблення й 

видалення відходів; 

відновлення 

матеріалів 

377,6 44,2 44,2 - - 333,4 - 

Збирання безпечних 

відходів 
376,2 42,8 42,8 - - 333,4 - 

Відновлення 

відсортованих 

відходів 
1,4 1,4 1,4 - - - - 

Будівництво 91,3 91,3 91,3 - - - - 

Будівництво 

будівель 
87,7 87,7 87,7 - - - - 

Будівництво 

житлових і 

нежитлових будівель 
87,7 87,7 87,7 - - - - 
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Будівництво споруд 3,6 3,6 3,6 - - - - 
Будівництво мостів і 

тунелів 
3,6 3,6 3,6 - - - - 

Оптова та 

роздрібна торгівля; 

ремонт 

автотранспортних 

засобів і 

мотоциклів 

309,9 309,9 309,9 - - - - 

Оптова та 

роздрібна торгівля 

автотранспортним

и засобами та 

мотоциклами, їх 

ремонт 

10,5 10,5 10,5 - - - - 

Технічне 

обслуговування та 

ремонт 

автотранспортних 

засобів 

0,6 0,6 0,6 - - - - 

Оптова торгівля 

деталями та 

приладдям для 

автотранспортних 

засобів 

4,7 4,7 4,7 - - - - 

Роздрібна торгівля 

деталями та 

приладдям для 

автотранспортних 

засобів 

5,2 5,2 5,2 - - - - 

Оптова торгівля, 

крім торгівлі 

автотранспортним

и засобами та 

мотоциклами 

276,7 276,7 276,7 - - - - 

Оптова торгівля 

зерном, 

необробленим 

тютюном, насінням і 

кормами для тварин 

271,3 271,3 271,3 - - - - 

Оптова торгівля 

напоями 
0,6 0,6 0,6 - - - - 

Оптова торгівля 

кавою, чаєм, какао 

та прянощами 
0,1 0,1 0,1 - - - - 

Оптова торгівля 

твердим, рідким, 

газоподібним 

паливом і подібними 

продуктами 

4,0 4,0 4,0 - - - - 

Неспеціалізована 

оптова торгівля 
0,7 0,7 0,7 - - - - 

Роздрібна торгівля, 

крім торгівлі 

автотранспортним

и засобами та 

мотоциклами 

22,7 22,7 22,7 - - - - 

Роздрібна торгівля в 

неспеціалізованих 

магазинах 

переважно 

продуктами 

харчування, напоями 

та тютюновими 

виробами 

0,8 0,8 0,8 - - - - 

Роздрібна торгівля 

пальним 
21,9 21,9 21,9 - - - - 

Транспорт, 

складське 
443,7 354,5 354,5 - 22,5 66,7 0,3 
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господарство, 

поштова та 

кур'єрська 

діяльність 

Наземний і 

трубопровідний 

транспорт 

22,1 20,4 20,4 - - 1,7 - 

Пасажирський 

наземний транспорт 

міського та 

приміського 

сполучення 

1,8 0,5 0,5 - - 1,3 - 

Інший пасажирський 

наземний транспорт, 

н.в.і.у. 
1,0 1,0 1,0 - - - - 

Вантажний 

автомобільний 

транспорт 
19,3 18,9 18,9 - - 0,4 - 

Складське 

господарство та 

допоміжна 

діяльність у сфері 

транспорту 

421,6 334,1 334,1 - 22,5 65,0 0,3 

Складське 

господарство 
336,0 258,9 258,9 - 22,5 54,6 0,3 

Допоміжне 

обслуговування 

наземного 

транспорту 

85,5 75,1 75,1 - - 10,4 - 

Інша допоміжна 

діяльність у сфері 

транспорту 
0,1 0,1 0,1 - - - - 

Операції з 

нерухомим майном 
16,7 16,7 16,7 - - - - 

Операції з 

нерухомим майном 
16,7 16,7 16,7 - - - - 

Купівля та продаж 

власного нерухомого 

майна 
0,6 0,6 0,6 - - - - 

Надання в оренду й 

експлуатацію  

власного чи 

орендованого 

нерухомого майна 

16,1 16,1 16,1 - - - - 

Професійна, 

наукова та технічна 

діяльність 

17,1 15,6 15,6 - - 1,5 - 

Діяльність у сферах 

архітектури та 

інжинірингу; 

технічні 

випробування та 

дослідження 

0,6 0,6 0,6 - - - - 

Діяльність у сфері 

архітектури 
0,6 0,6 0,6 - - - - 

Наукові 

дослідження та 

розробки 

16,5 15,0 15,0 - - 1,5 - 

Дослідження й 

експериментальні 

розробки у сфері 

інших природничих і 

технічних наук 

16,5 15,0 15,0 - - 1,5 - 

Діяльність у сфері 

адміністративного 

та допоміжного 

обслуговування 

5261,8 605,4 605,4 - 45,3 4611,1 378,2 

Оренда, прокат і 

лізинг 
1,3 1,3 1,3 - - - - 
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Надання в оренду 

інших машин, 

устатковання та 

товарів, н.в.і.у. 

1,3 1,3 1,3 - - - - 

Обслуговування 

будинків і 

територій 

5260,5 604,1 604,1 - 45,3 4611,1 378,2 

Комплексне 

обслуговування 

об'єктів 
4729,7 603,7 603,7 - 45,3 4080,7 378,2 

Інші види діяльності 

з прибирання 
530,8 0,4 0,4 - - 530,4 - 

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування 

275,3 270,7 270,7 - - 4,6 - 

Державне 

управління 

загального характеру 
223,5 218,9 218,9 - - 4,6 - 

Регулювання у 

сферах охорони 

здоров'я, освіти, 

культури та інших 

соціальних сферах, 

крім обов'язкового 

соціального 

страхування 

41,0 41,0 41,0 - - - - 

Регулювання та 

сприяння 

ефективному 

веденню 

економічної 

діяльності 

1,5 1,5 1,5 - - - - 

Діяльність у сфері 

охорони 

громадського 

порядку та безпеки 

4,3 4,3 4,3 - - - - 

Діяльність 

пожежних служб 
5,0 5,0 5,0 - - - - 

Освіта 117,7 117,7 117,7 - - - - 

Дошкільна освіта 0,2 0,2 0,2 - - - - 
Загальна середня 

освіта 
1,7 1,7 1,7 - - - - 

Професійно-технічна 

освіта 
27,8 27,8 27,8 - - - - 

Вища освіта 88,0 88,0 88,0 - - - - 

Охорона здоров'я 

та надання 

соціальної 

допомоги 

65,5 65,5 65,5 - - - - 

Охорона здоров'я 58,4 58,4 58,4 - - - - 
Діяльність 

лікарняних закладів 
30,2 30,2 30,2 - - - - 

Загальна медична 

практика 
25,7 25,7 25,7 - - - - 

Інша діяльність у 

сфері охорони 

здоров'я 
2,5 2,5 2,5 - - - - 

Надання послуг 

догляду із 

забезпеченням 

проживання 

7,1 7,1 7,1 - - - - 

Надання послуг 

догляду із 

забезпеченням 

проживання для осіб 

6,5 6,5 6,5 - - - - 
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з розумовими 

вадами та хворих на 

наркоманію 

Надання послуг 

догляду із 

забезпеченням 

проживання для осіб 

похилого віку та 

інвалідів 

0,6 0,6 0,6 - - - - 

Мистецтво, спорт, 

розваги та 

відпочинок 

0,7 0,7 0,7 - - - - 

Функціювання 

бібліотек, архівів, 

музеїв та інших 

закладів культури 

0,7 0,7 0,7 - - - - 

Функціювання 

музеїв 
0,1 0,1 0,1 - - - - 

Функціювання 

ботанічних садів, 

зоопарків і 

природних 

заповідників 

0,6 0,6 0,6 - - - - 

 

Таблиця 15.4 

Капітальні інвестиції та поточні витрати за напрямами  

природоохоронних заходів у 2018 р. 
тис. гривень 

  

Фактично 

витрачено - 

всього,  тис. 

грн. 

У тому числі: 

капітальні інвестиції    поточні витрати 

 

всього 

 

з них витрати 

на капітальний 

ремонт 

 

розподіл 

за напрям- 

ками, % 

    

всього 

 

розподіл 

за напрям- 

ками, % 

Всього 759691,2 22735,7 11167,3 100,0 736955,5 100,0 

у тому числі:           

Охорона атмосферного 

повітря і проблем  зміни 

клімату 324239,3 6280,3 6076,6 27,6 317959,0 43,2 

Очищення зворотних вод 303429,6 9043,0 2402,6 39,8 294386,6 39,9 

Поводження з відходами 97311,9 3228,5 1130,3 14,2 94083,4 12,9 

Захист і реабілітація 

ґрунту, підземних і 

поверхневих вод 4133,4 3227,1 1557,8 14,2 906,3 0,1 

Зниження шумового і 

вібраційного впливу (за 

винятком заходів для 

охорони праці) – – – - – - 

Збереження 

біорізноманіття і 

середовища існування 28801,6 956,8 – 4,2 27844,8 3,8 

Науково-дослідні роботи 

природоохоронного 

спрямування – – – - –  

Інші напрямки 

природоохоронної 

діяльності 427,5 – – - 427,5 0,1 
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Перелік підприємств, установ та організацій, матеріали яких використані  

при складанні Регіональної доповіді про стан навколишнього природного 

середовища в Сумській області у 2018 р.:  

 

Державна екологічна інспекція у Сумській області 

Головне управління статистики у Сумській області 

Регіональний офіс водних ресурсів у Сумській області 

Сумський обласний центр з гідрометеорології 

Головне управління Держгеокадастру у Сумській області 

Головне управління Держпродспоживслужби в Сумській області 

Державна установа «Сумський обласний лабораторний центр 

Міністерства охорони здоров’я України» 

Державне підприємство «Сумський регіональний науково-виробничий 

центр стандартизації, метрології та сертифікації» 

Сумське обласне управління лісового та мисливського господарства 

Сумське обласне комунальне агролісогосподарське підприємство 

"Сумиоблагроліс" 

Управління Державного агенства рибного господарства у Сумській області 

Національний природний парк «Деснянсько-Старогутський» 

Гетьманський національний природний парк 

Природний заповідник «Михайлівська цілина» 

Регіональний ландшафтний парк «Сеймський» 

Державна служба геології та надр України 

Державне науково-виробниче підприємство «Геоінформ України» 

Східна державна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки 

Держатомрегулювання України 

Сумський державний університет 

Сумський національний аграрний університет 

Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С.Макаренка 

Глухівський національний педагогічний університет ім. О.П.Довженка 

Сумська обласна організація Українського товариства охорони природи 

Сумська обласна універсальна наукова бібліотека  

Сумська обласна рада 

Структурні підрозділи Сумської обласної державної адміністрації: 

Департамент екології та охорони природних ресурсів 

Департамент економічного розвитку і торгівлі 

Департамент агропромислового розвитку 

Департамент освіти і науки 

Департамент цивільного захисту населення 

Департамент житлово-комунального господарства, енергоефективності 

та паливно-енергетичного комплексу  
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