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ВСТУПНЕ СЛОВО 

 

Природне середовище – це необхідна складова життя людини і 

суспільного виробництва, яка є важливою передумовою існування людини і 

джерелом людських ресурсів. Під впливом людини відбуваються небажані 

зміни в природному середовищі, які порушують екологічну рівновагу і тим 

самим завдають великої шкоди генофонду всього живого, зокрема й людини. 

Тому проблеми гармонізації відносин між суспільством і природою, охорони 

навколишнього середовища, екологічної безпеки набувають глобального 

значення, потребують об‘єднання зусиль спільноти задля збереження 

екологічної рівноваги. 

В 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. 

У 2016 році розроблена та затверджена Програма охорони 

навколишнього природного середовища Сумської області – система 

принципів, пріоритетних напрямків та конкретних завдань у сфері охорони 

навколишнього природного середовища. З метою підвищення ефективності 

системи управління в сфері охорони навколишнього природного середовища 

Сумською обласною радою рішенням від 28.04.2017 «Про внесення змін до 

програми охорони навколишнього природного середовища на 2016-2018 роки» 

внесено зміни до завдань та заходів програми. 

 

 



 

 

3 

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

 

1.1. Географічне розташування та кліматичні особливості території 

Сумська область розташована на північному сході України. На півночі та 

сході область межує з Брянською, Курською та Бєлгородською областями; 

протяжність державного кордону з Російською Федерацією, що проходить по 

території області, складає 498 км. На кордоні розташовано три пункти 

пропуску залізничним транспортом (Волфіно, Пушкарне, Зерново) та п'ять – 

автомобільним (Бачевськ, Катеринівка, Рижівка, Юнаківка, Велика Писарівка). 

На півдні, на південному сході та на заході Сумщина межує з Харківською, 

Полтавською та Чернігівською областями України. Відстань від обласного 

центру до столиці України – м. Києва дорівнює 350 км. В південній частині 

територія області простяглася зі сходу на захід приблизно на 170 км, а в 

західній частині відстань з півночі на південь складає близько 200 км (по 

прямій лінії). Загальна площа складає 23,8 тис. км
2
. 

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 – 0,0459 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. 

Загальна площа лісів лісового фонду області складає 460,9 тис. га, з них 

вкриті лісовою рослинністю 428,7 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 269 заповідних територій та об'єктів на загальній площі 

176,8 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 7,42 % 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, 
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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  у 2017 році становила  7,6–9,2
0
, що на 

1,5-2,0
0
 вище за річну норму. Найвища температура повітря 33-35

0  

зареєстрована у середині серпня, найнижча  22-27
0 

морозу – у третій декаді 

лютого. Річна сума опадів склала 483-582 мм або 75-101 % 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 2017 рік (далі – Програма), в основу 

якої покладено ключові положення Державної стратегії регіонального 

розвитку на період до 2020 року та Стратегії регіонального розвитку Сумської 

області на період до 2020 року та Плану її реалізації на 2015-2017 роки. 

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. 

Незважаючи на події, що відбувались в країні та наклали свій відбиток 

на життєдіяльність регіону, в області забезпечено зменшення негативних 

проявів та уповільнення темпів економічного спаду, а також досягнуто 

позитивних результатів соціально-економічного розвитку. 

На принципах добровільності, економічної ефективності та 

відповідальності створено 30 об‘єднаних територіальних громад (4 міські, 

11 селищних та 15 сільських): у 2015 році – Березівська (об‘єдналися 8 рад); у 

2016 році – 14 (об‘єдналися 62 ради): Бездрицька, Грунська, Дружбівська, 

Зноб-Новгородська, Миколаївська (Сумський район), Миколаївська 

(Білопільський район), Миропільська, Недригайлівська, Боромлянська, 

Нижньосироватська, Хотінська, Кириківська, Тернівська та Шалигинська; у 

2017 році – 15 (об‘єдналися 68 рад): Андріяшівська, Бочечківська, Буринська, 

Верхньосироватська, Вільшанська, Дубов‘язівська, Краснопільська, 

Кролевецька, Комишанська, Коровинська, Новослобідська, Степанівська, 

Тростянецька, Чернеччинська, Чупахівська. 

Використання промислово-технологічного потенціалу. Основним 

завданням розвитку промисловості у 2017 році визначено забезпечення 

стабілізації розвитку галузі через диверсифікацію ринків збуту, модернізацію 

та введення нових промислових потужностей, збільшення обсягів випуску 

конкурентоспроможної продукції, створення нових робочих місць. 
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Індекс промислової продукції за підсумками 2017 року становить 101,7% 

(план на 2017 рік – 103 %). Приросту промислової продукції досягнуто  

в 6 з 11 основних секторів промисловості, зокрема, у виробництві основних 

фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів (у 1,4 раза більше), 

металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів (+9,1%), 

машинобудуванні (+8,1 %), виробництві гумових і пластмасових виробів, 

іншої неметалевої мінеральної продукції (+5,2 %), текстильному виробництві, 

виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (+5,6 %). 

Загалом переробна промисловість збільшила випуск продукції на 8,4 %. 

Харчова та хімічна промисловість майже вийшли на рівень 

попереднього року (99,6 % та 99,9 % відповідно).  

ПАТ «Сумихімпром», що є найбільшим підприємством хімічної 

промисловості області, у другому півріччі 2017 року відновило випуск 

комплексних мінеральних добрив (загальний їх випуск за рік склав майже 

120 тис. тонн). Обсяг виробництва двоокису титану на підприємстві був 

рекордним за останні 5 років і становив 40 тис. тонн.  

Негативно впливала на загальні результати галузі діяльність добувної 

промисловості, де щороку відбувається спад виробництва (за 2017 рік – на 

20,9%). Негативні тенденції у цій сфері пов‘язані з виснаженням родовищ, 

складною процедурою відведення земельних ділянок під видобуток, постійним 

зростанням рентних платежів, проблемами із продовженням терміну чинності 

ліцензій на видобуток вуглеводнів.  

У кризовому стані знаходиться провідне підприємство 

машинобудування ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче 

об‘єднання». До початку російської воєнної агресії до 70 % виробленої 

продукції підприємство поставляло на ринки Російської Федерації. Після 

відмови від співпраці із країною-агресором фінансовий стан підприємства став 

критичним. 

Підприємствами промисловості за 2017 рік реалізовано продукції (робіт, 

послуг) на суму 39,5 млрд гривень (+9,2 % проти 2016 року), що перевищує 

програмний показник на 8,2 %.  

Розвиток агарного сектору. Сумська область демонструє стабільну 

роботу аграрного сектору, впевнено утримує високі позиції в державі  

за сільськогосподарськими показниками. Упроваджуються новітні технології  

та модернізуються підприємства харчової переробки, будуються сучасні 

тваринницькі комплекси та елеватори, відновлюється соціальна сфера села, 

налагоджено конструктивний діалог з інвесторами. 

У 2017 році по всіх категоріях господарств області вироблено валової 

продукції сільського господарства на суму 10218,6 млн гривень, що становить 

100,3 % до 2016 року (11 місце серед регіонів України) та 102,4 % до 

програмного показника. Виробництво продукції рослинництва зросло на 0,4%, 

тваринництва – зменшилось на 0,2 %. 

Аграріями області зібрано 3,7 млн тонн зернових та зернобобових 

культур (101,4 % до плану), що на 3,6 % менше показника 2016 року, при 

середній урожайності 60,1 ц/га (+1 ц/га). Сумська область стала лідером серед 
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регіонів України по посіву гречки, валовий збір якої в 2017 році становив 24,8 

тис. тонн при урожайності 11,5 ц/га (+0,4 ц/га). 

У галузі тваринництва вироблено 64,8 тис. тонн м‘яса (-5 % до 2016 року  

та 98,2 % до плану), 415,8 тис. тонн молока (+0,3 %; 100,5 % до плану), 

382,9 млн штук яєць (-4,4 %; 89 % до плану). 

Протягом 2017 року в області проводились роботи по 60 інвестиційних 

об‘єктах і станом на 01.01.2018 в агропромисловий комплекс регіону залучено 

1743 млн гривень (+39,5 % до 2016 року). 

Згідно з договорами оренди земельних ділянок сума нарахованої 

орендної плати у 2017 році становила 1626,2 млн гривень, що на 

370,3 млн гривень більше до 2016 року. Відсоток орендної плати від грошової 

оцінки орендованої земельної частки (паю) протягом 2017 року в області зріс з 

6,5 % до 8,1 %.  

Розвиток транспорту та зв‘язку. У 2017 році підприємствами транспорту 

перевезено 6316,1 тис. тонн вантажів, що становить 109,4 % обсягу 2016 року, 

вантажооборот збільшився на 7,3 % і склав 7370,9 млн ткм.  

Залізничним транспортом відправлено 4777,6 тис. тонн вантажів (+11 

%), вантажооборот склав 6992,4 млн ткм (+6,6 %).  

Підприємствами автомобільного транспорту перевезено 1538,5 тис. тонн 

вантажів, вантажооборот – 378,5 млн ткм, що становило відповідно 104,3 % та 

120,3 % від показників 2016 року. 

Усіма видами транспорту перевезено 96,2 млн пасажирів, що на 3,7 % 

більше, ніж у 2016 році, пасажирооборот залишився на рівні 2016 року (99,4%)  

і склав 2423,5 млн пас. км. Залізничним транспортом скористалося 

6,7 млн осіб (-4,7 %), автомобільним (з урахуванням фізичних осіб-

підприємців) – 63 млн осіб (+2,6 %).  

Енергозабезпечення та енергозбереження. У 2017 році забезпечено 

безперебійне та відповідно до потреб постачання електроенергії та природного 

газу для всіх сфер економіки та населення регіону. Обсяги спожитої 

електроенергії склали 2023,1 млн кВт-год. (+1 % проти 2016 року). Станом на 

01.01.2018 рівень розрахунків за спожиту електричну енергію перед 

ПАТ «Сумиобленерго» становить 97,3 %, загальний борг споживачів зріс 

проти початку 2017 року на 65 млн гривень (+29,6 %) та склав 

284,7 млн гривень. 

Споживачами області отримано 446,4 млн куб. метрів природного газу  

(-52 % проти 2016 року). Станом на 01.01.2018 рівень розрахунків за спожитий 

природний газ перед ТОВ «Сумигаз Збут» склав 88 %, загальний борг 

споживачів зріс проти початку 2017 року на 401,2 млн гривень (+44,6 %) та 

становить 1301,5 млн гривень. 

Житлово-комунальне господарство та енергозбереження. У рамках 

підготовки до опалювального періоду 2017-2018 років виконано ремонт 

покрівель 749 житлових будинків, опалювальних систем – 442 будинків, 

систем гарячого та холодного водопостачання – 929 будинків. 

Виконано роботи з капітального ремонту, реконструкції та будівництва 

44,62 кілометра водопровідних та 3,1 кілометра каналізаційних мереж, 
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1 артезіанської свердловини, 2 очисних споруд, 2 каналізаційних, 

6 водопровідних насосних станцій, встановлено 15 одиниць насосного 

обладнання на свердловинах та 10 одиниць – на каналізаційних насосних 

станціях на суму 14 млн гривень. 

За звітний рік відновлено 298,8 кілометра мереж зовнішнього 

освітлення, змонтовано 8450 енергозберігаючих світильників 

(41,1 млн гривень). Виконано капітальний ремонт 292,5 тис. кв. метрів доріг 

комунальної власності. 

Для збору та транспортування побутових та промислових відходів 

виробництва придбано 5 одиниць спеціальної техніки (9,8 млн гривень), для 

збору твердих побутових відходів – 373 контейнери (1,2 млн гривень). 

У рамках реалізації заходів з енергозбереження встановлено і відремон-

товано 37 твердопаливних та 5 енергоефективних газових котлів, орієнтовний 

обсяг скорочення споживання природного газу складає 680 тис. куб. метрів на 

рік (вартість робіт – 6,4 млн гривень). 

Частка котелень, що використовують тверде паливо, до загальної 

кількості котелень становить 62 % (2016 рік – 54,2 %), частка топкових – 73 % 

(2016 рік – 62 %). 

Проведено комплексну модернізацію 12 будівель, розпочато відповідні 

роботи по 9 об‘єктах. У закладах бюджетної сфери замінено на 

енергозберігаючі 3314 вікон та дверей, виконано капітальний ремонт 29 

покрівель. 

З початку дії програми надання державної фінансової підтримки для 

здійснення заходів з підвищення енергоефективності, енергозбереження та 

заміни газових котлів на котли, що використовують будь-які інші види палива 

та енергії, в області видано 23716 кредитів на суму 341,7 млн гривень (1 місце 

за кількістю кредитів та 3 місце за обсягами коштів серед регіонів України), у 

тому числі для об‘єднань співвласників багатоквартирних будинків – 

55 кредитів на суму 7,6 млн гривень, на придбання «негазових» котлів – 

1598 кредитів (23,8 млн гривень), на придбання енергозберігаючих матеріалів 

– 22063 кредити (310,3 млн гривень).  

Капітальні інвестиції. У 2017 році підприємствами і організаціями 

області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 6183,7 млн гривень 

капітальних інвестицій, що на 19,5 % більше проти 2016 року та перевищує 

запланований програмний показник майже у 1,7 раза. 

Майже всі капітальні інвестиції (98,9 % загального обсягу) спрямовано  

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

транспортні засоби вкладено 67 % усіх інвестицій; будівлі та споруди – 28,4 %. 

У нематеріальні активи спрямовано 1,1 % загального обсягу капітальних 

інвестицій. 

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій, як і раніше, 

залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких 

освоєно 70,9 % загального обсягу інвестицій.  

Найбільшу частку від усіх капітальних інвестицій освоєно 

підприємствами сільського, лісового, рибного господарства (37,1 %) та 
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промисловими підприємствами (34,6 %). 

Розбудова інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури 

області. Протягом 2017 року завдяки залученню коштів державного бюджету 

продовжувалось виконання будівельних робіт з розбудови інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури області. 

У звітному році за рахунок коштів державного фонду регіонального 

розвитку (далі  ДФРР) здійснювалась реалізація 63 інвестиційних програм і 

проектів. Використано коштів ДФРР на суму 94,2 млн гривень 

(+2,7 млн гривень до 2016 року). Зокрема, за рахунок зазначених коштів 

виконувались будівельні роботи на об‘єктах наступних галузей та сфер 

діяльності: освіта – 19 об‘єктів на суму 40 млн гривень, спорт – 4 об‘єкти 

(12,1 млн гривень), охорона здоров‘я – 3 об‘єкти (29,3 млн гривень), житлово-

комунальне господарство – 24 об‘єкти (19,6 млн гривень), дорожнє 

господарство – 4 об‘єкти (2,6 млн гривень) тощо. 

Вагомий вплив у 2017 році мало залучення коштів субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури 

об‘єднаних територіальних громад у сумі 51,3 млн гривень. Зазначені кошти 

спрямовані на виконання робіт на 82 об‘єктах, з них 25 об‘єктів освіти на суму 

20,1 млн гривень, 6 об‘єктів охорони здоров‘я (2,9 млн гривень), 7 об‘єктів 

дорожньо-транспортної інфраструктури (5,3 млн гривень), 16 об‘єктів 

житлово-комунального господарства (4,8 млн гривень), 11 об‘єктів культури 

(8 млн гривень), 8 об‘єктів закупівлі спеціальних транспортних засобів 

(7,7 млн гривень) тощо.  

Також одним із джерел виконання будівельних робіт у 2017 році були 

кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в обсязі 

229,8 млн гривень, що на 78,9 млн гривень більше, ніж було передбачено 

області на 2016 рік. Зазначені кошти спрямовано на виконання робіт на 

723 соціально важливих об‘єктах, з них 339 об‘єктів освіти на загальну суму 

80,6 млн гривень, 147 об‘єктів охорони здоров‘я (32 млн гривень), 86 об‘єктів 

житлово-комунального господарства (54,6 млн гривень), 34 об‘єкти спорту 

(16,9 млн гривень) тощо.  

Поряд з цим одним із джерел фінансування розбудови інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури регіону є бюджет розвитку 

обласного бюджету, за рахунок якого у 2017 році здійснювалось фінансування 

90 соціально важливих об‘єктів на суму понад 82 млн гривень. 

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. 
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2. АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ 
 

Важливе значення для життя людей має забезпечення охорони 

атмосферною повітря — одного із основних життєво важливих елементів 

навколишнього природного середовища. 

Метою охорони атмосферного повітря є забезпечення збереження 

сприятливого стану атмосферного повітря, його відтворення та поліпшення 

для підтримки екологічної безпеки життєдіяльності людини, а також 

запобігання шкідливому впливу на навколишнє природне середовище. Іншими 

словами, атмосфероповітряні охоронні заходи спрямовані на підтримання 

екологічної рівноваги на території України, на забезпечення екологічної 

безпеки. 
 

2.1. Викиди забруднюючих речовин  в атмосферне повітря 

Протягом 2017 р. в атмосферне повітря Сумської області викинуто 20,33 

тис. т шкідливих речовин від стаціонарних джерел забруднення, що на 2,6 % 

або на 0,52 тис.т більше порівняно з попереднім роком.  

 

2.1.1. Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря  
Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 

стаціонарних джерел забруднення наведена у табл. 2.1. 

Збільшилися обсяги викидів наступних речовин: 

сполуки азоту (на 0,3 тис.т або на 10,9 %), 

неметанові леткі органічні сполуки (на 0,2 тис.т або на 16,5 %), 

діоксид та інші сполуки сірки (на 0,1 тис.т або на 2,4 %),  

заліза та його сполук (на 0,04 тис.т або у 3 рази), 

стійких органічних забруднювачів (на 0,004 т або на 57,1 %), 

водню хлориду (на 0,7 т або на 39,9 %). 

Зменшено обсяги викидів метану - 98,8 % від рівня 2016 року, оксиду 

вуглецю – 98,4 %, аміаку – 91,8 %. 

 

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, кг 

Обсяги викидів у 

розрахунку на 1 

особу, кг 

Обсяг 

викидів 

на 

одиницю 

ВРП* 

Всього у тому числі 

стаціонарними 

джерелами 

пересувними 

джерелами 

2013 77,531 30,532 46,999 3252 68,4 * 

2014 70,378 26,973 43,405 2953 62,6  

2015 57,89 17,50 40,39 2429 52,0  

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

2017 20,33 20,33 * 1,17 18,49  

* Розрахунок викидів від пересувних джерел, у т.ч автотранспорту за 2017 рік територіальними 

органами державної статистики не проводиться згідно з «Технологічна програма державних 

статистичних спостережень на 2017 рік», затвердженої наказом Державної служби статистики 

України від 13.05.2017 ғ 110. 
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2.1.2. Динаміка викидів найпоширеніших забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря у містах 

Серед населених пунктів Сумської області, як і раніше, найбільшого 

антропогенного навантаження зазнала атмосфера міста Суми – 7,4 тис.т,  

м. Охтирки – 0,7 тис.т, м. Шостки – 0,4 тис. т , м. Конотопа  - 0,3 тис.т,  

та м. Глухів – 0,1 тис.т. Дані наведені у табл. 2.2.  

Однією з основних проблем міста щодо охорони атмосферного повітря є 

питання морально та фізично застарілого технологічного обладнання 

промислових підприємств. За останні роки майже на всіх підприємствах 

області установки очистки газу, технологічне обладнання не оновлювались 

(кількість обладнання з терміном експлуатації 40 років і більше складає більше 

70%). На промислових підприємствах області  протягом останніх років майже 

не впроваджувались найкращі доступні, екологічно чисті технології. 

 

Таблиця 2.2. 

Динаміка викидів забруднюючих  речовин в атмосферне повітря від 

стаціонарних джерел забруднення по окремих населених пунктах, тис. т 
Назва населених 

пунктів 

2013  2014 2015 2016 2017 

            Всього, тис. т 30,53 26,97 17,50 19,81 20,33 

м. Суми 9,86 8,855 6,48 7,04 7,4 

м. Охтирка 0,68 0,594 0,59 0,70 0,78 

м. Глухів 0,16 0,125 0,12 0,13 0,13 

м. Конотоп 0,26 0,224 0,28 0,28 0,31 

м. Лебедин 0,04 0,040 0,07 0,06 0,04 

м. Ромни 0,24 0,163 0,18 0,18 0,14 

м. Шостка 0,57 0,549 0,27 0,38 0,43 

 

За даними Головного управління статистики у Сумській області у містах 

та районах, де розташовані основні забруднювачі атмосферного повітря 

області (НГВУ «Охтирканафтогаз», філія управління магістральних 

газопроводів «Київтрансгаз» дочірньої компанії «Укртрансгаз» НАК 

«Нафтогаз України», ПАТ «Сумихімпром», Качанівський ГПЗ) 

спостерігаються найбільші обсяги викидів в атмосферне повітря: м. Суми - 

7,40 тис. тонн, Охтирський район – 2,9 тис. тонн, Роменський район - 2,03 тис. 

тонн, Сумський район – 3,5 тис. тонн. Дані щодо обсягів викидів 

забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в атмосферне повітря по 

районам та містам області у 2017 р. наведені у табл. 2.3 Додатка. 

 

2.1.3. Основні забруднювачі атмосферного повітря  (за видами 

економічної  діяльності)  
Найбільшими забруднювачами повітря Сумської області у 2017 році 

були такі підприємства: Сумське ЛВУМГ (філія управління магістральних 

газопроводів «Київтрансгаз») – 3,23 тис. тонн або  15,91 % Качанівський ГПЗ 

ПАТ «Укрнафта» – 2,43 тис. тонн або 11,95 %, ТОВ «Сумитеплоенерго» – 2,92 

тис. тонн або 15,91 %, ПАТ «Сумихімпром» – 2,59 тис. тонн або 12,77 %, 

НГВУ «Охтирканафтогаз» ПАТ «Укрнафта» – 1,75 тис. тонн або 8,63 %. Дані 
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наведено у табл. 2.4. 

Таблиця 2.4 

Основні забруднювачі атмосферного повітря  
 №  

п/п 

Підприємство забруднювач Відомча належність Валові викиди, т Зменшення 

збільшення 

-/+ 

Причина зменшення/ 

збільшення 2016 р. 2017 р. 

1. Сумське ЛВУМГ (лінійне 

виробниче управління 

магістральних газопроводів) 

ДК ―Укртрансгаз‖ 

УМГ ПАТ 

―Київтрансгаз‖ 

2479,96   3236,45 + Збільшення обсягів 

виробництва ( збільшення  

об‘єму газу, що 

транспортується) 

2. ТОВ «Сумитеплоенерго» 

 

- 3371,066             2923,3 - Зменшення роботи 

технологічного обладнання 

3. Качанівський ГПЗ  ПАТ ―Укрнафта 3283,946             2429,6 - Зменшення роботи 

технологічного обладнання 

4. НГВУ "Охтирканафтогаз" ПАТ ―Укрнафта‖ 2045,514               1754,1 – Зменшення роботи 

технологічного обладнання 

6. ПАТ "Сумихімпром" Мінпромполітики 

України 

2146,795              2597,5 + Збільшення роботи 

технологічного обладнання 

(збільшення виробництва 

двоокису титану, залізоокисних 

пігментів, сульфату заліза) 

 

У структурі промислового потенціалу області більшість викидів 

забруднюючих речовин припадає на екологічно небезпечні виробництва 

наступних галузей: добування сирої нафти та природного газу - 5,15 тис. т або 

25,3 %, виробництво хімічних речовин – 2,86 тис. т або 14 %, постачання 

електроенергії – 3,22 тис. т або 15,9 %, наземний і трубопровідний транспорт 

3,25 або 16 % від загальних викидів стаціонарними джерелами по області. Дані 

наведено на рис. 2.1 та табл. 2.5 Додатка. 

25,3

16

15,8

14

4,7

2,9

21,3
Добування сирої нафти та газу

Наземний і трубопровідний

транспорт 

Постачання електроенергії, газу,

пари та кондиційованого повітря 

Виробництво хімічних речовин

Сільське господарство та

мисливство

Виробництво харчових напоїв

Інші

 
Рис. 2.1. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

за видами економічної діяльності у 2017 році, % 

 

2.2. Транскордонне забруднення атмосферного повітря 

На території Сумської області відсутні пункти спостереження щодо 

транскордонного забруднення атмосферного повітря. 
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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 м. Київ. 

У 2017 році відібрано і проаналізовано 13882 проб атмосферного 

повітря. Середній вміст в повітрі міста по діоксиду азоту дорівнював 1,5 ГДК, 

пилу та формальдегіду 1,3 ГДК, інші інгредієнти нижче санітарних норм. У 

загальнена інформація щодо вмісту забруднюючих речовин в атмосферному 

повітрі м. Суми за 2017 рік наведена у табл. 2.6. 

Максимальні концентрації шкідливих домішок в повітрі міста досягали 

по оксиду вуглецю 1,6 ГДК, пилу 1,2 ГДК, а по діоксиду азоту  на межі ГДК. 

Підвищений вміст по оксиду вуглецю у 1,6 ГДК та пилу 1,2 ГДК, 

зафіксовано на ПСЗ ғ 5 в північному промвузлі міста в районі розміщення 

ПАТ Сумського машинобудівного науково-виробничого об‗єднання і 

інтенсивної автомагістралі, які є одним з основних джерел забруднення 

атмосферного повітря в цьому районі. 

На межі ГДК (1,0 ГДК) зафіксовано концентрацію по пилу на ПСЗ ғ 3 

та ПСЗ ғ 4, діоксиду азоту на ПСЗ ғ 4 та ПСЗ ғ 5. 

Концентрація важких металів в атмосферному повітрі міста не 

перевищувала санітарні норми.  

У річному ході збільшення середньомісячних  концентрацій 

спостерігалось по пилу - у січні, квітні, червні, серпні, вересні, в останні місяці 

були майже однорідними; діоксиду сірки - у червні, липні, серпні, вересні; 

діоксиду азоту - у лютому, квітні, червні, серпні, вересні, листопаді; 

формальдегіду - у січні, квітні, травні, липні, серпні, вересні; аміаку - у липні 

та вересні, а подальші місяці однорідні; оксиду азоту - у лютому, червні, 

серпні, вересні, листопаді; оксиду вуглецю - у січні та серпні, подальші місяці 

майже на одному рівні; розчинних сульфатах – у червні, серпні, вересні. 

За п´ятирічний період спостерігалось збільшення середнього рівня 

забруднення атмосферного повітря по діоксиду сірки, оксиду азоту, 

формальдегіду, марганцю, нікелю, міді, цинку, залізу, а зменшення - по аміаку, 

хрому, свинцю, кадмію. По пилу, оксиду вуглецю, розчинних сульфатах, 

діоксиду азоту рівень забруднення знаходився на одному рівні.  



 

 

13 

Розрахунки середнього рівня забруднення атмосферного повітря за         

5 років (2013-2017 рр.) по м. Суми з бенз/а/пірену не виконувалися через 

ліквідацію Донецької лабораторії. 

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

5,14 і характеризується як підвищений, але значно нижчий ніж по Україні 

(7,2). 

Високих та екстремально високих рівнів забруднення атмосферного  

повітря по м. Суми за 2017 рік не було. 

 

Таблиця 2.6 

Вміст забруднюючих речовин в атмосферному повітрі м. Суми  

за 2017 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 0,6 

Діоксид сірки 0,026 0,05 0,5 0,061 

Діоксид азоту 0,06 0,04 0,2 0,19 

Оксид вуглецю 2,0 3,0 5,0 8,0 

Оксид азоту 0,03 0,06 0,4 0,09 

Розчин. сульфати 0,02 - - 0,05 

Формальдегід 0,004 0,003 0,035 0,013 

Аміак 0,015 0,04 0,20 0,03 

Примітка: Гранично допустима концентрація (ГДК) по  розчинних сульфатах відсутня. 

 

Підрозділами Держпродспоживслужби продовжується виконання 

визначених законодавством повноважень. Лабораторні дослідження 

атмосферного повітря населених пунктів області проводились санітарно-

гігієнічною лабораторією Сумського обласного лабораторного центру, а також 

лабораторіями Охтирського, Конотопського, Лебединського, Роменського, 

Шосткинського міськрайвідділів та Білопільського, Буринського, 

Путивльського, Кролевецького районних лабораторних відділень 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.  

Всього у 2017 році було досліджено проб атмосферного повітря: в 

міських поселеннях - 7210 проб, з них у 76 пробах встановлено відхилення від 

гранично-допустимих концентрацій (ГДК), що складає 1,1 % від всіх 

досліджених проб. Відхилення від ГДК атмосферного повітря зареєстровані у 

досліджених пробах м. Суми – 43 проби (1,4 %) та у 30 пробах м. Ромни (2 %) 

по вмісту аміаку, формальдегіду, діоксиду азоту, фенолу в межах 1,4-1,8 ГДК. 

У сільських поселеннях досліджено 3122 проби атмосферного повітря, у 

39 пробах (1,2 %) виявлені відхилення від ГДК при підфакельних відборах в 

Роменському районі, а також на території полігону твердих побутових 

відходів м. Ромни по діоксиду азоту, діоксиду сірки, фенолу та формальдегіду 

в 1,2-1,4 ГДК. 



 

 

14 

За даними відділу інструментально – лабораторного контролю 

Державної екологічної інспекції у Сумській області у 2017 році на 33 

підприємствах області проводився інструментально-лабораторний контроль за 

викидами від стаціонарних джерел забруднення. Проконтрольовано 144 

стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря, відібрано 507 

об'єднаних проб, виконано 3000 визначень. На 7 підприємствах встановлено 

перевищення нормативів ГДВ. 

Проконтрольовано 57 пересувних джерела забруднення, на 20 джерелах 

встановлено перевищення технологічних нормативів. 

  

2.4. Стан радіаційного забруднення атмосферного повітря  

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 2017 року щоденно о 8 годині ранку 6 метеостанцій області - 

Дружба, Конотоп, Глухів, Ромни, Лебедин, АМСЦ Суми - проводили заміри 

рівня гамма-фону приладами ДРГ-01Т, ДБГ-06Т у стаціонарних точках на 

метеомайданчиках.   

У 2017 році середні значення гамма-фону в Сумський області 

становили 0,10-0,13 мкЗв/годину, а максимальний рівень складав                       

0,12-0,17 мкЗв/год, що не перевищує норми. 

На авіаметеостанції 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. За 2017 рік 

щільність випадінь коливалась від 0,5 до 4,3 Бк/м
2
, що є значно нижче 

допустимих норм.
  

Протягом 2017 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, 
137

Сs, 
90

Sr, 
7
Bе по пунктах АМСЦ Суми та Глухів. Осереднені 

дані про рівні радіації в пунктах спостережень Сумської області за 2017 рік 

наведено у табл. 2.7. 
 

Таблиця 2.7 
Рівні радіації в пунктах спостережень метеостанцій області за 2017 рік  

№з/п Назва адміністративно-

територіальної одиниці  

 

 Радіаційний фон на території, 

мкЗв/год 

 
Кількість  населення, осіб 

1 Дружба 4792 0,10 

2 Конотоп 91146 0,10 
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3 Глухів 33478 0,13 

4 Ромни 40506 0,12 

5 Лебедин 25790 0,11 

6 АМСЦ Суми 267343 0,12 

2.5. Використання озоноруйнівних речовин 

За даними Головного управління статистики у Сумській області у 2017 

році у порівнянні із 2016 роком відбулося збільшення обсягів викидів стійкіх 

органічних забруднювачів на 0,004 т або 157,1 % до 2016 року. Збільшення 

відбулося внаслідок проведення інвентаризації джерел викидів на ПСП 

«Слобожаншина АГРО». 

 

2.6. Вплив забруднюючих речовин на здоров’я людини та 

біорізноманіття  

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

нагальною і актуальною. 

Доповіді «Якість довкілля та здоров‘я населення» та «Вплив якості 

довкілля на здоров‘я населення України»  розглядалися на VII Міжнародній 

науковій конференції «Актуальні проблеми дослідження довкілля», що 

проходила 12-14 жовтня 2017 року у Сумському державному педагогічному 

університеті. Науковцями доведено, що на стан біосфери впливають різні 

чинники, які в результаті свого впливу можуть діяти на організм людини. 

Людина є невід‘ємною частною довкілля, а отже, на ній відображено і якість 

середовища проживання. 

Динаміка захворюваності населення Сумської області та викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел 

забруднення за 2008-2017 роки за даними Головного управління статистики у 

Сумській області наведена на рис. 2.2. 
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Рис. 2.2 Динаміка захворюваності населення Сумської області та 

викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних 

джерел забруднення. 
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2.7. Заходи, спрямовані на покращення стану атмосферного повітря 

За інформацією Головного управління статистики у Сумській області 

повітроохоронні заходи у 2017 впроваджувались на 11 підприємствах області. 

Всього впроваджено 27 заходів на 620 тис. гривень, у тому числі впроваджено 

15 заходів з підвищення ефективності існуючих очисних установок 

(включаючи їх модернізацію, реконструкцію і ремонт) на загальну суму 433,4 

тис. гривень. 

На НГВУ «Охтирканафтогаз» відбулася заміна, ревізія, ремонт 

запобіжних дихальних клапанів, резервуарів та апаратів - 21 шт., відновлено  

обвалок резервуарів свердловини і інших об‘єктів – 67 шт., заміна, ревізія 

арматури  видобувних,  нагнітаючих та скидових свердловин - 95 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» проведена наладка 2-х котельних цеху 

т/мереж та котелень, виконано режимну наладку 6-ти котлів на 3-х котельних, 

проведено лабораторні дослідження по визначенню вмісту забруднюючих 

речовин в атмосферному повітрі в місцях розміщення відходів ТЕЦ, цеху 

теплових мереж та котелень, виконуються роботи по контролю нормативів 

ГДВ. 

На ПАТ «Сумихімпром» заміна вихлопної труби випарного апарату поз. 

1-3 на 0,6 тис. грн.,  проведений капітальний ремонт газоходу витяжки 

парогазової суміші зі збірника сірчаної кислоти поз.1-1 І черги, витрати 

становлять 21 тис. грн., змонтовані схеми подачі конденсату ПСМ та 

фільтратів 1009 від. на зрошування та репутацію  пасти ТіО2 фільтрації 1005 

відділення освоєно 22,0 тис. грн., ремонт сховища сірчаної кислоти поз.8-2 

освоєно 480,0 тис. грн., чистка 800 п.м. шламопроводу ғ1 методом 

«Пневмовибуху» освоєно 150,0 тис. грн., регулярна чистка дренажної траншеї 

відвалу залізного купоросу - 5 тис. грн. 

Державною екологічною інспекцією у Сумській області за звітний 

період проведено 250 перевірок суб‘єктів господарювання за дотриманням 

ними законодавства про охорону атмосферного повітря. За результатами 

проведених перевірок 215 осіб притягнуто до адміністративної 

відповідальності, накладено штрафу на суму 31,705 тис. гривень, стягнуто 

31,807 тис. гривень. 

В ході проведених перевірок виявлено наступні основні порушення та 

вжиті відповідні заходи:  

- відсутній дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами (ПАТ «Сумбуд», ФОП Шкарупа О.В., ТОВ 

«Глухівський елеватор», ТОВ «Хімік», ПАТ «Сумиавто», ТОВ НВП «Нотекс», 

КП «Комбінат благоустрою», КП «Чисте місто», ПП «Майське», ПВКП 

«Терра», ТОВ «Домінанта» ТОВ «Керамейя», ТОВ «Білопільський 

машинобудівний завод», КП «Буринь-теплосервіс», ПрАТ «Альфасистембуд», 

ТОВ «Фавор» (викид формальдегіду),  ПСП «Надія», ТОВ «Сумський 



 

 

17 

машинобудівний завод», ПСП «Піонер», ТОВ «Ремавтокомплект-сервіс», ПП 

«Червонослобідське-2», ПСП «Діана», ТОВ АФ «Низи», ПП «Аква Майстер», 

ФГ «Батьківщина», ДП ДГ «Іскра», ФГ «Леонов», ТОВ АФ «Хоружівка», ВСК 

«Зоря», ФОП Юхименко, КП ЖКГ Липоводолинське, ТОВ «Кафа плюс», ТОВ 

«За мир», ТОВ «Юрівка», ТОВ Шалигінське», СТОВ «Вікторія», ТОВ «Арма 

Пром», ТОВ «Водолій БС», ТОВ «БіоЛат», ПП «Мезенівка», ТОВ 

«Грабовське», СФГ «Кривозуб», КП ВУВКГ м. Конотоп, Філія 

«Краснопільський Райавтодор» ДП «Сумський облавтодор», Філія ғ 5 

Сумської централізованої бібліотечної мережі, ФГ «Колос», ТДВ 

«Конотопагропостач», КУ Сумської обласної ради Лебединський 

психоневрологічний інтернат, КЗ Тростянецької районної ради «Тростянецька 

центральна районна лікарня», Філія «Недригайлівський Райавтодор» ДП 

«Сумський облавтодор», Філія «Сумський Райавтодор» ДП «Сумський 

облавтодор»; СТОВ «Дружба Нова» (Тернівське відділення), СВК «АФ» 

Семенівське», СФ Державного науково-дослідного інституту ветеринарно - 

санітарної експертизи); 

- встановлено період роботи підприємства без дозволу на викиди (ТОВ 

«Ромни-кондитер»; ТОВ «Кролевець Агро»; ДП «Краснопільський 

агролісгосп», ТОВ «Агробізнес ТСК»). 

Протягом 2017 року за наднормативні викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря пред‘явлено 12 претензій на загальну суму 667,253 тис.  

грн., у т.ч. за викиди забруднюючих речовин, на які відсутній дозвіл на викиди 

– 643,471 тис. грн. (ТОВ «Фармхім» - 1,041 тис. грн. та 0,072 тис. грн., ТОВ 

«Ромни-кондитер» - 1,003 тис. грн., ТОВ «Росагроінвест» - 32,084 тис. грн. 

ПАТ «Сумський завод продтоварів» - 217,989 тис. грн. – матеріали передані до 

прокуратури м. Суми, ТОВ НВО «Червоний металіст» - 388,862 тис. грн. – 

матеріали передані до Конотопської місцевої прокуратури, ТОВ «АрмаПром» - 

2,421 тис. грн.), та за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, які 

перевищують затверджені граничнодопустимі викиди, установлені дозволом 

на викиди – 23,782  тис. грн. (ТОВ «Гуала Кложерс Україна» - 13,375 тис. грн., 

КП ШКЗ «Зірка» - 0,322 тис. грн., ТОВ «Фавор» - 6,756 тис. грн., НГВУ 

«Охтирканафтогаз» – 0,002 тис. грн., ПАТ «Сумихімпром»- 3,327 тис. грн.). 

Стягнуто збитки на загальну суму 379,921 тис. грн., які були пред‘явлені 

13 суб‘єктам господарювання з урахуванням розрахованих та пред‘явлених у 

попередні періоди.  

Виявлено: - недодержання умов дозволу на викиди – не проведений 

контроль встановлених нормативів граничнодопустимих викидів (Філія ПАТ 

«ДПКЗУ «Буринський елеватор», ДП «Сумська біологічна фабрика», ТОВ 

«Ромни-кондитер», ДП «Середино-Будський агролісгосп», КП 

«Лебединтеплоенерго», ПрАТ «Тепличний комбінат», ТОВ «Кролевецький 

комбікормовий завод», ТОВ «Роменська ГТФ», ПАТ «Шосткинський завод 

хімічних реактивів», ТОВ «Буринський молокозавод», ДП «Ямпільський 

агролісгосп», СТОВ «Дружба Нова», Сумський національний аграрний 

університет, КП «Водоканал» м. Лебедин, ТОВ «Лебединський завод «Мотор 

Січ», ТОВ «Білопільський елеватор», ПрАТ з іноземними інвестиціями 
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«Слобожанська будівельна кераміка», ТОВ «Краснопільське ММК»); 

- перевищення встановлених нормативів гранично допустимих викидів 

(ТОВ «Гуала Кложерс Україна», ТОВ «Фавор», КП ШКЗ «Зірка», ТОВ ТВП 

«Зодіак», КП ШКЗ «Імпульс», ПАТ «Сумихімпром»); 

- порушення правил експлуатації установок очистки газу (ТОВ 

«Укрнафтозапчастина», ТОВ «Локнянське БСР», ТОВ «Глухівський 

елеватор», Філія ПАТ «ДПКЗУ «Буринський елеватор», ПАТ «Вирівське 

хлібоприймальне підприємство», ТОВ «Гуала Кложерс Україна», ТОВ 

«Домінанта», ТОВ «Керамейя», ТОВ «Фавор», АТ «Сумський завод 

Насосенергомаш», ПрАТ «Тепличний комбінат», ТОВ АФ «Псьол», Філія 

«Охтирський райавтодор», ТОВ «Шалигінське», СТОВ «Вікторія», ТОВ 

«Арма Пром», ПАТ «Сумське НВО», ТОВ «Буринський молокозавод», ТОВ 

«Роменський завод «Тракторозапчастина», ТОВ «Суми-електрод» СТОВ 

«Дружба Нова», ТОВ «Агробізнес ТСК», ТОВ «АФ» Руслан», Сумський 

національний аграрний університет, КП ШКЗ «Імпульс», ДП «Ямпільський 

агролісгосп»); 

- перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у 

відпрацьованих газах транспортних засобів (КП ШКЗ «Зірка», КП ВУВКГ м. 

Шостка). 

За невиконання приписів у галузі охорони атмосферного повітря до 

адміністративної відповідальності притягнено 12 осіб на суму 3366 гривень. 

 

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 

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-

2017 рр.) лише у 2003 р. середня річна температура повітря була в межах 

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

2012 119 10 13 

2013 115 12 14 

2014 210 29 10 

2015 203 33 6 

2016 122 12 9 

2017 129 2 10 

 

Науковцями Сумського державного педагогічного університету ім. 

А.С.Макаренка проведений аналіз даних метеостанцій Північно-Східного 

регіону України. Аналіз результатів спостережень за температурою повітря 

показав значне підвищення термічного фону скрізь на території регіону 

впродовж 2005-2016 років. Значення показників температурного режиму, так 

само, як і коливальний характер кількісті опадів, спричиняє певну 

трансформацію усталеного регіонального мезоклімату. 

Проблеми зміни клімату у регіоні розглядалися на VII Міжнародній 

науковій конференції «Актуальні проблеми дослідження доквілля», що 

проходила 12-14 жовтня 2017 року у Сумському державному педагогічному 

університеті. Науковцями розглядались результати дослідження 
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«Біорізноманіття паразитичних видів в умовах зміни клімату», у якому 

доведено, що немінучими наслідками зміни клімату є скорочення біологічного 

різноманіття планети: від генетичного до екосистемного. Найбільшу загрозу 

очікують від змін епідемічної, епізоотичної  та епіфітотичної ситуації. В 

умовах зміни клімату біологічні системи піддаватимуться структурним та 

функціональним трансформаціям, біорізноманіття паразитичних видів 

носитиме непередбачуваний і важно контрольований характер, що 

створіватиме реальну загрозу безпеки життєдіяльності людини та 

формуватиме нові осередки природно-вогнищевих хвороб. 

 

3.2. Національна система оцінки антропогенних викидів та абсорбції 

парникових газів 

У Сумській області за 2017 р. викиди в атмосферне повітря від 

стаціонарних джерел метану та оксиду азоту, які належать до парникових 

газів, становили відповідно 3108,9 т (98,8 % до 2016 року) та 29,4 т (130,4 % до 

2016 року). Крім того, у атмосферне повітря стаціонарними джерелами 

викинуто 1676,3 т діоксиду вуглецю (104,6 % до 2016 року), який також 

впливає на зміну клімату.   

 

3.3. 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 (далі - Програма) затверджена рішенням Сумської 

обласної ради від 10.08.2016. 

Прийняття даної Програми дозволило в області на науково-

обґрунтованій програмній основі визначити шляхи з модернізації теплового 

господарства області, а саме: 

забезпечити подальше зменшення інтенсивним шляхом обсягів 

споживання природного газу та заміщення його альтернативними видами 

палива, зниження енергоємності виробництва, впровадження 

енергоефективних технологій та обладнання; 

запровадити використання місцевих видів палива (торфу, деревини, 

відходів рослинного походження, нетрадиційних джерел та видів енергетичної 

сировини, відновлювальних джерел енергії); 

забезпечити підвищення ефективності та надійності функціонування 

комунальної енергетики шляхом модернізації існуючого теплогенеруючого 

обладнання; 

впровадити сучасні енергозберігаючі технології, прилади обліку 
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теплової енергії, індивідуальні теплові пункти 

За даними управління житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та паливно-енергетичного комплексу Сумської обласної 

державної адміністрації протягом 2017 року в рамках Програми було виконано 

низку заходів. 

У м. Суми - реконструкція котельні КППВ ПАТ Сумське НВО з 

встановленням 1 сучасного газового котла на суму 2000 тис. гривень. 

Проведено заміну 1,76 км теплових мереж з використанням теплоізольованих 

труб по вул. Лесі Українки, вул. Холодногірській, вул. Даргомижського, вул. 

Супруна, вул. Харківській. Проведено  утеплення дитячої музичної школи ғ 

4,  дошкільного навчального закладу ғ 2, дошкільного навчального закладу ғ 

22, ССШ ғ 29, дитячої поліклініки, розпочаті роботи на ЗОШ - НВК ғ 16 

(колишня ЗОШ ғ11). Впроваджено систему моніторингу теплоспоживання у 

дошкільних навчальних закладах ғ 2, 7, 14, 21, 22, 23 загальною вартістю 

198,517 тис. гривень (кошти міського бюджету). 

У м. Глухів - реконструкція 3 котельних з встановленням 3 сучасних 

газових котлів на суму 321,73 тис. гривень (кошти КП «Глухівський тепловий 

район»), а саме: котельня по вул. Інститутській, 41 -1 газовий котел на суму 

206,48 тис. гривень; котельня по вул. Шевченка, 6 -1 газовий котел на суму 

58,23 тис. гривень; котельня по вул. Шкільній, 1 - 1 газовий котел на суму 

57,02 тис. гривень. Реконструкція 2 котельних з встановленням 3 

твердопаливних котлів на суму 316 тис. гривень (кошти КП «Глухівський 

тепловий район»), а саме: котельня по вул. Ціолковського, 3 - 2 

твердопаливних котли на суму 206,48 тис. гривень; котельня по вул. 

Інститутській, 41 - 1 твердопаливний котел на суму 109,52 тис. гривень. 

Проведено заміну 277 м/п теплових мереж з використанням тешюізольованих 

труб загальною вартістю 314,3 тис. гривень (кошти КП «Глухівський тепловий 

район»). Проведено заміну мережевих насосів котельня по вул. Шкільній, 1 

загальною вартістю 18,58 тис. гривень (кошти КП «Глухівський тепловий 

район»). Впроваджено систему моніторингу теплоспоживання 72 будинків 

загальною вартістю 523,5 тис. гривень (кошти КП «Глухівський тепловий 

район»). 

У м. Конотоп - проведено утеплення огороджувальних конструкцій 

дошкільного навчального закладу ғ 10 «Ялинка». Проведено заміну 

мережевих насосів котельня по пр. Червоної Калини, 10А загальною вартістю 

27 тис. гривень (кошти КП «Теплогарант»). Виконані роботи з установки 36 

засобів дистанційної передачі даних на котельнях КП «Теплогарант», вартість 

робіт становить 131 тис. гривень (кошти підприємства). 

У м. Лебедин – реконструкція топкової бази по вул. Миколаївська, 12 з 

встановленням твердопаливного котла на суму 43,6 тис. гривень. Проведено 

заміну 50 м/п теплових мереж з використанням тешюізольованих труб 

загальною вартістю 20 тис. гривень. Виконано модернізацію теплових пунктів 

у закладах освіти (обладнання системи підмішування зворотного теплоносія за 

допомогою електронасосів), вартість робіт становить 30 тис. гривень. Також 

проведено реконструкцію вузлів обліку газу (встановлено 4 газових 
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лічильника та 4 модема) на 4 котельнях по вул. Першогвардійській, 18, 

Олешнянський тупик, вул. Героїв Майдану, 24, вул. Т. Шевченка, 63 на суму 

400 тис. гривень. Виведено з експлуатації малоефективні котли топкої бази по 

вул. Миколаївській, 12 загальною вартістю 0,6 тис. гривень. Роботи з 

модернізації теплового господарства виконані за кошти КП 

«Лебединтеплоенерго». 

У м. Охтирка - проведено заміну 120 м/п теплових мереж по вул. 

Київській з використанням теплоізольованих трубопроводів, вартість робіт 

становить 550 тис. гривень. За рахунок коштів міського бюджету виконані 

роботи з термомодернізації 1-го поверху дитячої музичної школи (211 тис. 

гривень), міського центру соц. реабілітації дітей - інвалідів (67,9 тис. гривень), 

а також ведуться роботи з утеплення фасаду КУ «Охтирський міський центр 

соціальної реабілітації дітей-інвалідів» (143,4 тис. гривень). Проведено заміну 

120 м/п теплових мереж з використанням теплоізольованих труб загальною 

вартістю 550 тис, гривень. 

У м. Ромни за рахунок коштів ДФРР розпочаті роботи з 

термомодернізації ЗОШ ғ 7. Вартість робіт становить 5000 тис. гривень. 

Проведено заміну 200 м/п теплових мереж по вул. Пушкіна з використанням 

теплоізольованих труб загальною вартістю 384,1 тис. гривень (кошти КП 

«Ромникомунтепло»). Проведено заміну мережевих насосів котельні по вул. 

Сумській, 1 загальною вартістю 7,5 тис. гривень (кошти КП 

«Ромникомунтепло»).  

У м. Шостка проведені режимно - налагоджувальні роботи котла КГВМ- 

20 котельні КЗ «Імпульс». За рахунок коштів ДФРР виконані роботи з 

термомодернізації 6 закладів бюджетної сфери на загальну суму 2882,3 тис. 

гривень (плавальний басейн, Шосткинський НВК - ліцей, ДЮСШ, ЗОШ ғ 1, 

Шосткинська гімназія, ДНЗ «Горобинка»). Крім того, за рахунок коштів ДФРР 

проведено заміну 2767 м/п теплових мереж по вул. Кожедуба, вул. Горького, 

пров. Марата, вул. Грушевського, вул. Робочій з використанням 

теплоізольованих труб загальною вартістю 2698 тис. гривень. 

У м. Білопілля ТОВ «Сумитепло» виконані роботи з дообладнання 2 

твердопаливними котлами (по 500 кВт) котельні по вул. Маяковського, 27, що 

опалює Білопільську ЦРЛ. КП «Теплосервіс Білопілля» проведено заміну 100 

м/п теплових мереж з використання попередньоізольованих труб на суму 200 

тис. гривень (кошти міського бюджету). 

У смт Краснопілля розпочаті роботи з термомодернізації 

Краснопільської загальноосвітньої школи. Вартість становить 5000 тис. 

гривень (кошти ДФРР). 

У м. Кролевець за рахунок коштів районного бюджету (140 тис. гривень) 

виконані роботи з термомодернізації будівлі районної державної адміністрації. 

Проведено заміну 140 м/п теплових мереж ЗОШ ғ 5 з використання 

попередньоізольованих труб на суму 90 тис. гривень (кошти ДФРР). 

У м. Тростянець  за рахунок коштів районного бюджету завершуються 

роботи з термомодернізації районного будинку культури (937,2 тис. гривень) 

та музичної школи (442,6 тис. гривень). 
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На виконання завдань Уряду, спрямованих на забезпечення енергетичної 

незалежності держави, в області активно ведеться робота щодо реалізації 

заходів з підвищення енергоефективності та енергозбереження. 

У рамках виконання заходів з підвищення енергоефективності та 

енергозбереження на 22 об'єктах встановлено та відремонтовано 34 котли. 

Вартість робіт становить 6,4 млн гривень, з яких 3,9 млн гривень – кошти 

державного бюджету, 0,83 млн гривень - кошти місцевих бюджетів, 0,85 млн 

гривень - кошти підприємств, 0,85 млн гривень - інші джерел. 

На сьогодні встановлено 29 твердопаливних котлів (м. Глухів, м. 

Лебедин, Охтирський, Сумський, Глухівський, Кролевецький райони) та 5 

енергоефективних газових котлів (м. Глухів, м. Лебедин). 

За даними НАК «Нафтогаз України» протягом 2017 року 

теплопостачальними підприємствами Сумської області спожито 108,1 млн куб. 

метрів природного газу, що на 28 % менше, ніж за 2016 рік. 

Частка котелень, що використовують тверде паливо, до загальної 

кількості котелень становить 62 % (у 2016 р. - 54,2%), а частка топкових – 73% 

(у 2016 р. – 62 %). 

У 8 містах області із 2456 будинкових лічильників тепла встановлено 

2056 од. або 83,7 %. 

Як заходи з адаптації до зміни клімату в області впроваджуються 

укріплення берегів, заліснення територій, розширення заповідного фонду, 

оптимізація ресурсоспоживання.  

 

                                                 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 

2017 р. з поверхневих та підземних джерел забрано 93,82 млн м
3
 води, у т. ч. 

поверхневої – 51,17 млн м
3
, підземної – 42,65 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). 
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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
. 

Станом на 01.01.2018 у Сумській області налічується 2192 ставки. В 

розташуванні ставків по території області є певна особливість. В північних 

районах області, в 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. 

У Сумській області станом на 01.01.2018 нараховується 42 водосховища. 

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 

на заході області – в палеогенових відкладах. Загальні прогнозні ресурси 

підземних вод в області становлять 1251,5 млн м
3
 на рік, затверджені 

експлуатаційні запаси – 210,8 млн м
3
 на рік. Водозабезпеченість підземними 

(артезіанськими) водами на одного жителя області становить 0,177 тис. м
3
/рік. 

 

4.1.2 Водозабезпеченість територій та регіонів 

Забезпечення водними ресурсами Сумської області і її районів достатнє і 

більш-менш рівномірне. Як населення, так і усі галузі економіки області у 

2017 році були забезпечені як питною, так і технічною водою. В області 

відсутній забір та використання води з поверхневих водних об‘єктів для 

питних та господарсько-побутових потреб, але все одно мають місце певні 

проблеми щодо якості питної води.  Більшість сільських населених пунктів не 

мають централізованого водопостачання. У Сумській області налічується 

13489 колодязів громадського користування, з них 1104 підлягають ремонту, 

5111 - очищенню. Відповідно даних лабораторних досліджень 53,3 % проб 

питної води не відповідають по санітарно-хімічним та 31,8 % по 

бактеріологічним показникам.  Якість питної води в основному не відповідає 

по вмісту нітратів та перевищенню числа лактопозитивних кишкових паличок. 

 

  4.1.3 Водокористування та водовідведення 

Населення та галузі економіки Сумської області в даний час не мають 

проблем щодо споживання води у кількісному відношенні. Загальний забір 

підземної (питної) води у 2017 році склав 20,2 % її експлуатаційних запасів, а 

використання поверхневої води становило лише 0,7 % поверхневого стоку, що 

сформувався на території області. 

Найбільшими споживачами свіжої води в області є підприємства 

житлово-комунального господарства (41,82 %), промисловості (18,92 %) та 
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сільського господарства, у т. ч. ставково-рибне господарство (41,82 %). 

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.  

 

                                                                                                                   Таблиця 4.1   
 

Основні показники використання і відведення води, млн м
3 

Показники 2013 2014 2015 2016 2017 

Забрано води з природних водних об'єктів - всього 115,6 109,5 93,25 98,04 93,82 

у тому числі для використання 
 115,0 109,1 73,80 74,65 73,19 

Спожито свіжої води (включаючи морську ), 

 з неї на: 

104,3 99,5 63,26 64,14 63,99 

виробничі потреби 23,98 21,23 34,08 35,46 35,53 

побутово-питні потреби 30,84 31,58 29,12 28,57 28,38 

зрошення 0,025 0,262 - 0,039 0,008 

сільськогосподарські потреби 2,172 2,838 0,068 0,066 3,06 

ставково-рибне господарство 47,25 43,56 53,56 56,99 57,28 

Втрати води при транспортуванні 10,71 9,54 - 12,61 10,92 

Загальне водовідведення 
 з нього 

62,42 51,54 48,8 51,5 50,32 

у поверхневі водні об'єкти 60,09 48,50 45,59 48,38 47,20 

у тому числі      

забруднених зворотних вод 26,98 20,40 21,98 23,73 23,03 

з них без очищення 0,066 0,055 0,061 0,065 0,071 

нормативно очищених 7,300 6,710 2,215 2,115 1,962 

нормативно чистих без очистки 25,82 21,39 21,40 22,54 22,21 

Обсяг оборотної та послідовно використаної води 178,7 144,4 71,61 75,86 73,75 

Частка оборотної та послідовно використаної води, % 88,0 87,19 67,80 68,18 67,52 

Потужність очисних споруд 139,5 134,7 80,27 86,23 84,22 

 

У промисловості  найбільш водоємкими є такі галузі: хімічна   – 11,8 %; 

енергетика – 1,153 %; машинобудівна – 2,46 %; харчова –  2,98 %. 

У порівнянні з 2016 роком забір води зменшився на 4,22 млн м
3
 або                     

4,5 %. Це пояснюється зменшенням використання поверхневої води на 

потреби зрошення, а також у зв‘язку зі зменшенням скидів 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 2017 році в порівнянні з попереднім роком об‘єм скиду стічних вод 

зменшився на 1,18 млн м
3
 або 2,5 %. До поверхневих водних об‘єктів у області 

було скинуто 23,03 млн м
3
 забруднених стічних вод, що на 0,7 млн м

3
 менше, 

ніж у 2016 році (23,73 млн м
3
). І хоча об‘єм забруднених стічних вод в 2017 

році зменшився на 2,9 %, проте об‘єм забруднених стічних вод без очистки 

навпаки збільшився та становить 0,071 млн м
3
 проти 0,065 млн м

3
. Збільшення 

викликане переведенням скиду стічних вод ТОВ «Брок-Енергія» м. Охтирка з 

категорії нормативно-чистих (без очистки) до категорії забруднених без 
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очистки у зв‘язку з перевищенням гранично-допустимого скиду підприємства 

по ряду забруднюючих речовин. 

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

млн м
3 

 

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 6,076 4,441 2,788 0,234 

р. Псел 48,32 33,55 26,33 15,29 

Р. Сула 10,22   6,741 5,806 0,955 

р. Десна 

у тому числі: 

29,20 19,26 15,40 6,553 

р. Сейм 19,45 12,08  8,664 2,386 
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р. Шостка 6,112 4,726 5,195 4,056 

 

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. 

У 2017 р. загальний скид стічних вод у поверхневі водні об'єкти (рис. 

4.2) у порівнянні з 2016 р. зменшився на 1,18 млн м
3
 (з 48,38 до 47,20 млн м

3
), з 

них: 

1,962 млн м
3 

стічних вод забезпечувалось нормативною очисткою на 

очисних спорудах перед скидом в водні об‘єкти, що складає 4,16 %, 

22,96 млн м
3
 скинуто в поверхневі водні об‘єкти недостатньо очищених 

стічних вод, що складає 48,64 %; 

0,071 млн м
3
  зовсім без очистки що складає 0,15 %; 

22,21 млн м
3
 скинуто нормативно чистих вод без очистки, що складає 

47,06 %. 
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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 2017 р. відбулося зменшення скиду забруднених стічних вод у водні 

об‘єкти на 1,18 млн м
3
.  

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

області, а саме 47,20 млн м
3
 (об‘єктами житлово-комунального господарства 

скинуто 21,84 млн м
3
 стічних вод), у тому числі:  

неочищених стічних вод – 0,071 млн м
3
, 

недостатньо очищених – 22,96 млн м
3
.  

Скид неочищених та недостатньо очищених стічних вод становить по 

цій галузі 93,27 %  від загального об‘єму скиду. 

Підприємством хімічної промисловості ПАТ «Сумихімпром» скинуто у 

водні об‘єкти області 2,873 млн м
3
, в тому числі: недостатньо очищених – 

2,482 млн м
3
, що становить 84,85 % від загального скиду по цьому 

підприємству.   

 

4.2.2. Основні забруднювачі водних об'єктів (за галузями економіки) 

Основними забруднювачами  водних об‘єктів в області  є підприємства 

комунального господарства, які підпорядковані органам місцевої виконавчої 

влади, молокопереробні та хімічні підприємства, зокрема комунальне 

підприємство «Міськводоканал» та ПАТ «Сумихімпром», яке підпорядковане  

Міністерству промислової політики України. У табл. 4.3 наведені данні про 

використання та відведення води підприємствами по галузям економіки. 

           

                                                                                                      Таблиця 4.3. 

Використання та відведення води підприємствами галузей економіки, 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 0,301 0,167 0,134 0,057 0,005 0,005 

Вугільна промисловість - - - - - - 
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Металургійна 

промисловість 

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

Хімічна та нафтохімічна 

промисловість 

7,553 1,308 6,245 2,203 2,873 - 

Машинобудування 1,575 0,893 0,681 0,125 0,121 - 

Нафтодобувна 

промисловість 

0,098 0,050 0,048 - - - 

Житлово-комунальне 

господарство 

26,76 24,07 2,688 22,37 21,84 0,066 

Сільське господарство 24,02 0,420 23,52 22,34 21,82 - 

Харчова промисловість 1,909 0,231 1,678 0,219 0,416 - 

Транспорт 0,310 0,303 0,007 - - - 

Промисловість 

будівельних матеріалів 

0,111 0,044 0,067 0,019 0,021 - 

Всього  62,644 27,489 35,072 24,993 47,096 0,071 

 

4.2.3. Транскордонне забруднення поверхневих вод 

Сумська область має 498 км державного кордону  з Курською, 

Брянською та Білгородською областями Російської Федерації. Поверхневий 

стік водних басейнів Сумської області майже на 60 % формується на території 

Російської Федерації. «Програмою державного моніторингу довкілля у частині 

здійснення Держводагенством України контролю якості поверхневих вод» 

(наказ Держводагенства України від 30.12.2011 ғ 310) затверджені 25 створів 

на відкритих поверхневих водоймах, з них 7 транскордонних. 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 2017 році транскордонний моніторинг проводився щоквартально 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 

Велика Писарівка 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 Нормативів 

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 за ғ 1369/21681. Результати наведені за даними лабораторії 

моніторингу вод та грунтів Сумської гідрогеолого-меліоративної партії 

Сумського обласного управління водних ресурсів. 

У створі річки Знобівка (с. Нововасилівка) зафіксовано перевищення 

ГДК по БСК5 – 1,1 ГДК та по залізу загальному – 2,7 ГДК. Вміст розчиненого 

кисню знаходився в межах 5,0 – 9,5 мгО2/дм
3
. 

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

БСК5 – 2,5 ГДК, по залізу загальному – 1,5 ГДК та нітритам – 1,4 ГДК. Вміст 

розчиненого кисню знаходився в межах 3,5 – 11,6 мгО2/дм
3
. 
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У створі річки Клевень (с. Заруцьке) вміст хімічних показників 

залишився в межах ГДК, перевищення зафіксовані тільки по залізу загальному 

– 1,4 ГДК. У цьому створі спостерігається стабільний хімічний склад води з 

незначними сезонними коливаннями. Кисневий режим річки задовільний, 

вміст розчиненого кисню знаходиться в межах 5,1–10,1 мгО2/дм
3
. 

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

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

вміст розчиненого кисню  знаходився в межах 6,9 – 9,6 мгО2/дм
3
. 

Аналіз стану вод в створах річки Ворскла (смт В. Писарівка) та річки 

Ворсклиця (с. Пожня) 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. У створі річки Ворсклиця (с. Пожня) 

перевищення ГДК зафіксовані по залізу загальному – 2,0 ГДК. Кисневий 

режим річок був задовільний, вміст розчиненого кисню знаходився в межах 

4,5 – 10,5 мгО2/дм
3
. 

У створі річкі Псел (с. Миропілля) основні показники залишились в 

межах минулих середньорічних значень і не перевищували ГДК. Перевищення 

ГДК зафіксовані тільки по залізу загальному – 1,3 ГДК. Кисневий режим річки 

задовільний, вміст розчиненого кисню у 2017 році знаходився в межах 6,1 – 

9,0 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 

Інструментально-аналітичний контроль за якістю поверхневих вод на 

території області проводять Державна екологічна інспекція в Сумській області 

(в контрольних створах скидів підприємств), Сумське обласне управління 

водних ресурсів (поверхневі водні об‘єкти), ДУ «Сумський обласний 

лабораторний центр Міністерства охорони здоров‘я України» (води відкритих 

водойм до початку і в період купального сезону в місцях організованого 

водокористування (пляжах), Сумська філія ДУ «Держґрунтохорона» (на 

водоймах сільськогосподарського призначення). 

 

4.3.1. Оцінка якості вод за гідрохімічними показниками  

За даними лабораторії моніторингу вод та ґрунтів Сумської 

гідрогеолого-меліоративної партії Сумського обласного управління водних 

ресурсів протягом 2017 року відібрано та проаналізовано 100 проб води з 12 

відкритих поверхневих водойм. 

Гідрохімічні дослідження при здійсненні моніторингу поверхневих вод 

проводились в порівнянні з гранично допустимими концентраціями ((ГДК) 

для водойм рибогосподарського використання ОБРВ(1990) та Нормативів 

екологічної безпеки водних об‘єктів, що використовуються для потреб 

рибного господарства, щодо ГДК органічних та мінімальних речовин у 
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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 за 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 2017 року був задовільний, вміст розчиненого 

кисню знаходився у межах 4,5 - 10,58 мгО2/дм
3
. 

Річка Псел - контроль в межах області ведеться на 5 створах. 

Перевищення ГДК зафіксовані по БСК5 – 1,1 ГДК та залізу загальному – 1,3 – 

2,0 ГДК. Кисневий режим річки у створах задовільний, вміст розчиненого 

кисню знаходився у межах 6,0 - 8,2 мгО2/дм
3
. 

Річка Хорол - притока 1 порядку р. Псел. Якісний стан води у 2 

проконтрольованих створах за основними хімічними показниками не 

перевищував норм гранично допустимих концентрацій. Відмічається 

перевищення нормативів ГДК у створі с. Панасівка по залізу загальному – 2,2 

ГДК та БСК5 – 1,1 ГДК, у створі с. Лучки по залізу загальному – 1,3 ГДК та 

БСК5 – 1,1 ГДК. Кисневий режим річки задовільний, вміст розчиненого кисню 

знаходився у межах 5,9 – 7,5 мгО2/дм
3
. 

Характеристика якості води в річках, які відносяться до басейну 

Кременчуцького водосховища 

Річка Сула - контроль за якістю води проводився у 2 створах. У створі 

вище м. Ромни всі контрольовані показники якості води відповідають 

нормативам ГДК, за виключенням заліза загального – 1,6 ГДК. У створі нижче 

м. Ромни спостерігається, хоча й незначне, але погіршення якості води. 

Перевищення ГДК зафіксовані в створі с. Чеберяки по залізу загальному – 1,6 

ГДК та БСК5 
–
 1,1 ГДК. Кисневий режим річки задовільний, вміст розчиненого 

кисню знаходився у межах 6,9 – 7,3 мгО2/дм
3
. 

Характеристика якості води в річках, які відносяться до басейну 

Канівського водосховища 

Річка Знобівка, притока 1 порядку р. Десна. Річка контролювалась у 2 

створах. У створі смт Зноб – Трубчевск виявлено перевищення ГДК по залізу 

загальному – 3,0 ГДК. У створі с. Нововасилівка виявлені перевищення ГДК 

по залізу загальному – 2,3 ГДК та БСК5 – 1,1 ГДК. Кисневий режим річки 

задовільний, вміст розчиненого кисню знаходився у межах 7,4 – 8,4 мгО2/дм
3
. 

Річка Бобрик – притока р. Десни І порядку. У створі вище м. С-Буда 

перевищення ГДК зафіксовані по залізу загальному – 1,2 ГДК та БСК5 – 1,8 

ГДК. У створі нижче м. С-Буда зафіксовано перевищення ГДК по залізу 

загальному – 1,5 ГДК та БСК5 – 3,0 ГДК. Кисневий режим річки задовільний, 

вміст розчиненого кисню знаходився у межах 6,03 – 10,5 мгО2/дм
3
. 

Річка Івотка – притока р. Десни І порядку. Якість води у створах вище 

смт Ямпіль та с. Івот по контрольованим показникам знаходилась у межах 
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ГДК. Перевищення ГДК фіксувалося тільки по залізу загальному – 2,2 ГДК. 

Кисневий режим задовільний, вміст розчиненого кисню - 7,9 мгО2/дм
3 
. 

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 

зафіксовано тільки по залізу загальному – 1,6 ГДК та БСК5 – 1,2 ГДК. Вміст 

розчиненого кисню знаходився у межах 9,0 – 11,2 мгО2/дм
3
. 

Річка Сейм – притока р. Десни I порядку. Річка Сейм одна з найбільших 

притоків р. Десни. Контроль якості води у звітному періоді проводився у 3 

створах. Якість води по основними показниками відповідає нормам ГДК, 

перевищення ГДК не зафіксовано. Кисневий режим річки протягом року був 

задовільний, вміст розчиненого кисню знаходився у межах 8,1-10,6 мгО2/дм
3
. 

Річка Єзуч – притока II порядку. Контроль якості води в р. Єзуч 

проводився у 2 створам. У створі вище  м. Конотоп якість води не відповідає 

нормативам ГДК по залізу загальному – 6,0 ГДК та БСК5 – 1,3 ГДК. У створі 

нижче м. Конотоп спостерігалися перевищення ГДК по залізу загальному – 4,9 

ГДК та БСК5 – 1,8 ГДК. Кисневий режим річки у створах задовільний, вміст 

розчиненого кисню знаходився у межах 4,5 – 7,8 мгО2/дм
3
.  

Річка Клевень – притока II порядку. У 2017 році спостерігається 

стабільний хімічний склад води з незначними коливаннями у залежності від 

пори року. Вміст хімічних показників залишається у межах ГДК, перевищення 

зафіксовані тільки по залізу загальному – 1,4 ГДК. Кисневий режим річки 

задовільний, вміст розчиненого кисню знаходиться в межах 5,1– 10,1 мгО2/дм
3
. 

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

Ворсклиця були підготовлені до радіологічного контролю. 

Характерним явищем для усіх річок області є високий рівень заліза 

загального та вміст марганцю. У цілому якісний стан поверхневих водойм 

області залишився на рівні минулого року. 

Державною екологічною інспекцією у Сумській області за 2017 рік було 

проконтрольовано 43 водних об‘єктів по 47 створах, у яких відібрано та 

проаналізовано 191 пробу води та виконано 1988 визначень.  

За даними ДУ «Сумський обласний лабораторний центр Міністерства 

охорони здоров‘я України» за 2017 рік проаналізовано 88 створів на відкритих 

водоймах в місцях проживання і відпочинку населення. Було відібрано та 

досліджено 617 проб води на гідрохімічні показники, відхилення від 

санітарно-гігієнічних норм зафіксовано у 15 пробах (2,4 %). На 

мікробіологічні показники досліджено 726 проб води, з них 55 проб (7,6 %) 

мали відхилення  від санітарно-гігієнічних норм за рахунок води в створі річки 

Сейм (с. Новомутин Конотопського району), річки Ворскла в межах 

Охтирського району, річки Десна та річки Шостка в межах Шостинського 

району в місцях відпочинку населення. На радіологічні показники досліджено 

57 проб води, на паразитологічні показники відібрано 215 проб води, 

результати задовільні. 

Сумською філією ДУ Інституту охорони грунтів України» протягом 

2017 року було відібрано і проаналізовано 20 проб води з відкритих 
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поверхневих водойм на вміст нітратів, пестицидів і важких металів, 

перевищень гранично допустимих концентрацій не виявлено. 

4.3.2. Гідробіологічна оцінка якості вод та стан гідробіоценозів 

За даними управління охорони, використання і відтворення водних 

біоресурсів та регулювання рибальства в Сумській області домінуючими 

представниками річкової іхтіофауни виявились лящ, плітка, плоскирка, линь, 

краснопірка, уклейка, окунь, щука. Рідше реєстрували такі види як в‘язь, 

жерех, бистрянка, сом, йорж.  

За інформацією Головного управління Держпродспоживслужби в 

Сумській області у 2017 році у зразках риби, що були надані для дослідження 

однією із рибогосподарських підприємств області та приватними 

підприємцями були проведені паразитологічні дослідження і дослідження на 

весняну віремію коропа. Захворювань не виявлено. 

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 

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. 

Інвазійні хвороби зустрічаються практично у всіх обстежених 

рибницьких господарствах України. Під час проведення клінічних оглядів і 

паразитологічних досліджень найчастіше виявляють такі види паразитів: із 
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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 

крустацеа – Lernaea cyprinacea, Ergasilus sieboldi, Sinergasilus major, Argulus 

foliaceus. 

Із незаразних хвороб реєструються: авітаміноз у молоді форелі; 

токсикози аліментарної природи у молоді осетрових, зумовлені порушенням 

технології вирощування; неінфекційний бранхіонекроз у форелі; масова 

загибель різних вікових груп карася, зумовлена дією негативних факторів 

зовнішнього середовища; аліментарні захворювання канального сома. 

Інфекційні хвороби риби – гостра проблема багатьох рибницьких 

господарств України. Необхідність розробки ефективних методів і заходів їх 

лікування і профілактики постійно зростає, що робить актуальним завдання 

розширення арсеналу антибактеріальних та противірусних препаратів і засобів, 

а також вивчення механізмів їх дії. 

Окремою групою інфекційних хвороб є мікози, серед яких найчастіше 

реєструється сапролегніоз. 

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. 

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. 

Зменшити втрати від хвороб при вирощуванні риби у прісноводній 

аквакультурі України, можна лише при комплексному підході до їх 

профілактики та лікування. Необхідний суворий іхтіопатологічний контроль за 

міжгосподарськими та міждержавними перевезеннями риби. 

 

4.3.3. Мікробіологічна оцінка якості вод з огляду на епідемічну 

ситуацію 

Проведений спеціалістами Державної служби України з питань 

безпечності харчових продуктів та захисту споживачів 

(Держпродспоживслужби) на підставі оперативних повідомлень з 

територіальних органів аналіз стану інфекційної захворюваності показав 

погіршення у 2017 році в Україні епідемічної ситуації з гострих кишкових 
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інфекцій, зокрема вірусного гепатиту А. Протягом року було зареєстровано 

164 спалахи, серед яких 26 (16 %) - викликані вірусом гепатиту А.  

Відповідно нестійкою, як і в цілому в Україні, характеризувалась 

епідемічна ситуація з інфекційних захворювань в нашій області. Порівняно з 

минулорічним рівнем, відбулося зростання на 1,76 % захворюваності на гострі 

кишкові інфекції з невстановленим збудником та на 2,23 % захворюваності на 

гострий вірусний гепатит А, якого зареєстровано 3,80 випадків на 100 тисяч 

населення. 

Спеціалісти Держпродспоживслужби області приймали участь у 

організації та  здійсненні  заходів  щодо  розслідування  причин та умов 

виникнення 3 спалахів гострих кишкових інфекцій, що виниклі у 

загальноосвітньому навчальному закладі, закладі громадського харчування та 

в побуті і 1 спалаху вірусною гепатиту А в побуті, 

Пікове зростання захворюваності ВГА припало на початок березня, що 

відповідає сезонним коливанням для даного інфекційною захворювання. На 

цей же період припав спалах вірусного гепатиту А, зареєстрований у 

Сумському районі, в результаті якого захворіло 7 осіб, 4 з яких - діти. 

Найбільш вірогідною причиною виникнення спалаху стало використання 

постраждалими інфікованої води децентралізованого джерела, розташованого 

на приватному подвір'ї, для господарсько-побутових потреб. 

Для попередження виникнення епідемічних ускладнень, пов'язаних з 

реалізацією водного шляху передачі інфекції, Головним управлінням 

Держпродспоживслужби в Сумській області спільно з управлінням житлово-

комунального господарства, енергозбереження та паливно-енергетичного 

комплексу Сумської обласної державної адміністрації здійснюється аналіз 

стану виконання міськими радами, районними державними адміністраціями та 

об'єднаними територіальними громадами в частині виконання заходів, 

передбачених дорученням голови Сумської обласної державної адміністрації 

від  10.09.2015 ғ 13-ОД «Про стан  водопостачання  в області  та забезпечення 

якісною водою на 2015-2020 роки», протокольного доручення апаратної 

наради при голові Сумської обласної державної адміністрації від 12.06.2017 

ғ21, протокольних доручень обласної комісії з питань ТЕБ та НС від 

22.02.2017 ғ 4 та від 28.04.2017 ғ 5. 

За даними органів виконавчої влади га місцевого самоврядування, на 

виконання перерахованих вище документів, вживалася низка заходів щодо 

недопущення ускладнень, пов'язаних з питним водопостачанням у містах га 

районах області. Так, протягом 2017 року було проведено реконструкцію, 

заміну та будівництво 44,62 км водопровідних мереж у 5 містах та 12 

районних центрах області та 1,73 кілометрів каналізаційних мереж у 6 містах 

та 1 районному центрі області. У сільських населених пунктах 10 районів 

області замінено, реконструйовано та відбудовано 38,79 км водопровідних 

мереж. Роботи з покращення якості питної води із джерел децентралізованого 

водопостачання проведені на загальну суму 1069,3 тис. грн. шляхом очищення 

та дезінфекції 639, ремонту 205 та благоустрою 813 шахтових колодязів 

громадського користування у 13 районах області. 
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Крім того, у м. Суми за кошти КП «Міськводоканал» проведене 

промивання та дезінфекція 12 резервуарів чистої води. За кошти міського 

бюджету проводиться геофізичне дослідження 9 свердловин. 

Головним управлінням Держпродспоживслужби в Сумській області 

також проводився вибірковий контроль стану виконання розпорядчих 

документів з питань водопостачання під час участі спеціалістів у 

комплексних перевірках виконання органами виконавчої влади та місцевого 

самоврядування основних завдань та делегованих повноважень. Зокрема 

протягом 2017 року здійснені комплексні перевірки роботи міських рад 

Шостки, Глухова, Охтирки та Лебедина, а також Шосткинської, 

Липоводолинської та Лебединської районних державних адміністрацій з 

наданням відповідних пропозицій до розпоряджень голови обласної 

державної адміністрації за їх підсумками:. 

Однак, в області не повністю вирішені проблеми щодо забезпечення 

населення питною водою гарантованої якості, які створюють реальну загрозу 

виникнення та поширення інфекційних хвороб, тому дане питання не 

втрачає своєї актуальності. 

 

4.3.4. Радіаційний стан поверхневих вод 

Радіологічні дослідження у 2017 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 гідрогеолого-меліоративної партії Сумського 

обласного управління водних ресурсів, а вимірювання Cs
137 

та Sr
90 

– у 

центральній басейновій лабораторії Дніпровського БУВР. 

Протягом звітного року на радіологічні дослідження відібрано 20 проб 

поверхневої води у створах річок області: 

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; 

Проби на радіологічний контроль відбиралися у створах річок області 

щоквартально. По кожній пробі визначався вміст Cs
137 

та Sr
90

. 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. 

ДУ «Сумський обласний лабораторний центр Міністерства охорони 

здоров‘я України» проводив лабораторні дослідження води відкритих водойм 
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на радіологічні показники. Було досліджено 57 проб води, результати 

досліджень задовільні. 

 

4.4. Якість питної води та її вплив на здоров’я населення 

Офіційні дані результатів моніторингу лабораторних досліджень якості 

та безпечності питної води в області, оприлюднені на сайті ДУ «Сумський 

обласний лабораторний центр МОЗ України», свідчать про достатньо високі 

показники відхилень зразків питної води від вимог ДСанПіН та погіршення їх 

в динаміці. 

Так, питома вага проб питної води джерел централізованого 

водопостачання, які не відповідали вимогам ДСанПіН 2.2.4.171-10 «Гігієнічні 

вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною», за показниками 

епідемічної безпеки складає 7,3 % (у 2016 - 5,23 %), за санітарно-хімічними 

показниками - 22,34 % (2016- 22,6 %). 

Питома вага проб води джерел децентралізованого водопостачання, в т. 

ч. шахтових колодязів, які не відповідали вимогам за мікробіологічними 

показниками склала 25,03 % (2016 - 32,2 %), за санітарно-хімічними 47,5 % 

(2016 - 44,8 %). 

При проведенні лабораторного контролю для потреб державного нагляд) 

за дотриманням санітарного законодавства на об'єктах нагляду (заклади 

освіти, охорони здоров'я, об'єкти водопостачання), що були здійснені 

Головним управлінням Держпродспоживслужби в Сумській області у 2017 

році, теж були виявлені порушення вимог вищевказаних ДСанПіН. 

Так, питома вага зразків питної води, відібраної з артезіанських 

свердловин, міських та сільських водогонів, шахтових колодязів громадського 

користування, яка не відповідала нормативам за мікробіологічними 

показниками, відповідно становила 6,67, 4,85 та 13,5 %, за санітарно-

хімічними показниками відповідно - 80,0, 49,5 та 26,0 7%. Відсоток 

незадовільних зразків води, відібраної з свердловин, водогонів і колодязів, за 

вмістом заліза становив відповідно 78,6, 44,6 та 4,4 %. Крім того, у 4,33 % 

проб дослідженої води колодязної були виявлені перевищення норми вмісту 

сполук азоту. 

 

4.6. 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 попередження забруднення р. Псел стічними водами КП 

«Міськводоканал» Сумської міської ради провело за власні кошти 

підприємства ряд заходів по заміні насосних агрегатів на КНС та поточний 

ремонт мулових камер вторинних відстійників очисних споруд. Всі ці заходи  

спрямовані на зниження ймовірності аварійних ситуацій, пов‘язаних з 

перекачкою та очисткою стічних вод. Також, в цілях зменшення обсягів втрат 
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питної води при її транспортуванні та недопущення забруднення 

підприємством проведений капітальний ремонт зовнішніх мереж 

водопостачання загальною довжиною 369 м.п. та  виконано промивку і 

дезінфекцію резервуарів чистої води.  

По м. Ромни ДП «Сток-сервіс» ПП «Еліпс» проведені роботи за рахунок 

коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища 

щодо реконструкції самопливного каналізаційного колектору до КНС. На 

каналізаційно-насосних станціях відбулися профілактичні ремонти насосного, 

запірного та автоматичного обладнання. Відремонтовані приймальні камери, 

водопровід до аеротенків та компресорна станція посприяли не порушенню 

технологічного регламенту  роботи очисних споруд підприємства.  

Комунальним підприємством виробничого управління водопровідно-

каналізаційного господарства м. Конотоп були запроваджені заходи щодо 

поточного ремонту насосних агрегатів КНС, ремонт та заміна аварійних 

ділянок каналізаційних мереж міста. Всі ці заходи допомогли попередити 

забруднення навколишнього середовища.  

ПАТ «Сумихімпром», м. Суми - одне з найбільших водокористувачів 

області. Протягом року підприємство, з метою недопущення забруднення 

відкритих водних об‘єктів проводило ремонт шламопроводу, проклало 

трубопровід щодо збору зливової каналізації та відведення цих вод до очисних 

споруд. Профілактично-ремонтні роботи для підтримання обладнання водно-

каналізаційного господарства в належному стані мінімізували потрапляння 

стічних вод до поверхневих водойм.  

Комунальним підприємством у м. Шостка були проведені капітальний 

ремонт каналізаційного колектору та реконструкція напірного каналізаційного 

колектору від КНС ғ7. Дані заходи посприяли зниженню негативного впливу 

на поверхневі водні об‘єкти міста.  

КП ВУВКГ, м. Глухів, для забезпечення більш якісної очистки стічних 

вод були проведені роботи, направлені на підтримку в робочому стані очисних 

споруд, а саме: ремонт аеротенків та мулових дільниць. Також у м. Глухів була 

побудована зливова каналізація по вул. Валовій, яка попередила можливість 

підтоплення прилеглої території. 

Для більшої ефективності очищення стічних вод та покращення їх 

якісних показників ТОВ «Водолій - БС», смт. Ямпіль, виконані заходи щодо 

очистки вторинного відстійника очисних споруд.  

Придбання насосного обладнання для заміни такого, що використало 

свої технічні можливості для КНС в с. Сад Сумського району посприяло 

безперебійному збору стічних вод та направлення їх на очисні споруди для 

подальшої очистки.  

Одним із природоохоронних заходів щодо покращення екологічного 

стану річок є упорядкування їх прибережних захисних смуг, яке включає в 

себе проведення робіт по розчистці прибережних захисних смуг, їх заліснення 

та залуження. Так, протягом 2017 року були здійснені санітарні заходи та 

благоустрій прибережних захисних смуг річок Псел, Сумка, Стрілка та озера 

Чеха в межах м. Суми, ділянок річок Єзуч та Куколка Конотопського району, 
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річки Боромля Тростянецького району та інших. Непоодинокі випадки 

залучення громадськості до робіт з благоустрою прибережних захисних смуг 

водних об‘єктів, соціальна значимість і екологічний ефект чого проявляється в 

підвищенні рівня вихованості населення в питаннях охорони водних ресурсів 

та попередження їх забруднення. 

Інспекторами Державної екологічної інспекції у Сумській області у 2017 

році  проведено 244 перевірки суб‘єктів господарювання за дотриманням ними 

законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів в т. 

ч. у галузі охорони поверхневих вод 72 перевірки та у галузі охорони 

підземних вод - 172. За результатами проведених перевірок 119 осіб 

притягнуто до адміністративної відповідальності, накладено штрафу на суму 

11,458 тис. грн., у т. ч. у галузі охорони поверхневих вод – 46 осіб на суму 

4,505 тис. грн., підземних вод – 73 особи на суму 6,953 тис. грн. 

В ході проведення планових та позапланових перевірок галузі охорони 

та раціонального використання поверхневих вод встановлені наступні 

правопорушення: 

самовільне водокористування, а саме скид зворотних вод за відсутності 

дозволу на спеціальне водокористування та нормативів ГДС (ФОП Шкарупа 

О.В. с. Сад, ПрАТ з іноземними інвестиціями «Слобожанська будівельна 

кераміка»); 

скид зворотних вод з перевищенням встановлених нормативів 

граничнодопустимого скидання (КП «Недригайлівводосервіс», КП «Буринь-

теплосервіс», ДП «Водоочистка» ТОВ «Водоторгприлад», КП 

«Міськводоканал» Сумської міської ради, ТОВ «Водолій - БС», КП ЖКГ 

«Липоводолинське», ПАТ «Сумихімпром», КП ВУВКГ м. Конотоп, ДП «Сток-

Сервіс» ПП «Еліпс», Глухівське КВУВКГ, КП Тростянецької міської ради 

«Тростянецькомунсервіс», КП «Водоканал» м. Лебедин, КП «Водоканал-

Білопілля», ТОВ «Брок-Енергія» м. Охтирка, ПрАТ «Монделіс Україна» м. 

Тростянець, КП ВУВКГ Водоканал, ПАТ «Свеський насосний завод», ТОВ 

«Буринський молокозавод», ТОВ «Теплоенерго», ПрАТ з іноземними 

інвестиціями «Слобожанська будівельна кераміка», ФГ «Колос»); 

самовільне водокористування (ТОВ НВО «Червоний металіст» м. 

Конотоп, ТОВ ВКФ «Клото»,ФГ «Жданько», ПП «Мезенівка», ФГ «Колос», 

ТОВ «Агрофірма «Біловоди», ФОП Школа О. В., ТОВ «Оберіг Трейд», ФОП 

Середа Є.В., ФОП Середа Ю.В., ФОП Петросян М.А., ФОП Рогуля О.І.); 

порушення умов дозволу на спеціальне водокористування (забір води з 

поверхневого об‘єкта, який є об‘єктом ПЗФ – ТОВ «Агробізнес ТСК»); 

порушення правил ведення первинного обліку (ТОВ ВКФ «Клото», 

Садівниче товариство «Олдиш 82», ФГ «Колос», ФОП Носкова Р.І.);  

порушення правил використання водогосподарських споруд (ТОВ 

«Ромни-Кондитер» м. Ромни, КП «Водоканал Білопілля», КП «Середино-

Будська ЖРЕД», ПАТ «Укрнафта»); 

скид поверхневих зливових вод на рельєф місцевості (ТОВ «Ромни-

Кондитер» м. Ромни, ТОВ «Фавор», ТОВ «Індичка»). 
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За результатами проведених заходів розраховано збитки за самовільне 

водокористування на суму 250,072 тис. грн. (ТОВ НВО «Червоний металіст» 

м. Конотоп – 230,455 тис. грн.; ТОВ ВКФ «Клото» – 6,251 тис. грн., ФГ 

Жданько В.Д – 0,545 тис. грн., ПП «Мезенівка – 3,552 тис. грн., ФГ «Колос» - 

2,373 тис. грн.,  ТОВ «Агрофірма «Біловоди» – 2,641 тис. грн., ФОП Петросян 

М.А. - 0,480 тис. грн., ФОП Школа О.В. – 0,313 тис. грн., ФОП Середа Ю.В. – 

2,236 тис. грн., ФОП Середа Є. В. – 0,296 тис. грн., ФОП Рогуля О. І. – 0,623 

тис. грн., ТОВ «Оберіг Трейд» – 0,305 тис. грн.). Стягнуто збитків з 

урахуванням раніше накладених на суму 34,453 тис. грн. 

За звітний період розраховані збитки за наднормативні скиди 

забруднюючих речовин у водні об‘єкти зі зворотними водами ТОВ «Водолій-

БС» на суму 5,030 тис. грн., ПАТ «Сумихімпром» на суму 54,025 тис. грн. 

стягнено збитків на суму 223,297 тис. грн.  

ФОП Шкарупа О.В. с. Сад – збитки не розраховані у зв'язку з набранням 

чинності розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.01.2016 ғ 94-р 

«Про визнання такими, що втратили чинність, та такими, що не 

застосовуються на території України, актів санітарного законодавства».  

 

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.  

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. 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.kmu.gov.ua%252Fcontrol%252Fuk%252Fcardnpd%253Fdocid%253D248850007%26ts%3D1485172512%26uid%3D765245831454008710&sign=5283e27c1216e0cfa1b9b1c794fd7e0c&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.kmu.gov.ua%252Fcontrol%252Fuk%252Fcardnpd%253Fdocid%253D248850007%26ts%3D1485172512%26uid%3D765245831454008710&sign=5283e27c1216e0cfa1b9b1c794fd7e0c&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.kmu.gov.ua%252Fcontrol%252Fuk%252Fcardnpd%253Fdocid%253D248850007%26ts%3D1485172512%26uid%3D765245831454008710&sign=5283e27c1216e0cfa1b9b1c794fd7e0c&keyno=1
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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. 

І все ж природний потенціал біологічного різноманіття області сьогодні 

ще значний. На даний час у Сумській області зростає 84 видів судинних 

рослин, які занесені у природоохоронні списки. З них 3 занесені до 

Європейського червоного списку та Червоної книги Міжнародного Союзу 

Охорони Природи (МСОП). До додатку 1 Бернської конвенції включено 12 

видів. 

Найбільша кількість рідкісних і зникаючих видів, занесених у чинні 

природоохоронні списки, серед тварин. Серед риб до чинних 

природоохоронних переліку включено 10 видів. Усі вони у Червоній книзі 

України, а стерлядь та вугор річковий занесені до Червоної книги МСОП. 

Мінога українська, марена звичайна та стерлядь – у Європейському червоному 

списку. 

 

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 

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. 
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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 університету проведено 

оцінку стану іхтіофауни р. Сейм у межах регіонального ландшафтного парку 

«Сеймський». У результаті досліджень було виявлено 31 вид риб, з яких 30 

мають охоронний статус МСОП, серед них 28 рівня LC, 2 вид рівня VU та ЕN. 

Один вид риб занесений до Червоного списку Європи та додатку ІІ Бернської 

конвенції. До додатку ІІІ цієї конвенції належать ще 7 видів риб. До Червоної 

книги України належить 8, а Червоного списку Сумщини – 7 видів.  

У Гетьманському національному природному парку (далі – НПП) 

проводилися науково-дослідні роботи: фенологічні спостереження за 

розвитком природних процесів у живій та неживій природі, тестування, 

коригування та інформаційне наповнення геоінформаційної системи (ГІС) 

парку, вивчення популяцій масових та рідкісних видів, інвентаризація флори 

та фауни різних природних комплексів.  

Тривали фенологічні спостереження за розвитком природних процесів у 

живій та неживій природі, зокрема реєструвалися дати першого та останнього 

спостережень різних видів птахів, основні метеорологічні явища, терміни 

сільськогосподарських робіт тощо.  

Тривали експедиційні гідрологічні дослідження р. Ворскли у трьох 

напрямках. Перший полягав у визначенні гідрометричних параметрів та 

використанні цих показників для розрахунку площі поперечного водного 

перерізу і обчислення важливої кількісної характеристики водного потоку – 

витрати води; фізико-хімічних характеристик річкової води у відповідності до 

фаз водного режиму: зимову межень, весняне водопілля та літньо-осінню 

межень 2017 року. Ще один напрям дослідження полягав у встановленні 

екологічної оцінки якості води р. Ворскли на основі детальної «Методики 

екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями».  

Зоологічні дослідження були спрямовані на продовження інвентаризації 

фауни безхребетних (зокрема комах рядів Coleoptera, Lepidoptera, Diptera, 

Hemiptera, надродини Apoidea) та хребетних тварин (орнітологічні 

спостереження у рамках проекту «Еuropean Breeding Bird Atlas» (Атлас 

гніздових птахів Європи), пошук червонокнижних видів хребетних тварин, 

зокрема норки європейської (Mustela lutreola). Впродовж року продовжувалися 

моніторингові дослідження популяції білих лелек (Ciconia ciconia) (на ділянці 

«Велика Писарівка» площею 50 км2), а також видового різноманіття та 

розповсюдження кобилочок (Locustella) та очеретянок (роди Acrocephalus, 

Lusciniola).  

Список флори вищих судинних рослин НПП «Деснянсько-

Старогутский» поповнено на 22 види і тепер список налічує 876 видів, які 

відносяться до 435 родів. На кінець 2017 року в НПП налічується 675 видів 

грибів і грибоподібних організмів.  
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Протягом 2017 року службою державної охорони НПП «Деснянсько-

Старогутський» проводилось щоденно патрулювання території парку. 

Додатково було проведено 109 рейдів по припиненню порушень 

природоохоронного законодавства в т. ч. 19 спільних рейдів з працівниками 

Державної прикордонної служби, 8 спільних рейдів з правоохоронними 

органами, 13 спільних рейдів з Державною екологічною інспекцією України. 

Загалом було виявлено 19 порушень природоохоронного законодавства. На 

правопорушників було складено 18 адміністративних протоколів: по ст. 91 

адміністративного кодексу України – 13 адміністративних протоколів, по ч. 4 

ст. 85 адміністративного кодексу України – 5 адміністративних протоколів, 17 

протоколів були направлені до Середино-Будського районного суду, 

розглянуто 10, на розгляді в суді 7 справ. Судом накладено штрафів на суму 1 

326 грн., по чотирьом адміністративним справам накладено адміністративне 

стягнення у виді – попередження. По двом фактам відкрито кримінальне 

провадження, триває слідство. Заподіяна шкода встановленими особами 

складає 11809 грн., відшкодовано заподіяної шкоди на суму 946 грн. Крім 

того, протягом року було вилучено 21 знаряддя незаконного добування 

природних ресурсів. 

З метою обмеження доступу до пожежонебезпечних територій в звітному 

періоді зроблено ремонт 4 шлагбаумів в Улицькому природоохоронному 

науково-дослідницькому відділенні (далі – ПНДВ). За поточний рік 

встановлено 2 протипожежних аншлагів. Встановлено та проведено ремонт 10 

інформаційних та охоронних знаків. Збудовано 1 перехідний місток в 

Старогутському ПНДВ. 

Виготовлено та встановлено солонців в кількості 10 штук. Для корму 

тварин заготовлено сіно в кількості 6,8 т. Для підгодівлі диких тварин 

заготовлено 3,3 тис. шт. кормових віників. Для підгодівлі диких тварин в НПП 

«Деснянсько-Старогутський» придбано вівсу в кількості 1900 кг, придбано 

фуражної кукурудзи в кількості 1655 кг, придбано зернових відходів в 

кількості 400 кг.  

Протягом року працівниками НПП «Деснянсько-Старогутський» 

проводилися профілактичні заходи робітниками служби державної охорони 

НПП з метою профілактики та не допущення виникнення пожеж, до початку і 

під час пожежонебезпечного періоду 2017 року: створено 100 мінералізованих 

смуг; виїзні дороги перекриті були шлагбаумами, встановлено необхідна 

кількість протипожежних аншлагів.  

 

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 2016 р. представлений у табл. 

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

становить 63,9 % від території області. 
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Таблиця 5.1 

Складові структурних елементів екологічної мережі 

Одиниці 

адміністративно-
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тис. га 

Загальна 

площа 

екомережі, 

тис. га 

Складові елементи екомережі, тис. га 

о
б

’є
к
т

и
 П

З
Ф

 

во
д

н
о

-б
о

ло
т

н
і 

уг
ід

д
я
 

ві
д

к
р
и

т
і 

за
б
о

ло
ч
ен

і 
зе

м
лі

 

во
д

о
о

хо
р

о
н
н
і 

зо
н
и

 

п
р

и
б

ер
еж

н
і 

за
хи

сн
і 

см
уг

и
 

лі
си

 т
а

 і
н
ш

і 
лі

со
вк

р
и

т
і 

п
ло

щ
і 

к
ур

о
р

т
н
і 

т
а
 л

ік
ув

а
ль

н
о

-о
зд

о
р

о
вч

і 

т
ер

и
т

о
р
ії

 

р
ек

р
еа

ц
ій

н
і 

т
ер

и
т

о
р

ії
 

зе
м

лі
 п

ід
 к

о
н
се

р
ва

ц
іє

ю
 

ві
д

к
р
и

т
і 

зе
м

лі
 б

ез
 р

о
сл

и
н
н
о

го
 п

о
к
р

и
ву

 

а
б

о
 з

 н
ез

н
а

ч
н
и

м
 р

о
сл

и
н
н
и
м

 п
о

кр
и

во
м

 

п
а

со
ви

щ
а

, 
сі

н
о

ж
а

т
і 

р
а

д
іо

а
к
т

и
вн

о
 з

а
б

р
уд

н
ен

і 
зе

м
лі

, 
щ

о
 н

е 

ви
к
о
р

и
ст

о
ву

ю
т

ьс
я
 в

 г
о

сп
о

д
а

р
ст

ві
 

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 

 

Динаміка площ територій, що складають національну екологічну 

мережу, наведена у табл. 5.2 за даними Головного управління 

Держгеокадастру у Сумській області. Спостерігається невелике зростання 

площ водно-болотних угідь та об‘єктів природно-заповідного фонду, в той же 

час дещо зменшилися площі земель рекреаційних територій та радіоактивно 

забруднених земель, що не використовуються в господарстві. 

 

Таблиця 5.2 

Площі земельних угідь – складових національної екомережі  

за роками, тис. га 
Категорії землекористування 2013 2014 2015 2016 2017 

Землі природоохоронного 

призначення 
176,5 176,5 176,5 176,5 176,6 

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

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

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

Землі рекреаційного призначення 1,5 1,5 1,5 1,5 0,3 

Землі історико-культурного 

призначення 
3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 

Ліси 460,2 460,4 460,9 460,9 460,9 

 

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 
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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. 

Особливе епідемічне значення мають трансмісивні та інші природно-

вогнищеві інфекції: кліщовий бореліоз, гарячка Західного Нілу, туляремія, 

псевдотуберкульоз, лептоспіроз та сказ. 

На території області за період моніторингу зареєстровано 3 випадки 

захворювання на лептоспіроз. Відмічені епізоотії туляремії у 1 особи. 

Працівниками Сумського обласного лабораторного центру МОЗ України в 

складі епідеміологічних ланок міст та районів, дезінфекційної служби та 

бактеріологічної лабораторії особливо небезпечних інфекцій, вірусологічної та 

паразитологічної лабораторії проводяться своєчасні лабораторні дослідження 

на виявлення збудників особливо небезпечних інфекцій. Також проводяться 

щорічно навчально-тренувальні заняття з питань організації локалізації та 

ліквідації вогнищ особливо-небезпечних інфекцій. 

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 2017 році було 

проведено випробування із визначення вмісту ГМО в харчових продуктах та 

продовольчій сировині у 2066 зразках, вміст ГМО виявлено у 38 зразках. 

 

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 



 

 

46 

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

грибів, що є регіонально рідкісними.  

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% - інші. 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. Мала кількість видів грибів, лишайників і мохів, 

які підлягають охороні  в Сумській області, пов'язана не з низьким їх видовим 

багатством або відсутністю видів, яким загрожує вимирання, а зі слабкою 

вивченістю цих груп рослин в регіоні. 

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 
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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. 

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 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 
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рідкісних видів рослин Сумської області вкрай необхідна при вдосконаленні 

системи природоохоронних територій та екологічної мережі на Північному 

Сході України. 

 

5.2.2. Охорона, використання та відтворення лісів 

Ліси займають особливе місце в рослинному світі. Станом на 01.01.2018 

лісогосподарськими підприємствами області здійснено відновлення лісів на 

площі 1917,4 га. За підсумками року лісогосподарськими підприємствами 

області створено лісових культур (посів та посадка) на площі 1671,6 га, у тому 

числі залишено під природне поновлення 245,8 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 2017 році (га) 

Відновлення лісів 1917,4 

Лісорозведення , у т.ч.створено: 132,4 

захисні лісові насадження 132,4 

 

За даними Департаменту цивільного захисту населення Сумської 

обласної державної адміністрації впродовж 2017 року на території Сумської 

області сталося 46 пожеж у лісах (у 2016 році – 16), вогнем знищено та 

пошкоджено траву, чагарники, мілколісся та частково лісові масиви на 

загальній площі 22,83 га (у 2016 році – 7,5 га). Матеріальні збитки завдані 

лісовому господарству області склали  104506 грн. (у 2016 році – 4975 грн.).  

Також зареєстровано 2 пожежі на торфовищах  на загальній площі     

1,506 га (у 2016 році – на торфовищах пожеж не зареєстровано) та 314 пожеж 

сухої рослинності на відкритій території на загальній площі 49,02 га.  

В лісовому фонді Сумського обласного управління лісового та 

№ з/п  
Одиниця 

виміру 
Кількість 

1. Загальна площа земель лісогосподарського призначення тис. га 460,9 

 у тому  числі:   

1.1 
площа земель лісогосподарського призначення державних 

лісогосподарських підприємств 

тис. га 

 
283,0 

1.2 
площа земель лісогосподарського призначення комунальних 

лісогосподарських підприємств 

тис. га 

 
122,7 

2. 
Площа земель лісогосподарського призначення, що вкрита лісовою 

рослинністю 
тис. га 428,7 

3. 
Лісистість (відношення покритої лісом площі до загальної площі 

регіону) 
% 17,9 
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мисливського господарства від пожеж загинуло 3,0 га. 

Показники спеціального використання лісових ресурсів державного 

значення у 2017 р. наведені у табл. 5.5.  

 

Таблиця 5.5 

Спеціальне використання лісових ресурсів державного значення у 2017 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 426,912 235,568 139,821 51,523 

ОКАП 

«Сумиоблагроліс» 
89,376 33,182 14,701 41,493 

 

Державною екологічною інспекцією у Сумській області за січень-

грудень 2017 року проведено 66 перевірок, у тому числі 41 – ліси. З них – 29 

планових перевірок дотримання вимог природоохоронного законодавства 

лісогосподарськими підприємствами: ДП«Білопільський агролісгосп», 

ДП«Сумське лісове господарство», ДП«Середино-Будський агролісгосп», 

ДП«Буринський агролісгосп», ДП«Роменське лісове господарство», 

ДП«Лебединське лісове господарство», ДП «Липоводолинський агролісгосп», 

ДП «Сумський агролісгосп», ДП «Конотопський агролісгосп», 

ДП«Великописарівський агролісгосп», ДП «Краснопільський агролісгосп», 

ДП«Охтирський агролісгосп»; ДП «Охтирське лісове господарство», 

ДП«Краснопільське лісове господарство», КП «Лутищанський агролісгосп», 

ДП «Роменський агролісгосп», ДП «Глухівський агролісгосп», 

ДП«Шосткинське лісове господарство», ДП «Середино-Будське лісове 

господарство», ДП «Свеське лісове господарство», ДП «Ямпільський 

агролісгосп», ДП «Тростянецьке лісове господарство», ДП «Шосткинський 

агролісгосп», ДП «Тростянецький агролісгосп», ДП «Недригайлівський 

агролісгосп», ДП «Конотопське лісове господарство», ДП «Кролевецький 

агролісгосп», ДП «Глухівське лісове господарство», ДП «Кролевецьке 

лісомисливське господарство». 

Позапланово проведено 12 перевірок, серед яких: Служби автомобільних 

доріг та ДП «Сумський облавтодор» (на виконання ухвали суду), ДП 

«Роменський агролісгосп», ДП «Лебединський агролісгосп», Бахмацька 

дистанція лісозахисних насаджень ПАТ «Укрзалізниця», ДАП 

«Великописарівський агролісгосп», ін.). 

Всього за порушення у сфері охорони рослинного світу складено 262 

протоколи (у тому числі 232 протоколи за порушення у сфері охорони і 

використання лісів на загальну суму штрафів 31,416 тис. грн., стягнуто 29,614 

тис. грн.). Всього до адміністративної відповідальності притягнуто 249 осіб на 

суму штрафів 35,666 тис. грн., з них стягнуто – 31,994 тис. грн. 13 протоколів 

передано для розгляду до суду.  

За самовільні поруби було притягнуто до адміністративної 

відповідальності за статтею 65 КУпАП 31 особу, накладено штрафів на суму 

3,553 тис. грн., з них сплачено 2,006 тис. грн.  
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Під час проведення планової перевірки дотримання вимог 

природоохоронного законодавства ДП «Сумська біологічна фабрика» 

виявлено залишки спалювання опалого листя та сухих гілок. До 

адміністративної відповідальності притягнуто 1 особу на суму 340 грн. 

Під час перевірки ДП «Білопільський агролісгосп» та ДП «Буринський 

агролісгосп» встановлено  факт самовільних рубок дерев. Збитки, завдані лісу 

внаслідок самовільних рубок, склали 125,586 тис. грн. та 509,777 тис. грн. 

відповідно. Матеріали скеровані до Конотопської місцевої прокуратури як 

такі, що містять ознаки злочину. Також до органів нацполіції передано 

матеріали стосовно самовільно порубу лісу громадянином Губенко Ю.Л., чим 

завдано державі збитків на суму 2,183 тис. грн. 

Всього протягом 2017 року нараховано збитків за незаконний поруб 

зелених насаджень на загальну суму 59,698 тис. грн. (у тому числі 27,900 тис. 

грн. – завдані невстановленими особами), пред‘явлено 16 претензій на суму 

31,798 тис. грн., сплачено (з урахуванням раніше пред‘явлених) 7 претензій на 

суму 8,405 тис. грн. 

Збитки, заподіяні внаслідок незаконного порубу лісу склали 2136,498 

тис. грн., які пред‘явлені порушникам як претензії для добровільного 

відшкодування. З урахуванням раніше пред‘явлених, сплачено 22 претензії на 

загальну суму 51,820 тис. грн. 

Під час проведення планових заходів в рамках операції «Першоцвіт-

2017» в місцях збору та продажу дикоростучих ранньоквітучих рослин, в тому 

числі занесених до Червоної книги України, складено 10 протоколів, які 

передано для розгляду до судових органів. Збитки, нанесені навколишньому 

природному середовищу склали 1,054 тис. грн.  

 

5.2.3. Стан використання природних недеревних рослинних ресурсів 

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. 

 

5.2.4. Охорона та відтворення видів рослин, занесених до Червоної 

книги України, та тих, що підпадають під дію міжнародних договорів 

України 
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 та 21 рослинне угрупування, занесене до 

Зеленої книги України. На територіях природно-заповідного фонду області 

відтворена цибуля ведмежа, що занесена до Червоної книги України. 

Держекоінспекцією у Сумській області у рамках операції «Першоцвіт-

2017» в місцях збору та продажу дикоростучих ранньоквітучих рослин, в тому 
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числі занесених до Червоної книги України, складено 10 протоколів, які 

передано для розгляду до судових органів. Збитки, нанесені навколишньому 

природному середовищу склали 1,054 тис. грн.  

 

5.2.5. Чужорідні види рослин 

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 

(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 перелічений 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.  
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5.2.6 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.  

При проведенні місячника «Сумська весна-2017» в області закладено 

нових парків і скверів на площі 2,2 га, упорядковано парків і скверів на площі 

343,7 га, упорядковано 33,5 га газонів, посаджено 50832 саджанців дерев і 

15352 кущів, озеленено 87,8 км узбіччя доріг. 

 

5.2.7. Використання та відтворення природних рослинних ресурсів на 

території природно-заповідного фонду 

З метою відновлення життєздатної популяції прісноводної стерляді, на 

виконання Програми охорони навколишнього природного середовища 

Сумської області на 2016-2018 роки наприкінці серпня 2017 року здійснено 

випуск 25 000 малька прісноводної стерляді в р. Ворскла, в межах 

Гетьманського національного природного парку. На цей захід виділено 

151,936 тис. грн. з обласного фонду охорони навколишнього природного 

середовища.  

У системі ботанічних та лісівничих досліджень значна увага 

співробітниками Гетьманського національного природного парку була 

приділена дослідженню складу синузій весняних ефемероїдів (в околицях м. 

Тростянець). Тривало вивчення складу та структури лісів ур. Литовський бір, 

також проведена паспортизація насаджень цього лісового масиву, встановлено 

вертикальну структуру лісових фітоценозів в ур. Нескучне, здійснено екскурсії 

в околиці сіл Журавне та Куземин з метою опису загального характеру флори 

та рослинності. 

Протягом сезону 2017 р. на території Тростянецького та Охтирського 

відділень Гетьманського НПП проведено спостереження за характером 

рослинності окремих урочищ в різних ландшафтних умовах, встановлено 

місцезростання рідкісних та індикаторних видів рослин, виявлено типові та 

рідкісні угруповання, особливості динаміки рослинності. Напівстаціонарні 

дослідження полягали у виконанні геоботанічних описів і побудові 

вертикальних профілів деревного та чагарникового ярусів фітоценозів.  

В результаті виявлено 11 видів вищих судинних рослин, чим доповнено 

флору Парку. Зокрема три види занесені до Червоної книги України (2009): 

коручка чемерникоподібна (Epipactis helleborine (L.) Crantz), гніздівка 

звичайна (Neottia nidus-avis (L.) Rich.) та любка зеленоквіткова (Platanthera 

chlorantha (Cust.) Rchb.). За результатами досліджень складено 

геоінформаційну систему в пакеті програм MapInfo 9.0. Матеріали роботи 

складають 102 бланки описів лісогосподарських виділів, 32 геоботанічні 

описи. 

Природоохоронна цінність урочища Литовський бір визначається 

наявністю достатньо багатої флори, зокрема тут зустрічається вісім видів, 

занесених до Червоної книги України. У зв‘язку із наведеними фактами, 
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зонування території Гетьманського НПП в ур. Литовський бір потребує 

перегляду і розширення заповідної зони. Так, ще одну заповідну ділянку варто 

виділити навколо молінієвої діброви та прилеглих боліт-блюдець. Також слід 

відкоригувати план природоохоронних заходів у зв‘язку із новими даними про 

рослинний покрив урочища. Пріоритетним завданням має бути відновлення 

корінних деревостанів і регулювання чисельності черемхи пізньої  (Padus 

serotina (Ehrh.) Agardh), принаймні в найбільш цінних у природоохоронному 

відношенні ділянках, – основної загрози фіторізноманіттю. Дуже не бажаною є 

заміна в насадженнях дуба на сосну після вирубки перших. У новостворених 

культурах сосни видове різноманіття істотно зменшується і створюються 

умови для вкорінення черемхи пізньої. 

Проведено роботи з вивчення архівних матеріалів щодо розвитку 

лісового господарства в межах території Гетьманського НПП, що дало змогу 

оцінити еволюційний розвиток популяцій дуба та сосни та визначити 

необхідні напрямки збереження цих біогеоценозів. Шляхом візуального 

обстеження ділянок природних лісових формацій було встановлено, що в 

кожній з них наявні старовікові дерева, які вирізняються не тільки розмірами, 

але й адаптивними властивостями. Проведено відбір таких дерев (дуба 

звичайного та сосни звичайної) з метою подальшого їх збереження, а також 

дослідження їхнього стану та розвитку. Проведено вимірювання таксаційних 

показників та визначено особливості росту та стану відібраних дерев.  

З метою збереження стійкості насаджень, запобігання розвитку 

патологічних процесів у лісі, у 2017 році на території Національного 

природного парку «Деснянсько-Старогутський» проведені вибірково-санітарні 

рубки на площі 95,8 га та рубки переформування на площі 14,4 га. Проведено 

догляд за підростом шляхом вирубування підліску на площі 3 га. Для 

звільнення від лісової рослинності смуг, ширина яких визначена під час 

лісовпорядкування, здійснена розчистка квартальних просік. Роботи проведені 

на площі 2,2 га. Встановлені 4 квартальних стовпчиків  

З метою створення сприятливих умов для росту лісових культур, догляд 

за культурами здійснений в необхідних обсягах ручний та механізований (за 

допомогою мотокоси) на площі 17,8 га.  

 

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 

2017 року 343 види. Список безхребетних налічує 1535 види. 

Зоологічні дослідження у НПП «Деснянсько-Старогутський» були 

спрямовані на зимовий маршрутний облік ссавців у Старогутському лісовому 

http://www.yandex.ua/clck/jsredir?from=www.yandex.ua%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1417.DhT-TF7HzW9O8Pqx08PcNz06tiFXYPM-vuOt2mjNWyZO7erhwmaYtccgr6nT-a6R.1adf464d4b09880a38330e9a5f05b192f2f209fb&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9XRXFZbT4Ua2FWo80joDQ0PY982vMS6LPA,,&&cst=AiuY0DBWFJ4RhQyBNHa0i-F-wjq5B8r-JHQTLrUeO7ygJ_17Qw8q3mgRQ0wPvUKbNsc4TIJ6sng3dNc7eemrLZkGaCyLclVlP5C-tw2nHqwTp0-RsqJTZNwpBp0-URxb46I4ble2epURBnx6MPfhgvQye9vlFG9C8bWKrt_PSo94K5-0EmeC3nlcaMx_qRgZlRrmwkR2KYOoypteNAgZPewMcCmQ_c5wLipJ9Ot_XCrSYEs
http://www.yandex.ua/clck/jsredir?from=www.yandex.ua%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1417.DhT-TF7HzW9O8Pqx08PcNz06tiFXYPM-vuOt2mjNWyZO7erhwmaYtccgr6nT-a6R.1adf464d4b09880a38330e9a5f05b192f2f209fb&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9XRXFZbT4Ua2FWo80joDQ0PY982vMS6LPA,,&&cst=AiuY0DBWFJ4RhQyBNHa0i-F-wjq5B8r-JHQTLrUeO7ygJ_17Qw8q3mgRQ0wPvUKbNsc4TIJ6sng3dNc7eemrLZkGaCyLclVlP5C-tw2nHqwTp0-RsqJTZNwpBp0-URxb46I4ble2epURBnx6MPfhgvQye9vlFG9C8bWKrt_PSo94K5-0EmeC3nlcaMx_qRgZlRrmwkR2KYOoypteNAgZPewMcCmQ_c5wLipJ9Ot_XCrSYEs
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масиві та облік тетерукових птахів в Старогутській частині НПП, а також 

спостереження за весняною міграцією птахів на території водно-болотних 

угідь «Заплава Десни». Протягом 2017 року службою державної охорони НПП 

«Деснянсько-Старогутський» проводилось щоденно патрулювання території 

парку та біотехнічні заходи. Для збереження та відтворення фауни 

виготовлено та встановлено солонців в кількості 10 штук. Виготовлено та 

встановлено солонців в кількості 10 штук. Для корму тварин заготовлено сіно 

в кількості 6,8 т. Для підгодівлі диких тварин заготовлено 3,3 тис. шт. 

кормових віників та придбано вівсу в кількості 1900 кг, придбано фуражної 

кукурудзи в кількості 1655 кг, придбано зернових відходів в кількості 400 кг.  

У Гетьманському національному природному парку на території 

Великописарівського району на ділянці «Велика Писарівка» площею 50 км²) 

шостий рік підряд проводиться моніторинг розмноження білих лелек. 

Протягом року проводився контроль стану фазана, молодняк якого у кількості 

149 голів було випущено в природу у 2012 р. на території Охтирського 

ПОНДВ.  

Протягом літнього сезону 2017 р. проводилась інвентаризація фауни 

безхребетних (зокрема комах рядів Coleoptera, Lepidoptera, Diptera, Hemiptera, 

надродини Apoidea). Протягом травня-червня 2017 р. у зоні розташування 

ГНПП (околиці смт Велика Писарівка, сіл Олександрівка, Ямне, Вільне та 

Рябина Великописарівського ДПНДВ, сіл Кам‘янка та Зарічне Тростянецького 

ДПНДВ, сіл Михайленкове, Риботень, Журавне та Лутище Охтирського 

ДПНДВ) інвентаризація фауни хребетних.  

На даний час на території парку зареєстровано 79 видів жорсткокрилих 

(Insecta, Coleoptera) з 25 родин, 20 видів напівжорсткокрилих (Insecta, 

Hemiptera) з 10 родин, 73 види вогнівок (Insecta, Pyralidae) з 9 підродин, 195 

видів бджіл (Insecta, Apoidea) з 45 родів та 6 родин. Зокрема у 2017 р. список 

видів бджолиних поповнився 14 видами та 2 родами (Pasites, Nomiapis). На 

даний час на території парку зареєстровано 79 видів жорсткокрилих (Insecta, 

Coleoptera) з 25 родин, 20 видів напівжорсткокрилих (Insecta, Hemiptera) з 10 

родин, 73 види вогнівок (Insecta, Pyralidae) з 9 підродин, 195 видів бджіл 

(Insecta, Apoidea) з 45 родів та 6 родин.  

 

5.3.2. Стан та ведення мисливського та рибного господарства 

Мисливські угіддя області нерівнозначні, є продуктивніші, наприклад 

лісові, і є менш продуктивні – це польові та водно-болотні. 

 У 2017 р. чисельність основних видів мисливських тварин істотних змін 

у порівнянні з 2016 р. не зазнала, натомість у зв‘язку з поширенням 

африканської чуми свиней у деяких районах області суттєво зменшилась 

чисельність кабана.  

У листопаді 2017 року Управлінням Держпродспоживслужби у Сумській 

області відкрито надзвичайну ситуацію за ознаками африканської чуми свиней 

у Шосткинському та Липоводолинському районах області. 

Динаміка чисельності основних видів мисливських тварин (особин) 

наведена у табл. 5.6. 
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Таблиця 5.6 

Динаміка чисельності основних видів мисливських тварин (особин) 

Види мисливських тварин 2015 рік 2016 рік 2017 рік 

Зубр 43 44 47 

Лось 254 255 256 

Олень благородний 810 821 826 

Олень плямистий 193 196 197 

Козуля 5681 5844 6057 

Кабан 2784 828 639 

Заєць русак 34631 35023 35245 

Лисиця 2152 2046 2060 
 

За ліцензіями полювання здійснювалось на копитних мисливських 

тварин (олень, кабан, козуля) в межах затвердженого ліміту добування та за 

відстрільними картками на хутрових звірів. Із 51 виданої ліцінзії на оленя 

благородного добуто 27, не використано ліцензій – 21. По оленю плямистому 

видано 5, добуто – 1, не використано – 4. По кабану видано 47, добуто - 53, не 

використано – 24. Заборона полювання в деяких господарствах, несприятливі 

погодні умови, відсутність попиту на відлов тварин та очаги АЧС стали 

основними причинами невикористання лімітів. 

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
. Докладно 

про стан гідробіоценозів див. у розділі 4.3.2 Доповіді. 

Рибогосподарський фонд внутрішніх водойм області становить  

16041 гектар, із них – 43 водосховища загальною площею водного дзеркала  

4657 гектарів та 2191 ставок загальною площею 11384 гектари. Територією 

області протікає 1543 річки загальною довжиною 8020 кілометрів. 

В області зареєстровано 252  суб'єктів аквакультури, в тому числі  

44 юридичних та 208 фізичних осіб-підприємців. 

Зальний обсяг вилову товарної риби в області за 2017 рік становить 

2421,6 тонни, що більше рівня 2016 року на 111,7 тонн, або на 4,8 %. 

Видовий склад виловленої риби становить: короп – 1509,4 тонн, що 

становить 62 % від загального обсягу виловленої риби, товстолобик – 728,9 

тонн (або 30 %), амур – 27,4 тонн (1 %), судак – 42,2 тонни, щука – 5,9 тонн, 

карась – 103,5 тонн, сомові – 1,8 тонн, лососеві (форель райдужна) – 2,3 тонни, 

осетрові (бестер) – 0,2 тонн.  

За 2017 рік середня рибопродуктивність по звітуючих суб‘єктах 

аквакультури області складає 708 кг/га (загальний обсяг вирощеної риби 

2868,3 тонн на площі 4051,9 га), в тому числі при інтенсивному (годівлі) 

веденні господарства середня рибопродуктивність складає 1475 кг/га, при 

екстенсивному (випасному) веденні господарства середня рибопродуктивність 

– 439 кг/га.  

Значну частину в забезпеченні області рибою відіграють такі 
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підприємства, як ПАТ «Сумирибгосп», в якому обсяг вирощеної риби 

становить 1 411,6 тонн (58 % від загального обсягу по області) із середньою 

рибопродуктивністю – 1493 кг/га  та ТОВ «Лебединська рибоводно-

меліоративна станція» – обсяг вирощеної риби становить 140 тонн (6 %) із 

середньою рибопродуктивністю – 1315 кг/га. 

Протягом 2017 року Державною екологічною інспекцією у Сумській 

області проведено 17 планових перевірок суб‘єктів господарювання, які 

здійснюють діяльність з риборозведення. 

З питань додержання вимог природоохоронного законодавства по 

контролю за раціональним використанням, збереженням та відтворенням 

водних живих ресурсів були проведені перевірки на територіях з вільним 

доступом. За порушення правил рибальства складено 27 протоколів, до 

адміністративної відповідальності притягнуто 10 осіб на загальну суму 

штрафів 0,850 тис. гривень. 19 протоколів передано для розгляду у судові 

органи. Вилучено 30 знарядь незаконного лову водних живих ресурсів. За 

незаконний вилов водних живих ресурсів пред‘явлено 25 претензій на 

загальну суму 32,042 гривень. Стягнуто з урахуванням раніше пред‘явлених 

115 претензій на суму 1,573 тис. гривень. 

В рамках проведення операції «Нерест» з метою посилення державного 

нагляду (контролю) за станом охорони, використання і відтворення рибних та 

інших водних живих ресурсів під час заборони на лов риби та інших водних 

живих ресурсів у водних об‘єктах Сумської області у весняно-літній 

нерестовий період 2017 року Державна екологічна інспекція у Сумській 

області здійснила 25 рейдових перевірок на водних об‘єктах області. При 

цьому на порушників природоохоронного законодавства складено 18 

адміністративних протоколів на загальну суму 0,544 тис. гривень, з них 

передано до судових органів – 13. 

 

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.  

Зоологічні дослідження у Гетьманському національному природному 

парку були спрямовані на орнітологічні спостереження шляхом маршрутних 

обліків у рамках проекту «Еuropean Breeding Bird Atlas», пошук 

червонокнижних видів хребетних тварин, зокрема норки європейської Mustela 

lutreola. Наукові співробітники Гетьманського НПП продовжили дослідження 

по інвентаризації фауни окремих видів тварин. Виявлені рідкісні види бджіл 

(Dufourea halictula, Lasioglossum costulatum, Nomiapis diversipes, Pasites 

maculatus) рекомендовано додати до переліку видів тварин, що підлягають 

особливій охороні на території Сумської області. Для збереження рідкісного 

виду Nomiapis diversipes в природних умовах рекомендовано пошук його 
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місцезнаходжень та послідуючу охорону природних територій з 

ентомофільним різнотрав‘ям і агрегаціями гнізд цього виду шляхом заборони 

витоптування, нерегламентованого сінокосіння і випасу худоби.  

Для оцінки орнітофауни Великописарівського ДПНДВ та його околиць 

прокладено 3 постійні маршрути загальною протяжністю 16 100 м: обліковий 

маршрут «Велика Писарівка – Олександрівка», «Ямний – Південь», «Вільне – 

Гірка». У процесі інвентаризації фауни в зоні діяльності Гетьманського НПП 

уточнено сучасний статус 98 (Non-Passeriformes – 66, Passeriformes – 32) видів 

рідкісних та маловивчених птахів, серед яких 22 види занесені до Червоної 

книги України (2009). 

У 2017 р. здійснювався контроль стану популяції червонокнижного виду 

стерляді, сформованої у 2014 р. в рамках «Проекту відновлення стерляді в р. 

Ворскла (поблизу с. Ямне Великописарівського р-ну та поблизу с. Климентове 

Охтирського р-ну). 

До складу національного природного парку «Деснянсько-Старогутський» 

входять дві території, важливі для птахів (ІВА – Important Bird Areas), 

відповідно до географічного поділу самого національного парку на дві ділянки 

– Придеснянську, представлену заплавою Десни, та Старогутську (назва 

походить від найближчого с. Стара Гута). Обидві вони були виділені як ІВА 

завдяки наявності на цих територіях кількох десятків пар деркача Crex crex.  

Проводиться робота по залученню землекористувачів до виявлення та 

збереження визначених охоронних ділянок на землях, які увійшли до складу 

НПП «Деснянсько-Старогутський» без вилучення, а в місцевій районній газеті 

розміщена публікація. 

На території ДП «Конотопський лісгосп» мешкає 47 зубрів, якими 

освоєно понад 14 тис. га угідь.  

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, лелека чорний, змієїд, 

мідянка, борсук. 

 

5.3.4. Чужорідні види тварин  

З представників хребетних тварин, які досить добре пристосувалися до 

існування в місцевих умовах, можна назвати норку американську (Mustela 

vison), що зустрічається переважно в Придеснянській частині НПП 

«Деснянсько-Старогутський». Динаміка її чисельності потребує додаткових 

заходів контролю. 

Перелік інвазивних видів можна доповнити єнотовидною собакою 

(Nyctereutes procyonoides), завезеною з Далекого Сходу і ондатрою (Ondatra 

zibethicus), завезеною з Північної Америки. Перший вид запишається 

малочисельним, другий часто трапляється на річках і озерах. Ріст його 

популяції стримується внаслідок оренди водогосподарських об‘єктів для 

риборозведення, пов‘язаного з випуском води. Існує необхідність додаткових 

заходів контролю щодо динаміки їх популяцій. 
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В історично сформованій іхтіофауні області відсутні види, що споживають 

водну рослинність. Для боротьби з небажаною водною рослинністю в область, 

починаючи із 1953 р., завозяться білий і строкатий товстолобики, білий амур. 

Роботи з уселення цих риб у внутрішні водойми пов‘язувалися з 

вирішенням двох важливих проблем – підвищенням рибопродуктивності 

водойм і зниженням рівня їх трофічності. Ротань амурський (Perccottus glenii) 

активно розселяється у річкових басейнах України. Інформація щодо 

поширення бичка-бабки (Neogobius fluviatilis) та чебачка амурського 

(Pseudorasbora parva)у водоймах області відсутня. 

Серед безхребетних очікується широке вторгнення на територію області 

інших інвазійних видів: літогліф звичайний (Lithoglyphus naticoides), кількість 

якого на ділянках р. Ворскла досягає 160 екз./м2.; тахіцин печерний 

(Tachycines asynamora), який відомий у великих містах України, лубоїд 

ялівцевий (Phloeosinus aubei) – інвазійний вид жуків, що активно пошкоджує 

поширені в культурі види родини кипарисових. 

 

5.3.5. Заходи щодо збереження тваринного світу 

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:  

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. 

Протягом 2017 року за кошти обласного фонду охорони навколишнього 

природного середовища придбано кормів для конотопської популяції зубра на 

суму 200 тис. гривень. З метою подальшого розселення у природному 

середовищі організовано вольєри для диких копитних (лань європейська), 

освоєно 200 тис. гривень коштів обласного фонду охорони навколишнього 

природного середовища.  

Протягом звітного періоду оперативними групами Державної 

екологічної інспекції у Сумській області було проведено 28 перевірок 

дотримання вимог природоохоронного законодавства щодо ведення 

мисливського господарства та полювання, з яких 22 планові перевірки. 

Всього державними інспекторами складено 29 протоколів про 

адміністративні правопорушення, до адміністративної відповідальності 

притягнуто 38 осіб, з них – 1 у вигляді попередження, на загальну суму 
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штрафів 13,702 тис. грн., з яких стягнуто 8,738 тис. гривень. Протягом 2017 

року у порушників правил полювання вилучено 3 одиниці мисливської гладко 

ствольної зброї, 2 з яких які не зареєстровані у встановленому законом 

порядку.  

Всього протягом 2017 року перевірено 17 районних організацій УТМР: 

Кролевецька РО УТМР, Конотопська РО УТМР, Сумська РО УТМР, 

Тростянецька РО УТМР, Охтирська РО УТМР, Роменська РО УТМР, 

Ямпільська РО УТМР, Шосткинська РО УТМР, Лебединська РО УТМР, 

Краснопільська РО УТМР, Буринська РО УТМР, Білопільська РО УТМР, 

Путивльська РО УТМР, Велико-Писарівська РО УТМР, Глухівська РО УТМР, 

Липоводолинська РО УТМР та Недригайлівська РО УТМР.  

У 2017 році проводились заходи щодо посилення державного нагляду 

(контролю) в період масового розмноження диких тварин «Тиша в угіддях», в 

ході яких виявлено порушення: проведення робіт по розробці раніше 

розпочатих лісосік (трелювання та розкряжування заготовленої продукції) – 7 

випадків, влаштування феєрверків на території лісового фонду – 1 випадок,  до 

адміністративної відповідальності притягнуто 8 осіб, сума штрафів склала 

3,570 тис. гривень. 
 

5.4. Природні території та об’єкти, що підлягають особливій охороні  

5.4.1. Стан і перспективи розвитку природно-заповідного фонду 
Станом на 01.01.2018 природно-заповідний фонд (далі – ПЗФ) Сумської 

області має в своєму складі 269 територій та об‘єктів загальною (фактичною) 

площею 176,81 тис. га, з них загальнодержавного значення – 19 об‘єктів 

площею – 50,46 тис. га (28,54 %), місцевого значення – 250 об‘єкти площею – 

126,36 тис. га. (71,46 %). Відношення площі ПЗФ до площі області («показник 

заповідності») становить 7,42 %. 

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, 96 заказники, 101 пам‘яток 

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 

16 проектів створення об‘єктів природно-заповідного фонду місцевого 

значення. Розроблені проекти створення заказників – в Білопільському районі 

«Красняни», в Краснопільському районі -  «Образ-2», в Роменському районі - 

«Губарівщина», в Липоводолинському районі - «Колядинецький», в 

Кролевецькому районі – «Лужки», в Середино-Будському районі – «Гутко-
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Ожинка», в Лебединському районі – «Городище», в Ямпільському районі – 

«Туранівський», в Великописарівському районі – «Чехів яр», в Шостинському 

районі – «Понурка», пам‘яток природи в Кролевецькому районі - «Дерева в               

с. Литвиновичі», в Охтирському районі - «Вали Більського городища», в 

Середино-Будському районі – «Рудня», в Путивльському районі – «Шечикові 

гори», в м. Шостка – «Садовий бульвар», регіональний ландшафтний парк в  

м. Суми «Сумський». 

Рішенням Сумської обласної ради від 28.04.2017 «Про зміни в мережі 

територій та об‘єктів природно-заповідного фонду області» оголошено 

об‘єктами природно-заповідного фонду місцевого значення заказники –                     

в Лебединському районі - ботанічний «Куликівський» площею 1,9 га, 

гідрологічний «Голубівський» площею 15,2 га, загальнозоологічний 

«Куданівське болото» площею 79,68 га, пам‘ятки природи в Роменському 

районі – гідрологічна «Криниця Свята» площею 13,7 га та «Криниця в 

Редьчиному яру» площею 3,35 га, в Ямпільському районі – ботанічна 

«Туранівські ялини» площею 0,03 га. 

З метою забезпечення ефективного функціонування регіонального 

ландшафтного парку «Сеймський» за кошти обласного фонду охорони 

навколишнього природного середовища Сумським національним аграрним 

університетом у 2017 році розроблено Проект організації території 

регіонального ландшафтного парку «Сеймський», охорони, відтворення та 

рекреаційного використання його природних комплексів та об‘єктів, освоєно 

195,0 тис. гривень. 

З метою відновлення стерляді – виду, занесеного до Червоної книги 

України, у серпні 2017 р. був реалізований другий етап проекту відновлення 

стерляді в р. Ворскла в межах Гетьманського НПП (Великописарівський, 

Тростянецький, Охтирський райони). Здійснено випуск 25 000 мальків на 

визначених ділянках р. Ворскла. На цей захід було виділено 151,936 тис. грн. з 

обласного фонду охорони навколишнього природного середовища. 

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 424,0 тис. 

грн., розроблено проекти землеустрою з організації та встановлення меж 

територій природно-заповідного фонду, а саме: орнітологічного заказника 

місцевого значення «Улянівський», площею 163,0 гектара, на території 

Улянівської, Терещенківської та Супрунівської сільських рад Білопільського 

району Сумської області; ландшафтного заказника місцевого значення 

«Вільшанківський», площею 132,4 гектара, на території Великочернеччинської 

сільської ради Сумського району Сумської області; загальнозоологічного 

заказника місцевого значення «Золоторівський», площею 150,6 гектар, на 

території Кіндратівської та Олексіївської сільських рад Сумського району 
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Сумської області; гідрологічного заказника місцевого значення 

«Недригайлівський», площею 917,0 гектарів, на території Коровинської, 

Курманівської, Кулішівської, Засульської сільських рад Недригайлівського 

району Сумської області; ботанічного заказника місцевого значення 

«Підліснівський», площею 20,0 гектарів, на території Підліснівської сільської 

ради Сумського району Сумської області. 

Інформація щодо площі та структури природно-заповідного фонду 

Сумської області наведена у табл. 5.7 Додатка. Структура природно-

заповідного фонду області станом на 01.01.2018 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 національного природного парку «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 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. 
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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 національний природний парк 

«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 Ғ 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 

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 
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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 37-му засіданні Постійного комітету Конвенції про охорону дикої 

флори та фауни і природних середовищ існування, яка діє під егідою Ради 

Європи, яке відбулося 5-8 грудня 2017 року, було затверджено «UPDATED 

LIST OF OFFICIALLY ADOPTED EMERALD SITES» для Білорусії, Грузії, 

Норвегії, Швецарії 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); 

- Verkhniosulskyi (UA0000051); 

- Verkhnioesmanskyi Zakaznyk (UA0000052); 

- Bohdanivskyi Zakaznyk (UA0000053); 

- Smiatsko-Znobivskyi (UA0000062); 

- Verhnie Podesennia (UA0000147); 

- Shostkynskyi (UA0000187). 

 

5.5. 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 
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тощо. Тому, згідно Закону України «Про природно-заповідний фонд України» 

природно-заповідні території повинні використовуватись, крім інших цілей, 

для оздоровлення та рекреаційної діяльності. 

Співробітники НПП «Деснянсько-Старогутський» прийняли активну 

участь в організації фестивалю біологічних колекцій школярів у 

Конотопському краезнавчому музеї імені О. М. Лазаревського  7 лютого. В 

ході заходу проведено аудиторні заняття та орнітологічні екскурсії. 

Проведено орнітологічну школу 27 – 28 березня, на базі Боровичанка, в 

заході прийняли участь школярі із м. Пирятина та м. Середина-Буди.  

З 4 по 10 травня оргінізовано велопробіг Деснянським біосферним 

резерватом з метою його популяризації та виришенню питань стосовно 

еколого-просвітницької та рекреаційної діяльності на території резервату.  

12 – 15 червня на базі візит центру Деснянського біосферного резервату 

у м. Новгород-Сіверський проведено біологічну школу «Деснянська ліга 

натуралістів» .  

8 липня прийняли участь у патріотичному фестивалі «Конотопська битва 

-2017» у с. Шаповалівка (Конотопський р-н). 

З 11 по 15 липня прийняли участь у школі заповідної справи імені Т.Л. 

Андрієнко в Центрі кращих практик збалансованого розвитку в Україні, с. 

Виграїв, Корсунь Шевченківського району, Черкаської області.  

24 – 25 липня велопробіг Сеймським регіональним ландшафтним 

парком.  

З 28 липня  по 3 серпня проведено екологічний табір «Десняські зорі».  В 

ході заходу проводили заняття та наукові дослідження.  

19 серпня прийняли участь у фестивалі «Дикий мед 2017» , було 

представлено сувенірну та рекламно-інформаційну продукцію про НПП 

«Деснянсько-Старогутський».  

20 жовтня проведено екскурсію для школярів із Вороніжського НВК 

Шосткинського району Сумської області. 

На території НПП 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). На їх утримання придбано 

2 холодильника, постільна білизна та рушники, придбані штори, шафи для 

зберігання білизни. Проведений поточний ремонт житлового будинку 

(мешкання інспекторів), який знаходиться на території бази «Боровичанка».  

На проведення поточного ремонту бази «Боровичанка» та на утримання бази 

«Деснянка» придбано 6 вікон.   

Виготовлені 8 стендів з розміщенням інформації про парк.  

За 2017 рік відпочило на базах та скористалися рекреаційними 

послугами 569 особи, 650 стихійних відвідувачів. Отримано від надання 

рекреаційних послуг 50820 грн. 

Регіон розміщення Гетьманського НПП має багату історико-культурну 

спадщину. Об‘єктами особливої привабливості для рекреантів є краєзнавчі 

музеї Охтирки та Тростянця, народний музей Остапа Вишні в с. Грунь, 

виставочний центр м. Тростянець, віднесені до «семи чудес Сумщини» 
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Круглий двір та Свято-Преображенський собор. Надзвичайно цікаві природні 

заповідні куточки краю, серед них парк-пам‘ятка садово-паркового мистецтва 

«Тростянецький» здавна відомий багатою колекцією деревно-чагарникових 

порід, каскадом ставків та казковим «Гротом Німф». 

Гетьманський національний природний парк перебуває на етапі 

встановлення своєї діяльності, тому рекреаційні об‘єкти та елементи 

безпосередньо на території парку на даний час не облаштовані. Розпочаті 

роботи по рекреаційному облаштуванні місць відпочинку, здійснюється 

розробка туристичних маршрутів та екологічних стежок. 

Екологічні стежки прокладені вздовж території Гетьманського НПП і 

прив‘язані до існуючих та запроектованих рекреаційних майданчиків. 

Співробітниками НПП «Гетьманський» проведено 30 екскурсії, в яких 

взяло участь 1209 чоловік. 

Організовано та проведено 49 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. 

 

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). В 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. В 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 
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техногенну ураженість природних комплексів. Особливу тривогу викликає 

зниження родючості ґрунтів Сумської області.  

Частка сільськогосподарських угідь становить 71,3 % від загальної 

площі 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). У природному 

стані (ліси, води, болота) знаходиться 19,3 %. У результаті незадовільного 

економічного становища сільськогосподарських товаровиробників в області  

виникли перелоги, а у зв‘язку з відсутністю науково обґрунтованих сівозмін та 

необхідної кількості органічних та мінеральних добрив, вирощування 

сільськогосподарських культур проводиться без дотримання ґрунтозахисної 

технології, що призводить до виснаження земель, зменшення родючості 

ґрунтів та їх деградації.  

Структура земельного фонду регіону за даними Головного управління 

Держгеокадастру у Сумській області наведена на рис. 6.1  
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Рис. 6.1. Структура земельного фонду регіону  
 

У 2017 році в області опрацьовано 355 клопотань з питань 

розпорядження землями державної власності, у тому числі по 29 % клопотань 

підготовлено проекти розпоряджень голови Сумської обласної державної 

адміністрації. 

Паспортизовано 41 водний об‘єкт області загальною площею 430,5 га. 

Проведено земельні торги у формі аукціону з продажу права оренди 

земельних ділянок водного фонду разом з водними об‘єктами державної 

власності окремими лотами по 7 земельних ділянках за межами населених 

пунктів на території Білопільського, Роменського та Тростянецького районів 

загальною площею 77,2 га (орендна плата за користування земельними 

ділянками склала 96,5 тис. гривень, за надані в оренду водні об‘єкти – 

24,4 тис. гривень). 
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У результаті поновлення договорів оренди станом на 01.01.2018 орендна 

палата за земельні ділянки з розташованими на них водними об‘єктами 

становить 232,4 тис. гривень, орендна плата за водні об‘єкти – 

85,2 тис. гривень. 

Протягом звітного року за оренду водних об‘єктів області до обласного 

бюджету перераховано 368,2 тис. гривень (+281,4 тис. гривень проти 

2016 року). 

 

6.1.2 Стан ґрунтів. 

Ґрунти області в основному представлені типовими, опідзоленими, 

дерново-підзолистими, ясно-сірими, сірими лісовими та іншими чорноземами, 

та темно-сірими лісовими ґрунтами. У північній частині регіону переважають 

сірі лісові та дерново-підзолисті ґрунти, південній частини – типові 

чорноземи, глибокі малогумусні та вилужені середньо гумусні чорноземи. 

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) 

1698,0 тис. га або 71,3 % займають сільськогосподарські угіддя, у тому числі 

рілля – 1226,3 тис. га (51,4 %). Структура сільськогосподарських угідь області 

наведена на рис. 6.2. 

 

 
Рис. 6.2. Структура сільськогосподарських угідь області, тис. га (%) 

 

Сумською філією ДУ «Інституту охорони ґрунтів України» у 2017 році 

проведений XI тур агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського 

рілля 
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призначення. Агрохімічна паспортизація проводилась в Білопільському районі 

на площі 18,6 тис. га, Глухівському – 40,1 тис. га, Середино-Будському – 7,4 

тис. га, Роменському – 11,0 тис. га, Сумському – 0,3 тис. га та Путивльському 

– 9,4 тис. га. Всього обстежено 96,5 тис. га сільськогосподарських угідь, 

відібрано 10,1 тис. шт. зразків ґрунту. 

 

6.1.3 Деградація земель 

Надмірна розораність території є одним з головних чинників, які 

дестабілізують екологічну ситуацію в області. Необґрунтоване розширення 

площі ріллі за рахунок схилових та малопродуктивних земель призвело до 

порушення екологічно збалансованого співвідношення у структурі земельних 

угідь ріллі та природних кормових угідь, лісів та водойм, що негативно 

позначилося на стійкості агроландшафтів і зумовило значну техногенну 

ураженість природних комплексів. Землі лісогосподарського призначення в 

області займають 460,9 тис. га, що становить 19,3 % від загальної площі 

області, а за обґрунтованими нормативами повинні займати 21 %. Аналіз 

структури посівних площ, яка склалася в області, дає підставу стверджувати, 

що вона не відповідає вимогам науково обґрунтованої системи землеробства, 

не забезпечує збереження та підвищення родючості ґрунтів. Останнім часом 

спостерігається незначна тенденція щодо зменшення земель 

сільськогосподарського призначення та збільшення земель лісового фонду. Це 

відбувається за рахунок посадки лісових культур, самозалісення, вилучення 

земель для несільськогосподарських потреб. Внаслідок цього площа 

сільськогосподарських угідь зменшилась. Значні площі малопродуктивних 

орних земель, які необхідно вилучити зі складу ріллі, залишаються в 

активному обробітку (Конотопський, Кролевецький, Краснопільський, 

Охтирський, Роменський, Середино- Будський, Сумський, Тростянецький, 

Ямпільський райони). На частину цих земель розроблені проекти їх 

консервації шляхом залуження та заліснення. Однак освоєння цих проектів 

здійснюється низькими темпами. Всього у Сумській області нараховується 

219,6 тис. га деградованих і малопродуктивних земель. Це становить 17,9 % до 

загальної площі орних земель області.  

Найбільше таких земель у Сумському, Тростянецькому і 

Краснопільському. Найменше деградованих і малопродуктивних земель – у 

Буринському і Конотопському. Нерекультивованими на кінець 2017 р. 

залишаються 2,74 тис. га порушених та 0,91 тис. га відпрацьованих земель.  

Стан використання земельних ресурсів Сумської області 

характеризується як напружений, подекуди кризовий, з тенденцією до 

погіршення зі значними диспропорціями, зокрема: надзвичайно високим, 

економічно та екологічно необґрунтованим рівнем господарського (передусім 

сільськогосподарського) освоєння території; значною землеємністю основних 

галузей економіки області; стихійним формуванням нових землекористувань 

ринкового типу шляхом оренди земельних часток (паїв), які характеризуються 

нестабільністю, дрібноконтурністю, черезсмужжям; інтенсивним розвитком 

деградаційних процесів та наявністю значних площ деградованих земель; 



 

 

69 

недостатньою часткою земель природоохоронного, рекреаційного, 

оздоровчого, історико-культурного призначення; незадовільним нормативно-

правовим та нормативно-технічним забезпеченням, що регулюють 

використання та охорону земель.  

 

6.2 Основні чинники антропогенного впливу на земельні ресурси та 

ґрунти. 

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 грунтів. 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 

орних грунтів.  

Обробіток грунту потрібно проводити за фізичної стиглості, враховуючи 

температурний та водний режим грунтів, 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 грунти, 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. 

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 
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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 

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, 
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хімічними та радіоактивними речовинами та від інших несприятливих 

природних і техногенних процесів; 

 збереження природних водно-болотних угідь; 

 попередження погіршення естетичного стану та екологічної ролі 

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 та надр Державною екологічною інспекцією 

у Сумській області проведено 247 перевірок. За результатами проведених 

перевірок 49 особи притягнуто до адміністративної відповідальності, 

накладено штрафу на суму 24,905 тис. грн. За екологічні збитки пред‘явлено 

16 претензій на загальну суму 674,156 тис. грн. Стягнуто 13 претензій на 

загальну суму 382,301 тис. грн.  За результатами проведених перевірок 4 

матеріали передано до правоохоронних органів, у тому числі 1 – з ознаками 

кримінального правопорушення, за результатами розгляду якого відкрито 1 

кримінальне провадження.  

За звітний період проведено 29 перевірок у сфері дотримання 

природоохоронного законодавства на землях водного фонду, за виявлені 

порушення до адміністративної відповідальності притягнуто 7 осіб на загальну 

суму штрафів 1,530 тис. грн., які сплачені у повному обсязі. 

У ході проведених перевірок було виявлено невиконання 

природоохоронного режиму використання земель водного фонду, а саме: 

розорювання земель в межах прибережної захисної смуги ПП «Камінське», 

відсутня огорожа зон суворого режиму водних свердловин при перевірці ФОП 

Середа Ю.В., а також виявлені факти миття автотранспортних засобів 

громадянами в межах санітарно-захисних зон. 

Інспекцією розраховані збитки за забруднення земель внаслідок 

потрапляння стічних вод на рельєф місцевості Путивльською ЦРЛ на суму 

0,061 тис. грн., які сплачені в повному обсязі. Також нараховані збитки за 

забруднення земельної  ділянки  сільськогосподарського призначення, на якій 
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внаслідок руху транспорту під час перевезення забрудненого ґрунту з місця 

аварії до під‘їзної дороги ГЗУ-6 ЦВНГ-1 Бугруватівського родовища  НГВУ 

«Охтирканафтогаз» ПАТ «Укрнафта» утворилася тимчасова ґрунтова дорога, 

сума збитків складає 48,045 грн., пред‘явлена претензія для добровільного 

відшкодування заподіяної шкоди. Крім того, нараховані збитки за забруднення 

земельної ділянки на території ГЗУ-6, де тимчасово зберігалась забруднена 

грунтово-снігова суміш, зібрана з місць аварій. Пред‘явлена претензія для 

добровільної сплати завданої шкоди в розмірі 32,479 тис. грн. 

По факту 7 аварійних забруднень земельних ділянок внаслідок 

розгерметизації нафтогазозбірних колекторів нараховано збитки та 

пред‘явлено НГВУ «Охтирканафтогаз» 6 претензій на загальну суму 318,268 

тис. грн., які відшкодовані в повному обсязі. 

В ході проведення заходів державного нагляду (контролю) за 

дотриманням суб‘єктами господарювання вимог природоохоронного 

законодавства виявлено крапельне забруднення земель нафтопродуктами: ТОВ 

«Довіра-2008», Філія «Маршали» ТОВ «Агрополіс», Охтирський РЕМ ПАТ 

«Сумиобленерго», ТОВ «Псьол», ТОВ «Юрівка», ТОВ «Шалигінське», НГВУ 

«Охтирканафтогаз» ПАТ «Укрнафта», ТОВ «Кролевецький комбікормовий 

завод», ПАТ «Сумиобленерго», СФГ «Урожай», ФГ «Колос», філія 

«Кролевецький КХП» ПАТ «ДПЗКУ». 

 

7. НАДРА 

 

7.1. Мінерально-сировинна база 

7.1.1. Стан та використання мінерально-сировинної бази 

Всі корисні копалини області, з огляду на її геологічну будову, 

належать до категорії нерудних: нафта, газ, торф, крейда, кам'яна і калійна 

сіль, гіпс, вапняк, мергель, кварцові піски, вогнетривкі і тугоплавкі глини, 

будівельні піски та камінь. 

Мінерально-сировинна база області 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 % -гірничохімічні та нерудні корисні копалини для 

металургії. 

На території Сумської області обліковуються: 

31 родовище по газу природному, з них 8 – входять до складу 

комплексних родовищ; розробляється 26, з них 7 – у складі комплексних 

родовищ; 

29 родовищ нафти, з них 19 – входять до складу комплексних родовищ; 

розробляється 24, з них 16 – у складі комплексних родовищ; 

23 родовища конденсату – всі у складі комплексних, розробляється 19. 

У промисловій розробці перебуває 32 родовища, з яких: 

ПАТ «Укргазвидобування» - Новотроїцьке родовище; 

ПАТ «Укрнафта» - Анастасівське, Андріяшівське, Артюхівське, 

Бугруватівське, Василівське, Великобубнівське, Волошківське, Качанівське, 
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Компанське, Коржівське, Липоводолинське, Миколаївське, південно-

Панасівське, Перекопівське, прокопенківське, Рибальське, Ромашівське, 

Східно-Рогінцівське, Турутинське, Хухринське, Ярмолинцівське родовища; 

ТОВ «Гео Альянс Ясенівське» - Ясенівське родовище; 

ТОВ «Східний геологічний союз» - Берестівське, Південно-

Берестівське, Різниківське родовища. 

Підготовлені для промислового освоєння: 

ДП НАК «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія» - Південно-

Берестівське (Тунівська) родовище; 

ПАТ «Техноресурс» - Володимирівське родовище; 

ПАТ «Укрнафта» - Будівське, Західно-Рибальське родовища. 

Розвідуються: 

ТОВ «Інженерно-бурова група «Тритон» - Сухівське родовище; 

ТОВ «НВП «Нафтогазекологія» - Русанівське родовище. 

За інформацією ДНВП «Геоінформ України» станом на 01.01.2018 

балансові запаси газу природного по області складають 29443 млн м
3
, що 

складає 3,55 % від загального балансу по Україні. Балансові запаси нафти – 

17299 тис. т (15,79 % від загального балансу по Україні) конденсату – 5869 

тис. т (13,66 %). 

На території Сумської області Державним балансом обліковано 56 

родовищ торфу із запасами 444,19 млн т (не розробляються), 55 родовищ 

сапропелю  із запасами 6,486 млн т (не розробляється).        

Гірничохімічні корисні копалини представлени 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. т за кат. А+В+С1, яке не розробляється та 

сіркою в нафтових родовищах. 

Нерудні корисні копалини для металургії представлені кварцитами, 

глинами для вогнетривів та пісковіком. 

В області відоме Краснопільське (Михайлівське) родовище 

вогнетривких і тугоплавких глин, яке до 1974 р. розроблялось підземним 

способом, але на даний час через нерентабельність освоєння виведено з 

експлуатації. 

Кварцити, які використовуються в металургійній промисловості як 

флюси та сировина для виробництва кристалічного кремнію та вогнетривів, 

представлені двома родовищами кварцових пісковиків. На даний час у 

розробці перебуває Баницьке родовище. Запаси за кат. А+В+С1 складають 

8269,91 тис.т. Видобуток за 2017 р. становить 124,72 тис. т (18,78 % від 

загального видобутку в Україні).  

Будівельна корисні копалини в області представлена 13 видами 

корисних копалин, у тому числі: 

камінь будівельний представлений Ховзівським родовищем пісковику, 

яке не розробляється; 

гіпс будівельний представлений одним родовищем -Роменським, що не 

залучене до розробки; 
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сировина цементна представлена одним родовищем, балансові запаси 

складають 78,394 млн. т, видобуток у 2017 році не здійснювався;  

крейди обліковується 7 родовищ з балансовим запасом 43,04 млн т, 

видобуток у 2017 році складає 53,1 тис. т; 

із 19 родовищ піску будівельного (з них 2, що входять до складу 

комплексних родовищ), у розробці знаходиться 6 (з них 1, що входить до 

складу комплексних родовищ), видобуток у 2017 році склав 219,3 тис. м
3
; 

найбільше родовищ по сировині цегельно-черепичній – 106, з них 2, що 

входять до складу комплексних родовищ, розроблялося 11, видобуток у 2017 

році склав 110,02 тис.м
3
; 

сировина для планування територій та рекультивації входить до складу 

комплексних родовищ; 

кварцевий пісок, сировина скляна, сировина керамзитова, суглинок та 

глина тугоплавка у 2017 році не видобувалися. 

Область майже повністю забезпечує себе будівельними корисними 

копалинами. При зростанні попиту на будівельні матеріали 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, керамзитової сировини). 
 

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 гідрокарбонатно кальцієві, гідрокарбонатно 

натрієво-кальцієві. 

За даними ДНВП «Геоінформ України» на території області 

обліковуються 50 родовищ (ділянок) підземних питних та технічних вод, з 

яких 42 розробляється, та 3 родовища мінеральних вод, що розробляються. 

Прогнозні ресурси підземних вод складають 3432,2 тис. м
3
/добу, 

загальний видобуток питних та технічних підземних вод у 2017 році склав 

117,599 тис. м
3
/добу. Дані по адміністративних районах області наведені у 

табл. 7.1 Додатка. 

Забір води з підземних джерел за даними звіту 2-тп (водгосп) у 2017 р. 

склав 42,65 млн м
3
, що менше ніж у 2016 на 1,62 млн м

3
 або 3,8 %. 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. 

Основні водоносні горизонти підземних мінеральних вод Сумської 
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області приурочені до верхньокрейдяних та бучацьких відкладів палеогену, які 

представлені тріщинуватими мергелями та пісками. За звітний період 

приросту балансових експлуатаційних запасів в області не було. 

Всього станом на 01.01.2018 на території Сумської області розвідано і 

взято на облік балансові експлуатаційні запаси підземних мінеральних вод, які 

затверджені в ДКЗ СРСР, УТКЗ, ДКЗ України по 3 родовищах, що включають 

3 ділянки, з них всі розроблялись. Балансові експлуатаційні запаси розвіданих 

родовищ складають 353,000 м
3
/добу за сумою категорій А+В+С1. Мінеральні 

води відносяться до типу природно-столових та середньої мінералізації без 

специфічних компонентів і властивостей. Балансові експлуатаційні запаси 

мінеральних лікувальних вод становлять 53,000 м
3
/добу за сумою категорій 

А+В+С1; природно-столових – 300,000 м
3
/добу за сумою категорій А+В+С1. 

Величина видобутку та використання у 2017 році склала 2,540 м
3
/добу, в 

т.ч.: на лікувальні цілі (санаторії, профілакторії) – 0,822 м
3
/добу, на 

виготовлення напоїв та промисловий розлив – 1,627 м
3
/добу, на господарсько-

питні та виробничо-технічні потреби – 0,091 м
3
/добу. 

Розподіл розвіданих ділянок підземних мінеральних вод по території 

Сумської області наведений у табл. 7.2. 

 

Таблиця 7.2 

Балансові експлуатаційні запаси та видобуток  мінеральних підземних вод 

 по адміністративних районах на 01.01.2018  
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Всього родовищ: 3 

1 Лебединський район 1 1  53,000  53,000  0,822 0,822 

2 Сумській район 2 2 16,000 284,000  300,000  1,718 1,718 

Всього по області 3 3 16,000 337,000  353,000  2,540 2,540 

 

Так як експлуатаційні запаси підземних мінеральних вод Сумської 

області використовуються лише на 0,72 %, то можна вважати, що всі неосвоєні 

експлуатаційні, а також оцінені запаси, що не пройшли державну експертизу, є 

перспективними на подальше використання.  

Неосвоєні родовища відсутні. 

В ході проведення планових та позапланових перевірок галузі охорони 

та раціонального використання водних ресурсів Державною екологічною 

інспекцією у Сумській області виявлені наступні правопорушення: 

самовільне водокористування (ТОВ НВО «Червоний металіст», КП 

«Електроавтотранс» СМР, ПП «Червонослобідське-2», Філія «Дорбудсервіс» 

ДП «Сумський облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України»); 

встановлено період забору води без дозволу на спеціальне водокористування 

(ПП «Майське», ПСП «Надія», ТОВ АФ «Довіра–2008»,  ПП «Павлівське», КП 

ЖКГ «Липоводолинське», ТОВ «Біо Лат», ТОВ «Агробізнес ТСК», ТОВ 
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«Грабовське», ПП «Мезенівка», ТДВ «Конотопагропостач», КУ Сумської 

обласної ради Лебединський психоневрологічний інтернат, КЗ Тростянецької 

районної ради «Тростянецька центральна районна лікарня», Липоводолинська 

ЦРЛ, ТОВ «Еко-продукт», Філія «Сумська дорожньо-експлуатаційна 

дільниця» ДП «Сумський облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги 

України», Сумський національний аграрний університет, ПП Компанія 

«Надєжда»);  

порушення правил ведення первинного обліку (ТОВ «Суми-технокорм», 

ПП «Майське», ПСП «Надія», ПП «Павлівське», ПП «Червонослобідське-2», 

ДП ДГ «Іскра», ФГ «Батьківщина», ТОВ АФ «Хоружівка», ДП ДГ «Іскра», 

ТОВ «БіоЛат», ТОВ «Надія», ТОВ «Агробізнес ТСК», СВК «АФ 

Семенівське», Романівська філія ПРАТ «Райз Максимко», ТОВ «Агрофірма 

«Руслан», ТОВ «Індичка»);  

відсутність огорожі зони санітарної охорони артезіанських свердловин 

(ФОП Бабич С.А., ТОВ «Путивльський райсількомунгосп», ПСП  «Надія», 

ТОВ АФ «Довіра – 2008», ПСП АФ «Піонер», ПСП «Діана», ПП «Аква 

Майстер», СФГ «Віталія», ФГ «Авдєєв» ПП «Червонослобідське-2», ДПДГ 

«Іскра», ФГ «Батьківщина» (частково), ТОВ «Варіант С» (частково), ФГ 

«Леонов» (частково), ТОВ АФ «Хоружівка» (частково), ДПДГ «Іскра», КП 

«Турбота», ТОВ «Надія», ТОВ «Ромниптахоспілка», ПП «Агроспаське» 

(частково), ТОВ «Агробізнес ТСК», ТДВ «Конотопагропостач»; Романівська 

філія ПРАТ «Райз Максимко», ТОВ «РВСН», Сумський національний 

аграрний університет); 

зони санітарної охорони водозаборів на місцевості не визначені (СФГ 

«Кривозуб», ТОВ «Агробізнес ТСК», СТОВ «Дружба Нова»); 

не встановлені засоби вимірювання об‘єму видобутих підземних вод на 

артезіанських свердловинах (СТОВ АФ «Промінь», ПП «Павлівське» ФГ 

«Авдєєв», ПП «Червонослобідське-2», ДПДГ «Іскра», ТОВ «БіоЛат», ДП 

«Середино-Будський держлісгосп», ТОВ «Надія», КУ Сумської обласної ради 

Лебединський психоневрологічний інтернат); 

водовимірювальний прилад на водозаборі не повірений (СФГ 

«Кривозуб»). 

За результатами проведених заходів, а також з урахуванням 

попереднього періоду розраховано збитки за самовільне водокористування на 

суму 739,149 тис. гривень (КП «Електроавтотранс» СМР м. Суми – 0,519 тис. 

гривень, ТОВ НВО «Червоний металіст» м. Конотоп – 163,698 тис. гривень; 

Регіональна філія «Південно-західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» - 

28,633 тис. гривень та 10,138 тис. гривень, КП «Середино-Будська ЖРЕД» на 

суму 377,292 тис. гривень, ТОВ «Агрофірма «Довіра-2008» – 2,734 тис. 

гривень, ПП «Майське» - 6,459 тис. гривень, КП ЖКГ «Липоводолинське» на 

суму 107,161 тис. гривень, ТОВ «Грабовське» - 17,337 тис. гривень, ТОВ «За 

мир» - 2,881 тис. гривень, ТОВ АФ «Лан» - 4,351 тис. гривень, ТДВ 

«Конотопагропостач» – 0,725 тис. гривень, КУ Сумської обласної ради 

Лебединський психоневрологічний інтернат – 0,113 тис. гривень, КЗ 

Тростянецької районної ради «Тростянецька центральна районна лікарня» - 
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1,367 тис. гривень, ТОВ «Біо Лат» - 5,174 тис. гривень, СТОВ «Вікторія» - 

1,818 тис. гривень, КУ Липоводолинська ЦРЛ – 4,223 тис. гривень, ТОВ «Еко-

продукт» - 4,525 тис. гривень). Стягнуто збитків на суму 98,498 тис. гривень, в 

т.ч. по суб‘єктах з урахуванням раніше розрахованих збитків. 

Три матеріали з ознаками кримінальних правопорушень передані до 

правоохоронних органів: до Конотопської місцевої прокуратури - збитки за 

самовільне користування підземними та поверхневими водами ТОВ НВО 

«Червоний металіст» на суми 163,698 та 230,455 тис. гривень; до 

Шосткинської міської прокуратури - збитки за самовільне користування 

підземними водами КП «Середино-Будська ЖРЕД» - на суму 377,292 тис. 

гривень, (за рішенням суду розмір збитків зменшено до 102,523 тис. гривень) 

Роменської місцевої прокуратури – збитки за самовільне користування 

підземними водами на суму  107,161 тис. гривень. 

За матеріалами перевірки ТОВ НВО «Червоний металіст» розпочате 

досудове розслідування. 

 

7.2.2. Екзогенні геологічні процеси 

В області можливе виникнення таких несприятливих геологічних явищ, 

як зсуви, підтоплення та суфозійно-карстові процеси. 

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 обстежень Сумського обласного управління водних ресурсів 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), 
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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. 

При високих (10 % забезпеченості) повеневих рівнях води в ріках в 

межах області частково затоплюються 95 населених пунктів, у тому числі 

низькі ділянки в містах Суми, Ромни, Білопілля, Охтирка. Всі потенційно 

затоплювані забудовані території знаходяться в долинах найбільших рік 

області: Десни, Сейму, Сули, Псла та Ворскли. 

Стосовно підтоплень у 2017 році можна сказати, що низька весняна 

повінь, посушливе літо та загалом маловодний 2017 рік до загострень проблем 

підтоплень в області не призвели. Набагато гостріше повстала проблема 

недонаповнення рибогосподарських ставків та водних об‘єктів. 

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. 

Підтоплення, зумовлене інтенсивним силовим притоком ґрунтових вод, 

частіше всього є постійним. 

 

7.3. Дозвільна діяльність у сфері використання надр 

За інформацією Геоінформу України надрокористувачам, які 

здійснюють свою господарську діяльність на території Сумської області, 

станом на 01.01.2018 видано 84 спеціальних дозволів на користування 

надрами, у тому числі на: геологічне вивчення надр – 1; геологічне вивчення 

надр, в тому числі дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин 

загальнодержавного значення – 9; геологічне вивчення нафтогазоносних надр, 

в тому числі дослідно-промислова розробка родовищ вуглеводнів з подальшим 

видобуванням нафти та газу (промислова розробка родовищ) – 6; видобування 

корисних копалин (промислова розробка родовищ) – 68. 

 

7.4. Геологічний контроль за вивченням та використанням надр 

Відповідно до статті 2 Закону України «Про тимчасові особливості 

здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності» встановлено на 2017 рік мораторій на проведення органами 

державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного 



 

 

79 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, а також обмеження на 

проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю). Зважаючи 

на це, у 2017 році були відсутні правові підстави для проведення планових та 

позапланових заходів державного геологічного контролю, зокрема, по 

спеціальних дозволах на користування надрами родовищ Сумської області. 

 

8. ВІДХОДИ 
 

8.1. Структура утворення та накопичення відходів 

Однією з найгостріших екологічних проблем в області є поводження з 

відходами. Станом на 01.01.2018 в області накопичено 34821605,4 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 та 

утворення відходів в області наведена у табл. 8.1.  
 

Таблиця 8.1 

Загальні обсяги накопичення та утворення відходів 

 всіх класів небезпеки у 2017 році 
Показник Кількість, т  

 
Накопичено небезпечних відходів, усього 34821605,4  
у тому числі:  

відходи I -III класу небезпеки 2240201,06 
відходи IV класу небезпеки  32581404,34 
Утворено 583367,6 

 

Майже 95 % накопичених відходів належить ПАТ «Сумихімпром», з 

них: залізного купоросу – 2173,691 тис. т, фосфогіпсу (відходи 4 класу 

небезпеки) – 15804,486 тис. т, шламу промислових стоків – 14587,908 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.  

З жовтня 2016 року призупинено процес хімічного виробництва 

мінеральних фосфорних добрив, тому відходи  кальцію сірчанокислого 

(фосфогіпс) не утворюються. 

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 01.01.2018 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. 
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Протягом 2017 року на території області утворилось 583,367 тис. т 

відходів І-ІV класів небезпеки, у тому числі 132,383 тис. т відходів І-ІІІ класів 

небезпеки.  

Найбільші обсяги утворення відходів спостерігаються в промислово-

розвинених районах області, зокрема, містах Суми, Шостка, Конотоп, Ромни, 

Охтирка та Сумському, Конотопському та Тростянецькому районах. 

Структура утворення відходів за адміністративними одиницями за 2017 рік 

наведена на рис. 8.1.  
 

 
Рис. 8.1 Структура утворення відходів за адміністративними одиницями 

за 2017 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. 
Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про місцеві 

державні адміністрації», статті 27 Закону України «Про відходи», постанови 

Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 р. ғ 1360 «Про затвердження 

Порядку ведення реєстру об‘єктів утворення, оброблення та утилізації 

відходів», з метою запобігання неконтрольованому забрудненню територій, 

зменшення обсягів утворення відходів, удосконалення економічного 
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механізму справляння зборів за їх розміщення, для посилення контролю за 

екологічним станом місць видалення відходів, оцінки їх впливу на навколишнє 

природне середовище і здоров‘я людини, систематизації та уніфікації відходів 

в області постійно вживаються заходи щодо ведення обласних реєстрів 

об‘єктів утворення, оброблення та утилізації відходів. Станом на 01.01.2018 до 

обласного реєстру об‘єктів утворення відходів внесено 274 підприємств 

області, до реєстру об‘єктів утворення, оброблення та утилізації відходів – 14 

підприємств. До реєстру місць видалення відходів (далі – МВВ) внесено 255 

МВВ. 

Протягом звітного періоду затверджено 114 реєстрові карти об‘єктів 

утворення, оброблення та утилізації відходів, розглянуто та затверджено 4 

паспорти 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 в електронній системі здійснення 

дозвільних процедур у сфері поводження з відходами 126 декларації про 

відходи.  

 

8.2. Поводження з відходами (збирання, зберігання, утилізація  та 

видалення) 

З метою запобігання забрудненню 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.  

Основні показники поводження з відходами в області у динаміці за 2013-

2017 роки наведено у табл. 8.2. 
 

Таблиця 8.2 

Поводження з відходами I-IV класів небезпеки (тис. т) 
ғ 

з/п 

Показники 2013 

рік 

2014 

рік 

2015 

 рік  

2016 

 рік 

2017 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Утворено 768,2 938,2 839,9 672,6 583,4 

2 Одержано від інших підприємств 261,5 274,0 241,3 356,5 - 

3 Спалено 20,8 13,3 16,5 18,3 21,8 

4 у т.ч. з метою отримання енергії 17,5 5,7 8,2 6,7 7,99 

5 Використано (утилізовано) 253,8 245,4 188,2 194,9 228,9 

6 Направлено в сховища організованого складування 

(поховання) 

537,1 644,1 697,3 410,8 368,7 

7 Передано іншим підприємствам 156,8 190,3 267,6 170,8 - 

8 Направлено в місця неорганізованого складування за межі 

підприємств 

1,3 0,5 0,5 - - 

9 Втрати відходів внаслідок витікання, випаровування, пожеж, 

крадіжок 

- 9,5 0,07 0,3 0,0005 

10 Наявність на кінець звітного року у сховищах організованого 

складування та на території підприємств 

30391,1 30879,8 33874,6 342931,6 34821,6 

* Дані за 2013-2017 роки надані по відходах 1-4 класів небезпеки згідно статистичної звітності за формою ғ1-відходи 

 

У табл. 8.3 Додатка наведено показники поводження з відходами у 2017 р. 

за категоріями матеріалів. 
Протягом звітного року підприємствами області було утилізовано       
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228,888 тис. т відходів, що на 4,8 % більше ніж у 2016 році. 

Станом на 01.01.2018 на території області накопичено у спеціально 

відведених місцях чи об‘єктах 34821,605 тис. т відходів І-ІV класів небезпеки, 

з яких 2240,2 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 

залишається вирішення питання забезпечення повного збирання небезпечних 

відходів з метою передачі їх для подальшої утилізації, обробки (переробки) на 

спеціалізовані підприємства. Перелік суб‘єктів господарювання Сумської 

області, що здійснюють операції у сфері поводження з небезпечними 

відходами, наведено 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 табл. 

8.5 Додатка. 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 

Номе

р 

рядка 

Обсяги захоронення на 

полігоні (звалищі)  –  

всього  

у тому числі: 

від початку 

експлуатації полігону 

(звалища) 

за звітний період 

м3 т м3 т м3 т 

А Б 1 2 3 4 5 6 

Змішані ТПВ  1 11543315,

8 

3904825,

3 

10816575,

4 

3721305 726740,

4 

183520,3

0 

Великогабаритні ТПВ 2 69632,2 16838,2 64217,1 15470,8 5415,1 1367,45 

Неперероблюваний залишок 

(несортований, некомпостований, 

піролізний, золошлаковий тощо) 

3 0,0 0,0 0 0 0 0,00 

Відходи зеленого господарства  4 40084,0 8894,9 37736 8302 2348 592,93 

Вуличний змет 5 81182,9 17912,8 79552 17501 1630,9 411,84 

Будівельні відходи 6 13004,0 4160,0 13004 4160 0 0,00 

Промислові відходи 3 класу 

небезпеки 

7 1823,0 273,0 1823,0 273,0   0,00 

Промислові відходи 4 класу 

небезпеки 

8 0,0 0,0 0 0 0 0,00 

Інші  9 5776,1 2408,1 3560,5 1848,6 2215,57 559,49 

Всього 10 11754818,

0 

563312,3 11016468,

0 

376860,

3 

738350,

0 

186452,0

2 
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Ураховуючи необхідність своєчасного виконання запланованих 

природоохоронних заходів щодо збирання, перевезення, утилізації, 

знешкодження, захоронення відходів і обмеження їх шкідливого впливу на 

навколишнє природне середовище та здоров‘я людини, рішеннями Сумської 

обласної ради від 28.04.2017 та від 07.07.2017 внесено зміни до  Комплексної 

програми поводження з відходами в Сумській області на 2016 - 2020 роки. 

Розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 

15.12.2017 ғ 746-ОД створено робочу групу з розробки проекту 

Національного плану управління відходами. Робочою групою розглядається 

питання щодо відповідності діючої Комплексної програми поводження з 

відходами в Сумській області на 2016 - 2020 роки до Національного плану 

управління відходами. 

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 

20.03.2017 ғ 145-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 

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 01.01.2018 за допомогою електронного сервісу «Інтерактивна 

мапа сміттєзвалищ» Міністерства екології та природних ресурсів України 

(https://ecomapa.gov.ua) звернулося 22 громадянина щодо несанкціонованих 

сміттєзвалищ.  

За даними Управління житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та паливно-енергетичного комплексу Сумської обласної 

державної адміністрації в області за 2017 рік утворилось понад 740,963 тис. 

куб. метрів твердих побутових відходів, що дорівнює близько 189,990 тис 

тонн, які захороненні на 165 полігонах та сміттєзвалищах, загальною площею 

224,64 га. 

Кількість сміттєзвалищ, які перевантажені складає 14 одиниць 

(загальною площею 48,61 га), а 22 місця видалення відходів (загальною 

https://ecomapa.gov.ua/
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площею 22,32 га) не відповідають нормам екологічної безпеки. 

Потреба у будівництві нових полігонів складає 7 одиниць загальною 

площею 45,6 гектари. 

Незадовільно проводилася робота з паспортизації, рекультивації та 

санації сміттєзвалищ. З 88 полігонів та сміттєзвалищ, які потребують 

паспортизації, протягом 2017 року паспортизовано лише 2 сміттєзвалища 

(Глухівська міська рада, КП «Буринь – Теплосервіс»). З 4-х місць видалення 

відходів, які потребують рекультивації, не рекультивовано жодного. З 7-ми 

сміттєзвалищ, які потребують санації, протягом 2017 року не сановано 

жодного. 

Через недосконалість системи поводження з твердими побутовими 

відходами в сільській місцевості та приватному секторі міст і селищ області за 

рік виявлено та ліквідовано 953 несанкціонованих звалищ загальним обсягом 

біля 35,6 тис. куб. метрів відходів на загальній площі 3,9 га. У той же час 

виконавчими органами місцевого самоврядування недостатньо вживаються 

заходи щодо упередження виникнення несанкціонованих звалищ сміття. У 

наслідок 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. В той же час органи місцевого 

самоврядування не поспішають, а іноді і зволікають, з впровадженням 

сучасних методів та технологій поводження з побутовими відходами. 

Лише 2,61 тис. куб. метрів вторинної сировини вилучається з побутових 

відходів, що складає біля 1 відсотка від загального обсягу. Відсоток населення, 

охопленого роздільним збиранням, складає близько 20 % (найбільший 

показник у м. Суми – близько 68 %). Основники компонентами твердих 

побутових відходів, які окремо збираються є: скло, ПЕТ – пляшки та папір. У 

табл. 8.7 Додатка наведено перелік суб‘єктів господарювання, що здійснюють 

збирання, заготівлю  відходів як вторинної сировини. 

Для зменшення кількості відходів, що вивозяться на полігон побутових 

відходів, для одержання вторинної сировини та вилучення небезпечних 

відходів, що є в складі побутових відходів, у 2016 році ТОВ «А-МУССОН» 

було введено в експлуатацію сміттєсортувальну станцію. На сьогодні 

зазначена станція єдина в Сумській області.  

На фінансування розвитку та утримання сфери поводження з ТПВ у 2017 

році було освоєно 14076,911 тис. гривень, у тому числі на реконструкцію 

полігонів 7360,91 тис. гривень, оновлення парку спецавтотранспорту 3497,35 
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тис. гривень, оновлення контейнерів 522,837 тис. гривень, інші витрати склали 

2695,81 тис. гривень.  

Послуги по збиранню, вивезенню та захороненню твердих побутових 

відходів здійснювалась 45 підприємствами різної форми власності з загальною 

чисельністю працюючих 444 осіб, з них 20 комунальних підприємств, 25 - 

приватних. Станом на 01.01.2018 понад 74 % населення області охоплено 

послугами з вивезення побутових відходів.  

Необхідно вирішити питання утилізації небезпечних відходів, що 

утворюються населенням: відпрацьованих акумуляторних батарей, масел та 

шин від експлуатації приватного автотранспорту, відпрацьованих 

люмінесцентних ламп від освітлення житлових приміщень та ін. В населених 

пунктах області необхідно відкрити пункти прийому небезпечних відходів від 

населення з метою запобігання потрапляння їх на полігони побутових відходів 

та довкілля. Але для вирішення цієї проблеми необхідне відповідне 

нормативно-правове забезпечення. 

Державною екологічною інспекцією у Сумській області протягом 2017 

року в галузі поводження з відходами здійснено 328 перевірок, в т.ч. 

поводження з промисловими відходами – 226, з побутовими – 61, з 

пестицидами та агрохімікатами – 38, з небезпечними хімічними речовинами - 

3. За результатами проведених перевірок до адміністративної відповідальності 

притягнуто 497 осіб на суму 131,209 тис. грн., з них: у сфері поводження з 

промисловими відходами - 426 на суму 113,546 тис. грн.; у сфері поводження з 

побутовими відходами - 41 на суму 13,175 тис. грн.; у сфері поводження з 

пестицидами та агрохімікатами - 30 на суму 4,488 тис. грн. Всього стягнуто 

штрафів на загальну суму 131,736 тис. грн. 

В ході проведення перевірок суб‘єктів господарювання виявлені основні 

порушення у сфері поводження з відходами:  

не ведеться облік утворюваних відходів за формою 1-Вт «Облік відходів 

та пакувальних матеріалів і тари (ДП «Аква-Сервіс» ПП «Еліпс», ТОВ «Суми 

технокорм», ДП «Сумська біологічна фабрика», ПП «Майське», ФОП 

«Шкарупа», ПАТ «Сумбуд», ПрАТ «Суми-Авто», КП «Чисте місто» РМР, 

ТОВ «Домінанта», ФГ «Авдєєв», КП «Недригайлівводосервіс», ПП 

«Павлівське», Філія «Курмани» ТОВ «Агрополіс», Філія «Маршали» ТОВ 

«Агрополіс», ТОВ «Довіра-2008», ТОВ «Ремавтокомплект сервіс», ФГ 

«Леонов», ТОВ АФ «Хоружівка», ВСК «Зоря», ФГ «Жданько», ФГ 

«Батьківщина», ДП ДГ «Іскра», ПСП «Піонер», ПСП «Діана», ТОВ «За мир», 

ТОВ «Буринський маслозавод», Буринська ЦРЛ, ТОВ АФ «Низи»; КП ЖКГ 

«Липоводолинське»; ФГ «Даяна-2005»; ТОВ ВКП «Аккад», ТОВ «БіоЛат», ДП 

«Глухівський агролісгосп», ДП «Ямпільський агролісгосп», ПП «Мезенівка», 

ТОВ «Надія», ТОВ «Грабовське», ТОВ «Ромниптахоспілка», ПП 

«Агроспаське», СФГ «Кривозуб», ТОВ «Екопродукт», ТОВ «Еліфібр», ДП 

«Лебединський моторобудівний завод «Мотор Січ», Лебединський 

психоневрологічний диспансер, Філія «Липоводолинський райавтодор» ДП 

«Сумський облавтодор», Філія «Роменський райавтодор» ДП «Сумський 

облавтодор», Філія «Краснопільський райавтодор» ДП «Сумський 
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облавтодор», Філія «Недригайлівський райавтодор» ДП «Сумський 

облавтодор», Романівська філія ПрАТ «Райз Максимко», ТОВ «АФ Руслан», 

Липоводолинська ЦРЛ, ТОВ «Діамант Агро», ТОВ «Краснопільський ММК», 

Філія «Кролевецький КХП» ПАТ «ДПЗКУ», ТОВ «Індичка», КП «Водоканал 

Білопілля», СФГ «Урожай», КП «Кролевецьводоканал», ТОВ «Діамант Агро», 

Липоволодинська ЦРЛ); 

недостовірний облік відходів за формою 1-Вт: ТОВ «Водоторгприлад»; 

ТОВ «Суми-електрод», ТОВ «Водолій БС», Полтавське тампонажне 

управління ПАТ «Укрнафта», АТ «НВАТ «ВНДІ компресормаш», ТОВ 

«Мотордеталь Конотоп», ПАТ «Сумихімпром»; 

не складена державна статистична звітність 1-відходи (ДП «Аква-

Сервіс» ПП «Еліпс», ТОВ «За мир», Філія «Роменський райавтодор» ДП 

«Сумський облавтодор»; Климентівська  ДЕД ДП «Сумський облавтодор», 

Філія «Кролевецький КХП» ПАТ «ДПЗКУ»); 

недостовірно складена державна статистична звітність 1-відходи (ДП 

«Сумська біологічна фабрика», ДП «Верп» ТОВ «Водоторгприлад», КП 

«Буринь-теплосервіс», ДП «Водоочистка» ТОВ «Водоторгприлад», КП 

«Недригайлівводосервіс», ТОВ АФ «Низи», ТОВ «Буринський маслозавод», 

ТОВ «Лебединський нафтомаслозавод», ТОВ «Фавор»; Філія «Охтирський 

сиркомбінат» ПП «Рось»; ТОВ «Водолій -БС»; ТОВ «Суми-електрод», ДП 

«Краснопільський агролісгосп», ДП «Авіакон», Філія «Краснопільський 

райавтодор» ДП «Сумський облавтодор», ТОВ «БТУ»); 

недостовірно розрахований показник загального утворення відходів 

(Пзув) (ДП «Сумська біологічна фабрика», ПАТ «Свеський насосний завод», 

ПрАТ «Роменський завод «Тракторозапчастина», ТОВ «Лебединський 

нафтомаслозавод»); 

не розраховано показник загального утворення відходів (Пзув) (ТОВ 

«Сумитехнокорм», ФОП «Шкарупа», ПАТ «Сумбуд, КП «Чисте місто» РМР, 

ТОВ «Домінанта», ФГ «Авдєєв», КП «Недригайлівводосервіс», ПП 

«Павлівське», ТОВ «Довіра-2008», ТОВ «Ремавтокомплект сервіс», ФГ 

«Леонов», ТОВ АФ «Хоружівка», ВСК «Зоря», ДПДГ «Іскра», ПСП «Піонер», 

ПСП «Діана», ТОВ «За мир»,  Буринська ЦРЛ, Путивльська ЦРЛ, ПП 

«Червонослобідське-2», ПСП «Надія»); КП ЖКГ «Липоводолинське», ФГ 

«Даяна-2005»; ТОВ ВКП «Аккад», ДП «Ямпільський агролісгосп», ПП 

«Мезенівка», ТОВ «Надія», ТОВ «Грабовське», ПП «Агроспаське»; 

Лебединський психоневрологічний диспансер», СВК АФ «Семенівське»,  

Романівська філія ПрАТ «Райз Максимко», ТОВ «АФ Руслан», Філія 

«Краснопільський райавтодор» ДП «Сумський облавтодор», Філія 

«Недригайлівський райавтодор» ДП «Сумський облавтодор», Філія 

«Кролевецький КХП» ПАТ «ДПЗКУ», ТОВ «Індичка», КП «Водоканал 

Білопілля», СФГ «Урожай», КП «Кролевецьводоканал», ТОВ «Діамант Агро», 

Липоволодинська ЦРЛ, ТОВ «Краснопільський ММК»; 

не складена декларація про утворення відходів (ТОВ «Суми технокорм», 

ДП «Сумська біологічна фабрика», ТОВ «Домінанта», ФОП «Шкарупа», ПАТ 

«Сумбуд», КП «Чисте місто» РМР, ФГ «Жданько», ПСП «Надія», ПП 
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«Червонослобідське-2», ПАТ «Свеський насосний завод», Буринська ЦРЛ, 

ТОВ «Авіс Україна», Філія «Охтирський сиркомбінат» ПП «Рось»); 

декларація про утворення відходів недостовірна (ТОВ «Водолій – БС»); 

декларація про утворення відходів не подана в установленому порядку 

(Філія «Курмани» ТОВ «Агрополіс», Філія «Маршали» ТОВ «Агрополіс», 

ПАТ «Роменська ГТФ», Глухівский інститут  СНАУ, Путивльський коледж 

СНАУ, коледж СНАУ); 

не проведена ревізія паспорту МВВ (ТОВ «Суми технокорм», ДП 

«Сумська біологічна фабрика», КП «Чисте місто» РМР, КП «Буринь-

теплосервіс», ПАТ «Свеський насосний завод», Філія «Охтирський 

сиркомбінат» ПП «Рось», ДП «Авіакон»); 

не проводяться моніторингові дослідження за впливом на навколишнє 

середовище в районі місця видалення відходів (ДП «Сумська біологічна 

фабрика»); 

не надано акти виконаних робіт по передачі відходів згідно укладених 

договорів (ТОВ «Суми технокорм», ДП «Сумська біологічна фабрика», ДП 

«Роменський лісгосп»); 

відсутній договір на утилізацію небезпечних відходів - люмінесцентні 

лампи (ПП «Майське»); 

порушено правила експлуатації полігонів побутових відходів (ДП 

«Верп» ТОВ «Водоторгприлад», КП «Чисте місто» РМР, КП «Буринь-

теплосервіс», КП «Недригайлівводосервіс», ТОВ «Водолій – БС»); 

відсутні договори на передачу відходів 1-4 класу небезпеки (ТОВ 

«Домінанта», КП «Недригайлівводосервіс», ПП «Павлівське», ТОВ 

«Ремавтокомплектсервіс», ФГ «Леонов», ТОВ АФ «Хоружівка, ВСК «Зоря», 

ФГ «Жданько», ФГ «Батьківщина», ДПДГ «Іскра», ПСП «Піонер», ФГ 

«Авдєєв», ПСП «Діана», ТОВ «За мир», ТОВ «Лебединський 

нафтомаслозавод», ТОВ «Авіс-Україна», ПАТ «Роменська ГТФ»); КП ЖКГ 

«Липоводолинське»; ФГ «Дяана-2005»; ТОВ ВКП «Аккад»; ТОВ «Суми-

електрод», ПП «Мезенівка», ТОВ «Надія», ТОВ «Грабовське» , ТОВ 

«Ромниптахоспілка», ПП «Агроспаське», СФГ «Кривозуб», СВК АФ 

«Семенівське», ТОВ «АФ Руслан», ТОВ «Індичка», КП «Водоканал 

Білопілля», СФГ «Урожай», КП «Кролевецьводоканал», ТОВ «Діамант Агро», 

Липоволодинська ЦРЛ);  

відсутні договори на вивезення ТПВ з уповноваженим перевізником 

(ТОВ «Краснопільський ММК», Філія «Краснопільський райавтодор» ДП 

«Сумський облавтодор», Глухівський інститут СНАУ); 

не визначені та непаспортизовані місця тимчасового розміщення 

відходів (ТОВ «Домінанта», ПП «Павлівське», ТОВ «Ремавтокомплектсервіс, 

ФГ «Леонов», ТОВ АФ «Хоружівка», ВСК «Зоря», ФГ «Жданько», ДПДГ 

«Іскра», ПСП «Піонер», ФГ «Авдєєв», ПСП «Діана», ТОВ «За мир», ПСП 

«Надія», ПП «Червонослобідське-2»); ТОВ ВКП «Аккад», ДП «Ямпільський 

агролісгосп», ПП «Мезенівка», ТОВ «Надія», ТОВ «Грабовське», ПП 

«Агроспаське», СФГ «Кривозуб», ТОВ «Агробізнес ТСК», Климентівська ДЕД 

ДП «Сумський облавтодор», Філія «Роменський райавтодор» ДП «Сумський 
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облавтодор», Філія «Липоводолинський райавтодор» ДП «Сумський 

облавтодор», СВК АФ «Семенівське», Романівська філія ПрАТ «Райз 

Максимко», ТОВ «АФ Руслан», СФГ «Урожай», ТОВ «Діамант Агро», ТОВ 

«БТУ»); 

розміщення відходів у невстановлених місцях (ТОВ «Домінанта», ТОВ 

АФ «Хоружівка, ВСК «Зоря», ДПДГ «Іскра», ПСП «Діана», ПАТ «Свеський 

насосний завод», ТОВ «Фавор»; ТОВ ВКП «Аккад», ТОВ «Грабовське», ПП 

«Агроспаське», ТОВ «Агробізнес ТСК», ПАТ «Сумихімпром», КП 

«Теплогарант», ДП «Лебединський моторобудівний завод ПАТ «Мотор Січ»), 

СТОВ «Дружба Нова», ДП «Авіакон», СФГ «Урожай», Філія 

«Краснопільський райавтодор» ДП «Сумський облавтодор», Філія 

«Недригайлівський райавтодор» ДП «Сумський облавтодор», ТОВ 

«Краснопільський ММК», ТОВ «Індичка», ТОВ «Кусум Фарм», коледж 

СНАУ); 

зберігання небезпечних відходів на території підприємства без 

відповідної ліцензії (ПАТ «Роменська ГТФ», СТОВ «Дружба Нова», ТОВ 

«Індичка»); 

журнали обліку застосування пестицидів не ведуться (СТОВ «Дружба 

Нова», ТОВ «Агрофірма Біловоди», Романівська філія ПрАТ «Райз 

Максимко», ТОВ «АФ Руслан»); 

не складено реєстрові карти ОУВ, реєстрові карти ООУВ (ТОВ 

«Лебединський нафтомаслозавод», ТОВ «Фавор»), СВК АФ «Семенівське»); 

облік тари з під хімічних засобів захисту рослин та упаковки з під 

міндобрив не ведеться (ТОВ «Агрофірма Біловоди», ТОВ «Індичка»); 

хімічні засоби захисту рослин зберігаються у непаспортизованому 

приміщенні (ТОВ «Агрофірма Біловоди», СВК АФ «Семенівське»). 

Особливу категорію небезпечних відходів становлять непридатні та 

заборонені до використання пестициди та агрохімікати (далі - НЗП). 

Незадовільні умови зберігання НЗП 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 отрутохімікати можуть 

потрапити до водних об‘єктів разом із талими водами. 

На виконання розпорядження голови Сумської обласної державної 

адміністрації від 12.03.2016 ғ 118-ОД районними державними 

адміністраціями, міськими радами проведено інвентаризацію заборонених і 

непридатних до використання в сільському господарстві хімічних засобів 

захисту рослин та тари від них (далі - ХЗЗР). 

Відповідно до даних інвентаризації обсяги НЗП орієнтовно складають 

560,652 т, кількість місць зберігання – 69, з них 41 – у незадовільному стані. 

Динаміка наявності НЗП в області за 2013 – 2017 роки наведено у табл. 8.8.  

 

Таблиця 8.8 

Динаміка наявності непридатних або заборонених 

до використання пестицидів 
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Сумська область 2013 рік 2014 рік 2015 рік  2016 рік  2017 рік 

Наявність пестицидів, т 563,0886 468,898 557,377 557,377 т 560,652 т 

 

При проведенні робіт з перезатарювання та знешкодження пестицидів 

постійно виявляються відхилення фактичної кількості непридатних пестицидів 

від облікових даних, оскільки районними інвентаризаційними комісіями не 

проводилося зважування отрутохімікатів під час інвентаризації. 

На безгосподарних складах НЗП області трапляються випадки грубого 

порушення вимог природоохоронного законодавства: викрадення пестицидів, 

розрізання металевих ємностей, в яких зберігаються НЗП, складування на 

незахищену землю. Для вирішення зазначеної проблеми необхідно на 

законодавчому рівні прийняти порядок визначення власників НЗП при 

банкрутстві сільгосппідприємств та передбачити адміністративну 

відповідальність за його порушення. Також необхідно залучати кошти – 

додаткові джерела фінансування у сфері поводження з НЗП. Необхідне 

створення консолідованих фондів для проведення робіт зі знешкодження 

непридатних та заборонених пестицидів. 

Узагальнена інформація про наявність на території області непридатних 

та заборонених до використання ХЗЗР та тари від них станом на 01.01.2018 

наведена у табл. 8.9 Додатка та рис. 8.2. 

 

 
Рис. 8.2. Наявність на території Сумської області непридатних та 

заборонених до використання ХЗЗР та тари від них станом на 01.01.2018 

 

Рішенням Сумської обласної ради від 28.04.2017 затверджено кошторис 

витрат та план природоохоронних заходів обласного фонду охорони 

навколишнього природного середовища на 2017 рік, яким виділено кошти у 

сумі 1502670,0 гривень для проведення робіт з екологічно безпечного 

збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, 
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знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин у 

Сумському, Роменському та Липоводолинському районі.  

Процедура закупівлі здійснювалася відповідно до Закону України «Про 

публічні закупівлі». Проведення робіт з екологічно безпечного збирання, 

перевезення та зберігання ХЗЗР у Сумському районі не відбулося у зв‘язку з 

відсутністю пропозицій. У Липоводолинському та Роменському районах 

проведено роботи з екологічно безпечного збирання, упакування в 

сертифіковану, герметичну, жорстку, закриту тару (придатну для тимчасового 

зберігання відходів та безпечного перевезення, в т.ч. міжнародного, у 

відповідності з діючими вимогами до транспортування небезпечних речовин), 

перевезення та складування відходів в місцях тимчасового зберігання до 

моменту вивезення на утилізацію. Зазначені ємності зберігаються у складських 

приміщеннях (двері, вікна закладені цеглою). 

У цілому перезатарено 45,676 тонн небезпечних відходів, а саме: 

Липоводолинський район – 37,2 т, Роменський – 8,476 т.  

Починаючи з січня 2016 року на території Казенного підприємства 

«Шосткинський казенний завод «Зірка» проводяться роботи з утилізації 

небезпечних хімічних речовин. Станом на 01.01.2018 вивезено 94,66 тонн 

відходів кислотних сумішей. Роботи з утилізації небезпечних хімічних 

речовин здійснює Державне підприємство «Укроборонресурси» згідно з 

відповідним договором. Залишок відходів, які зберігаються  на підприємстві, 

становить 890,466 т. 

 

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 2017 року 

становить 9892 партії, 2333638 тонн. Крім того, було проведено радіологічний 

контроль 105219 партій, 12863846 тонн. 

Загальна кількість транспортних засобів, які пройшли екологічний та 

радіологічний  контроль у пунктах пропуску через державний кордон та на 

внутрішніх постах екологічного контролю становить 154487 одиниць, 

залізничних вагонів – 197485 одиниць.  

Фактів переміщення через державний кордон України вантажів із 

порушенням природоохоронного законодавства у січні-грудні 2017 р. не було. 

 

9. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА 

 

9.1. Екологічна безпека як складова національної безпеки 

Екологічна безпека регіону є складовою частиною національної безпеки, 

що гарантує сприятливі умови для життя і продуктивної діяльності людей, 

державних інститутів, захисту життєво важливих інтересів людини, 

суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз. Як частина 

регіональної безпеки екологічна сприяє гарантуванню безпеки населення, 
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природи та економіки регіону в процесі їх життєдіяльності, захисту життєво 

важливих інтересів розвитку регіону та його населення від різноманітних 

загроз. 

Основне навантаження на довкілля у промисловому секторі пов‘язане з 

підприємствами хімічної, металургійної, гірничодобувної галузей та 

енергетики. 

Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру, зменшення збитків і втрат у разі їх виникнення, 

ефективна ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій є одним з головних 

пріоритетів діяльності органів влади. Ці питання особливо актуальні в умовах 

наявності на території області значної кількості нафто-, газопроводів, великої 

кількості хімічно небезпечних підприємств.  

Відповідно до Закону України «Про Загальнодержавну цільову програму 

захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру на 2013-2017 роки», з метою створення територіальної 

підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту та ефективних дій 

сил цивільного захисту для зменшення ризику виникнення надзвичайних 

ситуацій та досягнення гарантованого рівня захисту населення і території від 

їх наслідків, в області рішенням Сумської обласної ради від 16.08.2013 

затверджена Регіональна цільова програма захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014 – 2018 

роки (далі – Програма). 

На реалізацію заходів Програми у 2014–2018 роках передбачено – 

53023,668 тис. гривень, у тому числі: з обласного бюджету – 20 753,8 тис. 

гривень; з місцевих бюджетів  – 10 577,354 тис. гривень; з інших джерел           

– 21 692,514 тис. гривень.  

На реалізацію заходів Програми у 2017 році було передбачено –               

12 399,064 тис. гривень, профінансовано – 3 771,506 тис. гривень (30 %), у 

тому числі: з обласного бюджету передбачено – 5 999,3 тис. гривень, 

профінансовано – 3 223,434 тис. гривень (53,7 %); з місцевих бюджетів 

передбачено – 3 101,3 тис. гривень, профінансовано – 109, 900 тис. гривень 

(3,5 %); з  інших  джерел  передбачено – 3 298,464  тис.  гривень,  

профінансовано – 438, 172 тис. гривень (13,3 %). 

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 383 потенційно небезпечних об‘єктів, з них 133 

визначено як об‘єкти підвищеної небезпеки. 

За видами небезпеки - це, в основному пожежонебезпечні, вибухо-

пожежонебезпечні та хімічно небезпечні об‘єкти. 
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У 2017 році обліковано 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»).  

Із 20 хімічно небезпечних об'єктів, розташованих на території області,      

6 відносяться до IV ступеня небезпеки, 5 - до III ступеня, 4 - до II ступеня та      

5 об'єктів - до І ступеня небезпеки. На хімічно небезпечних об‘єктах 

встановлено 18 автоматичних систем виявлення небезпечної концентрації у 

повітрі хімічних речовин. Зона можливого хімічного зараження території 

області становить 330,54 кв.км, кількість населення що потрапляє в зону 

можливого хімічного зараження – 357,889 тис.осіб. На підприємствах області 

зберігаються або використовуються у виробничій діяльності 4888,9 т 

небезпечних хімічних речовин, у тому числі 3 т хлору, 1894,2 т аміаку,      

3381,7 т інших небезпечних хімічних речовин. 

Область має ІІ ступінь хімічної небезпеки. На її території класифіковано 

з хімічної небезпеки 3 адміністративно-територіальних одиниці: міста Суми        

(6 ХНО), Конотоп (2 ХНО), Шостка (4 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). 

Загальна площа лісового фонду області складає 460,9 тис. га, або 19,3 % 

від загальної площі території області. 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. Крім того, на території області нараховується 

понад 200 родовищ торфу, поклади якого розташовані, в основному, у 

заплавах рік і струмків та займають площу понад 68 тис.га. 

Впродовж 2017 року на території Сумської області сталося 46 пожеж у 

лісах (у 2016 році – 16), вогнем знищено та пошкоджено траву, чагарники, 
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мілколісся та частково лісові масиви на загальній площі 22,83 га (у 2016 році – 

7,5 га). Матеріальні збитки завдані лісовому господарству області склали        

104 тис. 506 грн. (у 2016 році – 4 тис. 975 грн.).  

Також зареєстровано 2 пожежі на торфовищах  на загальній площі     

1,506 га (у 2016 році – на торфовищах пожеж не зареєстровано) та 314 пожеж 

сухої рослинності на відкритій території на загальній площі 49,02 га. Для 

гасіння цих пожеж було залучено 1225 працівників та 341 одиниця техніки 

пожежно-рятувальних підрозділів Управління Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Сумській області.  

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. 

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. 

За інформацією Державної екологічної інспекції у Сумській області 

протягом 2017 року на території Сумської області стались 7 надзвичайних 

ситуацій, які призвели до забруднення навколишнього природного середовища 

(земельних ресурсів):  

1. Надзвичайна ситуація сталася в Охтирському районі (12 км на схід від 

м. Охтирка) 23.01.2017 внаслідок розгерметизації нафтогазозбірного колектора 

«ГЗУ-6 – вузол підключення в нафтопровід «ГЗУ-2,3,4,5,9 – КЗП Бугри» Ø 

219х9 мм, внаслідок якої було забруднено земельну ділянку 

сільгосппризначення площею 8046 м
2
. Збитки склали 226,062 тис. грн. 

(відшкодовані).  
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2. Аварійний розлив нафтоводяної суміші стався 28.01.2017 на землях 

Кардашівської сільської ради Охтирського району внаслідок розгерметизації 

того ж нафтогазозбірного колектора ГЗУ-7, підключеного до 

нафтогазозбірного колектору ГЗУ-6 – КЗП Бугруватівського родовища. Порив 

стався на відстані приблизно 1 км від місця попередньої розгерметизації. 

Внаслідок аварії нафтопродуктами та хлоридами забруднено земельну ділянку 

площею 1113,75 м
2
. Збитки склали 31,292 тис. грн. (відшкодовані). 

3. Надзвичайна подія відбулась 02 лютого 2017 року в 12 км на схід від 

м. Охтирка на землях сільгосппризначення, які знаходяться у користуванні 

сільськогосподарського підприємства (територія Кардашівської сільської ради 

Охтирського району Сумської області). розлив нафтоводяної суміші стався 

внаслідок розгерметизації нафтозбірного колектора ГЗУ-3 – КЗП 

Бугруватівського родовища (вузол підключення ГЗУ-2 до нафтозбірного 

колектору ГЗУ-3 – КЗП) на площі 273 м
2
. Збитки становлять 7,670 тис. грн. 

(відшкодовані).  

4. 29.05.2017 в с. Бугрувате Охтирського району НГВУ 

―Охтирканафтогаз‖ було виявлено розгерметизацію викидної лінії 

свердловини ғ 107 – ГЗУ-2 Бугруватівського родовища із забрудненням 

ґрунту на площі 50 м
2
. Розраховано збитки на суму 1405 грн. (відшкодовані).  

5. Аварія сталася в ніч з 14.06 по 15.06.2017 на землях Кардашівської 

сільської ради Охтирського району. Працівниками підприємства було 

виявлено розгерметизацію нафтогазозбірного колектора ГЗУ-6 – вузол 

підключення в нафтопровід ГЗУ-2,3,4,5,9 КЗП Бугри ЦВНГ-1, внаслідок чого 

було забрудненно земельну ділянку площею 110 м
2
. Збитки склали 3091 грн. 

(відшкодовані).  

6. 28.08.2017 Державна екологічна інспекція у Сумській області 

отримала інформацію про аварійну ситуацію на території Охтирського району 

внаслідок розгерметизації 28.08.2017 нафтопроводу ГЗУ-3, ГЗУ-9-КЗП Бугри 

(ОПН «Комплексний збірний пункт (КЗП) Бугруватівського родовища» 

«Нафтозбірний колектор ГЗУ-3-КЗП Бугри»), внаслідок чого було забруднено 

земельна ділянка площею 1585 м
2
. Збитки за забруднення склали 44532 грн. 

(відшкодовані). Також, під час перевірки 29.08.2017 стався ще один випадок 

розгерметизації нафтогазозбірного колектору ГЗУ-3-КЗП Бугри 

Бугруватівського родовища, із забрудненням земельної ділянки загальною 

площею 150 м
2
. Розраховано збитки на загальну суму 4214,44 грн. 

(відшкодовані).  

7. 29.12.2017 від НГВУ ―Охтирканафтогаз‖ ПАТ ―Укрнафта‖ до 

Інспекції надійшло повідомлення про те, що 28.12.2017 на Бугруватівському 

родовищі (землі Кардашівської сільської ради Охтирського району) було 

виявлено розгерметизацію нафтозбірного колектора від ГЗУ-4, ГЗУ-3, ГЗУ-9, 

ГЗУ-2 до місця врізки в трубопровід ГЗУ-6-7-КЗП. Внаслідок розгерметизації 

сталось витікання нафтоводяної суміші на поверхню ґрунту, що спричинило 

його забруднення на площі 0,081 га. Державними інспекторами 

проведено перевірку даного факту з виїздом на місце події та здійснено відбір 

проб ґрунту для проведення інструментально-лабораторних досліджень, за 
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результатами яких розраховано збитки у сумі 11581 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 2017 році із 378 перевірених Інспекцією суб‘єктів господарювання 

262 (69 % від загальної кількості) перевірено відповідно до затверджених 

планів та 116 – позапланово. 70 % усіх перевірок становлять суб‘єкти з 

високим ступенем ризику.  

Протягом звітного періоду проведено перевірки двох підприємств 

Сумської області, які віднесені до «Переліку об‘єктів, які є найбільшими 

забруднювачами довкілля по скидах забруднених стічних вод у водні об‘єкти». 

КП ВУВКГ Шостка. В ході планової перевірки виявлені наступні 

правопорушення: перевищення вмісту оксиду вуглецю та вуглеводнів у 

відпрацьованих газах двигунів автомобілів, перевищення нормативів ГДС по 

фосфатам та нітратам, відсутні правовстановлюючі документи на земельні 

ділянки під очисними спорудами та під свердловиною ғ 1 л (м. Шостка, пров. 

Зоряний). До адміністративної відповідальності притягнено 2 особи, накладено 

штрафу на суму 1445 грн. 

КП «Міськводоканал» Сумської міської ради. В ході позапланової 

перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства, що була 

проведена на підставі звернення фізичної особи, було встановлено 

перевищення встановлених нормативів граничнодопустимого скидання по 

амонію, нітритам, ХСК, БСК5, фосфатам, не проводиться облік скинутих до р. 

Псел стічних вод та відсутні пристрої обліку стічних вод після очисних 

споруд. Особи відповідальні за виявлені правопорушення в ході перевірки для 

притягнення до адміністративної відповідальності  не надані. 

До проведення позапланової перевірки з контролю виконання приписів, 

а також до планової перевірки державні інспектори з охорони навколишнього 

природного середовища Сумської області не були допущені. 

 

9.3. Радіаційна безпека 
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Особливу небезпеку за можливими наслідками представляють аварії на 

Курській АЕС (м. Курчатов, Курська область, Російська Федерація), на якій 

експлуатуються 4 діючих атомних реактори РВПК потужністю 1000 МВт 

кожний, розташована за 100 км на північ від обласного центру м. Суми. 

Радіаційні аварії на Курській АЕС з викидом 10 % радіоактивних 

продуктів одного реактору за межі санітарно-захисної зони станції можуть 

створити зони забруднення (з різними рівнями радіації) загальною площею 

23,8 тис. кв.км з населенням 1102,3 тис. осіб. 

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 

спостереження за рівнем радіаційного забруднення атмосферного повітря та 

планшетні спостереження за щільністю радіаційних випадінь. 

У 2017 році середні значення гамма-фону в Сумський області становили 

0,10-0,13 мкЗв/годину, а максимальний  рівень  складав 0,12-0,17 мкЗв/год, що 

не перевищує норми. Детальніше інформацію щодо стану радіаційного 

забруднення атмосферного повітря див. у розділі 2.4 Доповіді. 

На авіаметеостанції 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. 

За 2017 рік щільність випадінь коливалась від 0,5 до 4,3 Бк/м
2
, що є 

значно нижче допустимих норм.
  

Протягом 2017 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, 
137

Сs, 
90

Sr, 
7
Bе по пунктах АМСЦ Суми та Глухів. 

Контроль за радіаційною ситуацією грунтів проводиться Сумською 

філією ДУ «Держгрунтохорона» на 29 контрольних ділянках, які закладені в 

усіх районах області. Радіаційна обстановка в області залишається стабільною. 

 

 

10. ПРОМИСЛОВІСТЬ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ 

 

10.1. Структура та обсяги промислового виробництва 

За інформацією Головного управління статистики у Сумській області 
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індекси промислової продукції за підсумками 2017 року становили у порівнянні 

з 2016 роком 101,2 %. 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, % 
 2017 до  

2016 

Довідково: 

2016 до  

2015 

Промисловість   101,2 91,2 
Добувна та переробна промисловість 102,5 89,7 
Добувна промисловість і розроблення кар‘єрів 79,1 85,6 
Переробна промисловість    107,7 90,7 
з неї   
   виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів 99,7 97,8 
   текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів  105,6 102,3 
   виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна  діяльність 117,8 115,4 
   виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення ...

1
 ...

1
 

   виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 99,9 52,7 
   виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 140,0 117,9 
   виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції 105,2 117,4 
   металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання  108,7 116,0 
   машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання 107,5 92,3 
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 91,7 103,8 
1
 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення вимог Закону України «Про державну статистику» щодо 

конфіденційності інформації. 

 

Приросту промислової продукції досягнуто в 6 з 11 основних секторів 

промисловості, зокрема, у виробництві основних фармацевтичних продуктів і 

фармацевтичних препаратів (у 1,4 раза більше), виготовленні виробів з 

деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність (+17,8 %), 

металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів (+8,7 

%), машинобудуванні (+7,5 %), виробництві гумових і пластмасових виробів, 

іншої неметалевої мінеральної продукції (+5,2 %), текстильному виробництві, 

виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (+5,6 %). 

Загалом переробна промисловість збільшила випуск продукції на 7,7 %. 

Харчова та хімічна промисловість майже вийшли на рівень 

попереднього року (99,7 % та 99,9 % відповідно).  

ПАТ «Сумихімпром», що є найбільшим підприємством хімічної 

промисло-вості області, у другому півріччі 2017 року відновило випуск 

комплексних мінеральних добрив (загальний їх випуск за рік склав майже 

120 тис. тонн). Обсяг виробництва двоокису титану на підприємстві був 

рекордним за останні 5 років і становив 40 тис. тонн.  

Поліпшенню динаміки виробництва в харчовій промисловості у звітному 

році сприяв вихід підприємств молочної промисловості області на нові ринки. 

Налагоджено експорт продукції до Китаю, Казахстану, Узбекистану, Молдови, 

Єгипту. Філія «Сумський молочний завод» отримала дозвіл на експорт 

продукції до Європейського Союзу. У жовтні 2017 року відновлено роботу 

цукрового заводу в смт Миколаївка Білопільського району. 

У 2017 році продовжувалась робота з реалізації інвестиційних проектів 
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та створення нових робочих місць промисловими підприємствами області. 

Зокрема, у липні 2017 року на ТОВ «Гуалапак Україна» (місто Суми) 

уведено в експлуатацію новий цех з виробництва упаковок для дитячого 

харчування площею 12 тис. кв. метрів. Залучено 16,5 млн євро інвестицій.  

У жовтні 2017 року розпочато будівництво цеху ғ 3 заводу коркувальних 

засобів і поліграфічних виробів ПрАТ «Технологія». Уведення в експлуатацію 

об‘єкта передбачається у 2019 році.  

Високотехнологічне підприємство із виробництва та пакування фарма-

цевтичних препаратів ТОВ «Кусум Фарм» (місто Суми) розпочало будівельні 

роботи з розширення виробничих потужностей загальною площею 

720 кв. метрів та реконструкції існуючих приміщень під складські приміщення 

для готової продукції.  

ТОВ «Завод Кобзаренка» (смт Липова Долина) розпочало будівництво  

2 виробничих цехів площею 2,5 тис. кв. метрів.  

Негативно впливала на загальні результати галузі діяльність добувної 

промисловості, де щороку відбувається спад виробництва (за 2017 рік – на 20,9 

%). Негативні тенденції у цій сфері пов‘язані з виснаженням родовищ, 

складною процедурою відведення земельних ділянок під видобуток, постійним 

зростанням рентних платежів, проблемами із продовженням терміну чинності 

ліцензій на видобуток вуглеводнів.  

У кризовому стані знаходиться провідне підприємство 

машинобудування ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче 

об‘єднання». До початку російської воєнної агресії до 70% виробленої 

продукції підприємство поставляло на ринки Російської Федерації. Після 

відмови від співпраці із країною-агресором фінансовий стан підприємства став 

критичним.  

З метою розв‘язання проблем машинобудівного комплексу регіону 

питання щодо налагодження плідної співпраці між органами державного 

управління, великими державними компаніями та підприємствами області 

розглянуто 17.11.2017 на виїзному засіданні Комітету Верховної Ради України 

з питань бюджету у Сумській області, за підсумками якого сформовано 

пропозиції щодо змін у законодавстві України.  

 

10.2. Вплив на довкілля 

10.2.1. Гірничодобувна промисловість 

Якщо розглянути ефективність діяльності нафтогазових компаній з боку 

екологічних наслідків, то можна стверджувати, що нафтогазова галузь 

представляє собою одну з екологічно неблагополучних галузей економіки 

країни. Функціонування галузі пов'язане з великими ризиками при 

видобуванні, транспортуванні та переробці вуглеводневої сировини. Окрім 

негативного впливу на довкілля, також відчувається вплив на здоров'я 

персоналу та місцевих громад, руйнування територій традиційного ужитку. 

Відповідно, мова йде про необхідність ефективного використання 

вуглеводневих ресурсів нафтогазовими компаніями, шляхом ведення соціально 

відповідального бізнесу та захисту навколишнього середовища. 
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У районах, де розташовані компанії нафтогазового комплексу, 

спостерігаються найбільші обсяги викидів в атмосферне повітря. До 

найбільших забруднювачів повітря у Сумської області належать: філія 

управління магістральних газопроводів «Київтрансгаз» дочірньої компанії 

«Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» - 3,236 тис. т або 15,91 % від 

загального обсягу викидів по області, Качанівський ГПЗ ПАТ «Укрнафта» - 

2,430 тис. т або 11,95 %, ТОВ «Сумитеплоенерго» - 2,92 тис. т або 14,36 %, 

НГВУ «Охтирканафтогаз» ПАТ «Укрнафта» - 1,754 тис. т або 8,63 %. 

Гірничотехнічна діяльність призводить до утворення техногенного 

ландшафту. Гірничодобувні підприємства отруюють навколишню атмосферу 

шкідливими викидами, забруднюють водне середовище, негативно впливають 

на земну поверхню. Геологічні наслідки від видобутку нафти супроводжуються 

винесенням на поверхню Землі значних кількостей різноманітних елементів та 

їх з‘єднань, викликають зміну рівнів і гідравлічного тиску підземних вод. 

Пошукові геологорозвідувальні роботи також певною мірою впливають як на 

екологічну обстановку району пошуку, так і на гідрологічний режим підземних 

вод цього району. 

Значну шкоду довкіллю завдаються аварійні ситуації, що майже щорічно 

трапляються на підприємстві НГВУ «Охтирканафтогаз» ПАТ «Укрнафта». 

Протягом 2017 року на об‘єктах НГВУ «Охтирканафтогаз» сталося 7 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 зазодів 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 «Сумське машинобудівне науково–виробниче об‘єднання»,                        

ПАТ «Сумський завод «Насосенергомаш», ПАТ «Мотордеталь-Конотоп»,              

ТОВ «АрмаПром» (м. Кролевець) та ін. Відходами вказаного виробництва є 

стрижні та форми ливарні, відпрацьовані формувальні суміші, що містять 

сполуки металів та зв‘язуючи компоненти.  

Станом на 01.01.2018 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 забруднюючих речовин в атмосферне повітря підприємств 

металургійної промисловості склали у 2017 р. 1,003 т або 72,6 % у порівнянні 

із 2016 роком. 

За 2017 р. підприємствами металургійної промисловості із підземних 

водних об‘єктів забрано 0,007 млн. м
3
, у тому числі на виробничі потреби – 
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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 ІІ ступінь хімічної небезпеки. На її території 

класифіковано 3 адміністративно-територіальних одиниці з хімічної небезпеки 

- міста Суми (6 ХНО), Конотоп (2 ХНО), Шостка (4 ХНО). 

Із 20 хімічно небезпечних об'єктів, розташованих на території області,      

6 відносяться до IV ступеня небезпеки, 5 - до III ступеня, 4 - до II ступеня та      

5 об'єктів - до І ступеня небезпеки. На хімічно небезпечних об‘єктах 

встановлено 18 автоматичних систем виявлення небезпечної концентрації у 

повітрі хімічних речовин. Зона можливого хімічного зараження території 

області становить 330,54 кв.км, кількість населення що потрапляє в зону 

можливого хімічного зараження – 357,889 тис.осіб. На підприємствах області 

зберігаються або використовуються у виробничій діяльності 4888,9 т 

небезпечних хімічних речовин, у тому числі 3 т хлору, 1894,2 т аміаку,      

3381,7 т інших небезпечних хімічних речовин. 

Майже 95 % накопичених відходів належить ПАТ «Сумихімпром», з них: 

залізного купоросу – 2173,691 тис. т, фосфогіпсу (відходи 4 класу небезпеки) – 

15804,486 тис. т., шламу промислових стоків – 14587,908 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.  

Підприємством ПАТ «Шосткинський завод хімічних реактивів» отримана 

ліцензія  серії АЕ ғ 288637 від 14.08.2014 ғ 265 Міністерства охорони 

навколишнього природного середовища 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 

хімічної промисловості у 2017 р. склали 2856,869 т або 14 % від всіх викидів 

забруднюючих речовин стаціонарними джерелами. Викиди найбільшого 

підприємства хімічної промисловості - ПАТ «Сумихімпром» – склали 2597,498 

тонн (12,8 % від загальних викидів по області) або 121 % до обсягу 2016 року. 

Збільшення обсягів викидів пов‘язано з відновленням випуску комплексних 

мінеральних добрив (загальний їх випуск за рік склав майже 120 тис. тонн). 

Обсяг виробництва двоокису титану на підприємстві був рекордним за останні 

5 років і становив 40 тис. тонн.  

Загалом по хімічній промисловості у 2017 р. у поверхневі водні об‘єкти 

скинуто 3,203 млн. м
3
 зворотних вод, що менше попереднього року на               

0,33 млн. м
3
. Найбільшим забруднювачем  даної галузі в області залишається                                
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ПАТ «Сумихімпром». У 2017 р. підприємством скинуто у водні об‘єкти 

області 2,873 млн. м
3
, у тому числі: недостатньо очищених – 2,482 млн. м

3
, що 

становить 86,24 % від загального скиду по цьому підприємству.   

 

10.2.4 Харчова промисловість 

У Сумській області налічується більше ніж 120 великих, середніх та 

малих підприємств, які здійснюють виробничу діяльність у галузі харчової та 

переробної промисловості. 

Поміж потужних виробників товарів продовольчої групи переробкою 

молока та виробництвом молочної продукції займаються 7 підприємств, 

виробництвом м‘яса та м‘ясних продуктів – 7, 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, цукроварінням – 1, прийманням та зберіганням зерна – 33. 

У галузі виробництва харчових продуктів та напоїв зайнято 6,3 тис. 

працюючих, що становить 14 % від загальної кількості працюючих у 

переробній промисловості. 

Підприємствами харчової промисловості Сумської області від 

загальнодержавного обсягу виробляється: 

сирів жирних          15,7 %; 

масла вершкового        7,6 %;  

м‘яса великої рогатої худоби свіжого чи охолодженого  6,5 %; 

хлібобулочних виробів        3,0 %; 

кондитерських виробів        4,0 %.  

За 2017 рік підприємствами області з виробництва харчових продуктів та 

напоїв реалізовано продукції на 7,5 млрд. грн., що на 15 % більше до 2016 

року. Індекс виробництва харчових продуктів, напоїв становив 99,7 %, який до 

січня-грудня 2016 року збільшився на 1,9 відсоткових пунктів. 

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 більше ніж на 50 підприємствах харчової 

промисловості області. Інші підприємства працюють над її впровадженням. 

Протягом року підприємствами м'ясо-молочної промисловості забрано із 

підземних джерел 0,817 млн. м
3
, в тому числі: на господарсько-побутові –                

0,231 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 «Охтирський сиркомбінат» ПП «Рось». Ці підприємства 
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здійснюють скид недостатньо очищених стічних вод в поверхневі водні 

об‘єкти, а саме: у 2017 р. скинуто 0,082 млн. м
3
. Більша частина підприємств 

м'ясо-молочної промисловості здійснює скид стічних вод в міські 

каналізаційні мережі та у вигрібні ями. На даний час на підприємствах даної 

галузі існуючі очисні споруди, у тому числі попередньої очистки перед скидом 

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 2016 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 

У всіх категоріях господарств області за 2017 рік вироблено валової 

продукції сільського господарства на суму 10 218,6 млн гривень (у постійних 

цінах 2010 року), що становить 100,3 % до попереднього року, в тому числі 

продукції галузі рослинництва – 8 152,6 млн гривень, або 100,4 %, продукції 

галузі тваринництва – 2 066,0 млн гривень (99,8 %). За темпом виробництва 

валової продукції сільського господарства область посідає 11 місце, а за 

обсягами виробництва валової продукції сільського господарства на 1 особу 

населення – 8 місце серед регіонів України.  

Упродовж 2017 року значний ріст надходжень до бюджету здійснено 

платниками податків сільськогосподарського виробництва, якими сплачено до 

бюджетів усіх рівнів 2 149,5 млн гривень, що на 928,0 млн гривень, або в 1,7 
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рази більше, ніж у 2016 році, в тому числі: до державного бюджету сплачено 

1097,4 млн гривень, що на 642,9 млн гривень, або у 2,4 рази більше проти 2016 

року; до місцевих бюджетів сплачено 1 097,4 млн гривень, що на 

285,1 млн гривень, або в 1,4 рази більше проти 2016 року. 

Заробітна плата одного працівника, зайнятого у сільському господарстві 

області, за 2017 рік становила 5 936 гривні, або на 59,4 % більше проти 

відповідного періоду 2016 року. Середній розмір орендної плати за земельні 

паї у відсотках від грошової вартості землі в середньому по області                            

зріс з 6,6 % до 8,1 % . 

У галузі рослинництва в 2017 році валове виробництво зернових та 

зернобобових культур становило 3 686 тис. тонн, при середній урожайності 

60,1 ц/га. 

Сумщина в 2017 році серед регіонів України найбільше посіяла та 

зібрала гречки, валовий збір якої становить 24,8 тис. тонн при урожайності 

11,5 ц/га.  

У галузі тваринництва за 2017 рік вироблено в усіх категоріях 

господарств молока – 415,8 тис. тонн, що більше проти 2016 року на 1,5 

тис.тонн, м‘яса – 64,8 тис. тонн,  яєць – 382,9 млн штук. 

За чисельністю поголів‘я корів у сільськогосподарських підприємствах 

серед регіонів України область посідає 4 місце, за чисельністю поголів‘я 

великої рогатої худоби – 7 місце, по валовому виробництву молока – 6 місце. 

У сільськогосподарських підприємствах області зросла продуктивність 

дійного стада на 184 кілограми і становить 5276 кілограми.  

В області впродовж останніх років спостерігається стійка позитивна 

динаміка збільшення потоку інвестицій в аграрний сектор Сумщини.  

Згідно з оперативними даними станом на 01.01.2018 реалізовано  

60 інвестиційних проектів, сума залучених інвестиційних коштів в 

агропромисловий комплекс становить 1 743,0 млн гривень, у тому числі в 

галузь рослинництва – 73,1 млн гривень, тваринництва – 76,0 млн гривень, 

розвиток інфраструктури аграрного ринку – 411,4 млн гривень, харчову та 

переробну промисловість – 23,9 млн гривень. На придбання 

сільськогосподарської техніки та модернізацію машино-тракторного парку 

залучено 1 158,6 млн гривень інвестиційних коштів. 

 

11.2 Вплив на довкілля 

Враховуючи те, що філіями ДУ «Держгрунтохорона» на даний час 

практично не проводиться обстеження луків, пасовищ, земель, що виведені з 

обробітку, агрохімічний аналіз ґрунту 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 
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інтенсивному прояву водної та вітрової ерозії, створенню своєрідного водного, 

повітряного та теплового режимів. Але за мінімальних обробітків 

збільшується пестицидне навантаження.  

Науковцями Сумського національного аграрного університету 

проводяться постійні спостереження за станом ґрунтів. Встановлено 

збільшення прояву вітрової ерозії через рубку лісосмуг. Нові лісосмуги майже 

не насаджуються, тому підвищується ризик утворення шквалів, буревіїв. 

Швидке пересихання ґрунту 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 

орних грунтів.  

Обробіток грунту потрібно проводити за фізичної стиглості, враховуючи 

температурний та водний режим грунтів, 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 грунти, 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. 

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 

та сірі лісові. 

В 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 
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вапняково-аміачної селітри не може виправити ситуацію.  

В 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.  

 

11.2.1 Внесення мінеральних і органічних добрив на оброблювані 

землі та під багаторічні насадження 

Застосування мікродобрив у сільськогосподарському виробництві 

України зараз стає вагомим прийомом серед заходів з підвищення врожайності 

сільськогосподарських культур. 

Роль мікроелементів у рослині багатогранна. Вони активізують 

діяльність багатьох ферментів, підвищують енергію схожості насіння, 

зменшують захворюваність рослин бактеріальними та грибковими хворобами 

(гниль сердечка буряків, сіра плямистість злаків, розеточна хвороба плодових і 

т. ін.). Крім того, мікроелементи прискорюють розвиток 

сільськогосподарських культур, їхнє визрівання, підвищують стійкість рослин 

до нестачі вологи та низьких температур і засвоювання азоту, фосфору й калію 

з ґрунту. 

Згідно з статистичним бюлетенем «Внесення мінеральних та органічних 

добрив під урожай 2017 року в сільськогосподарських підприємствах Сумської 

області» усього було внесено 113,4 тис. тонн поживних речовин мінеральних 

добрив, що становить 124 кг на один гектар посівної площі. З них азотних – 

78,7 тис. тонн, фосфорних – 18,7 тис. тонн, калійних – 16,0 тис. тонн. Крім 

того внесено 441 тис. тонн органічних добрив, що становить 30,7 тонн на один 

гектар посівної площі. 

Під багаторічні насадження мінеральні та органічні добрива не 

вносились. 

 

11.2.2 Використання пестицидів 

Серйозну потенціальну небезпеку навколишньому середовищу, 

передусім землям, культурним рослинам, а через них і людям, завдає 

інтенсивна хімізація землеробства. Десятки тонн мінеральних добрив і 

хімічних меліорантів, сотні тисяч тонн гербіцидів, інсектицидів, дефоліантів, 

регуляторів росту рослин та інших хімічних засобів, які щороку вносять на 

поля, навіть за умови відносної нешкідливості окремих препаратів, разом 

негативно впливають на навколишнє середовище. 

Сьогодні в Сумській області сільськогосподарські виробники та фермери 

все частіше використовують авіаційний метод обробки полів засобами захисту 

рослин. Та на жаль, не завжди пам‘ятають про те, що застосовані хімічні 

препарати можуть зашкодити здоров'ю місцевих жителів. 

Умови і послідовність виконання організаційних, санітарно-гігієнічних 

та інших заходів, що спрямовані на запобігання шкідливої дії пестицидів і 

агрохімікатів на здоров‘я людей, регламентуються Законом України «Про 

пестициди і агрохімікати», державними санітарними правилами 

«Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному 
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господарстві» ДСП 8.8.1.2.001-98, державними санітарними правилами 

«Авіаційне застосування засобів захисту рослин і мінеральних добрив у 

народному господарстві України», затвердженими наказом МОЗ України 

ғ382 від 18.12.1996 року. 

Вказані документи є обов‘язковими для виконання підприємствами, 

установами і організаціями, а також громадянами, незалежно від форм 

власності. А ті, хто їх порушує, несуть цивільно-правову, адміністративну або 

кримінальну відповідальність, згідно із законодавством України. 

Часто при проведенні авіахімробіт, внаслідок недотримання 

встановлених вимог, до Держпродспоживслужби надходять скарги від 

населення на погіршення стану здоров‘я та забруднення навколишнього 

середовища. Мешканці сіл, де проводиться розпорошення гербіцидів та 

пестицидів, страждають від запаморочення, задухи, кашлю і головного болю. 

За останні роки почастішали випадки масових отруєнь бджіл після 

обробки полів пестицидами, особливо при розпиленні отрутохімікатів за 

допомогою літаків. За інформацією Головного управління 

Держпродспоживслужби в Сумській області у 2017 році загинуло 1139 

бджолосімей у восьми областях – Житомирській, Київській, Полтавській, 

Сумській, Черкаській, Дніпропетровській, Рівненській та Тернопільській. 

 

11.2.3 Екологічні аспекти зрошення та осушення земель 

Меліорація земель, являючись відчутним фактором втручання в існуюче 

природне середовище, призводить до перебудови всіх складових елементів на 

території її застосування. У зв'язку з цим постає важливе питання про допусти-

ме перетворення існуючих природних ландшафтів на техногенно перетворені 

території, уникнення негативних наслідків. Все це ставить на порядок дня зав-

дання отримання системної об'єктивної інформації про всі зміни в меліоратив-

ній обстановці, аналіз причин цих змін тенденції їх розвитку, складання про-

гнозу меліоративного стану — створення системи меліоративного 

моніторингу, як частини екологічного моніторингу навколишнього 

середовища, являється однією з найбільш актуальних і висуває ряд наукових, 

методичних і організаційних питань. 

Природоохоронні заходи при осушувані боліт і еколого-меліоративний 

моніторинг будуть більш ефективними, якщо при плануванні враховується 

специфіка формування хімічного складу ґрунтових вод на осушуваних землях, 

яка полягає в тому, що формування хімічного складу води визначається: а) 

штучно створеною зоною аерації, б) режимом рівнів, в) характером розподілу 

водорозчинних солей у вертикальному профілі ґрунтів і гірських порід, г) 

мінеральними добривами. 

Зона аерації утворюється в результаті скидання болотних вод і зниження 

рівня ґрунтових. Створюються сприятливі умови доступу атмосферного кисню 

до ґрунтових горизонтів, що тривалий час перебували в анаеробному середо-

вищі, активізуються процеси мінералізації органічної речовини з поглинанням 

кисню і виділенням вуглекислого газу, що в свою чергу впливає на фізико-

хімічну обстановку в зоні аерації та ґрунтових водах, визначаючи умови нако-
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пичення, поширення та міграції хімічних компонентів. 

Природні коливання та штучні зміни рівня ґрунтових вод змінюють в 

часі і по території потужність зони аерації, активізують процеси 

вилуговування, розчинення і винесення з верхніх ґрунтових горизонтів до 

водоносних шарів продуктів мінералізації органічної речовини і компонентів 

водорозчинних солей. Між концентраціями хімічних компонентів в ґрунтових 

водах і режимом ґрунтових вод встановлюються певні кореляційні зв'язки, що 

дозволяє прогнозувати концентрацію у воді досліджуваних елементів і 

визначати можливу зміну хімічного складу води. Аналіз даних досліджень та 

спостережень вказує на загальну спрямованість у зростанні в складі води іонів, 

сульфатів, хлоридів, магнію та натрію при негативному впливі даних іонів на 

процеси формування гідрокарбонатних кальцієвих вод. 

За даними Сумського управління водних ресурсів у Сумській області 

налічується 55 міжгосподарських меліоративних (осушувальних) систем, у 

тому числі 17 систем площею понад 1,0 тис. га. 

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 2017 році знаходились, в основному, в межах ГДК для господарсько-

побутового та рибогосподарського використання. 

За даними Департаменту агропромислового розвитку Сумської 

обласної державної адміністрації загальна площа зрошуваних земель у 

Сумській області становить 1218 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 «Тепличний».  
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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.  

Нестабільність соціально-економічної ситуації, низький рівень 

концентрації капіталу в аграрній сфері, диспаритет цін між 

сільськогосподарською продукцією і продукцією промисловості та його 

наслідки зумовили хронічні негаразди в цій галузі. В процесі реформування 

агропромислового комплексу тваринництво Сумщини також зазнало  

негативних змін. Динаміка поголів‘я сільськогосподарських тварин наведена у 

табл. 11.1. Динаміка виробництва осоновних видів продукції тваринництва 

наведена у табл. 11.2. Масове скорочення поголів‘я сільськогосподарських 

тварин, зниження продуктивності, збитковість виробництва та погіршення 

якості продукції ставлять під загрозу національну продовольчу безпеку, 

знижується експортний потенціал країни та погіршується соціальна ситуація в 

сільській місцевості.  

 

Таблиця 11.1 

Динаміка поголів’я в Сумський області 

  

Кількість сільськогосподарських тварин на 1 січня, тис. голів 

велика рогата худоба 
свині вівці та кози птиця 

усього у т. ч. корови 

1995 772,9 324,2 603,3 181,6 4758,7 

2010 178,1 104,8 199,3 40,1 3510,0 

2018 149,7 80,5 115,1 39,8 4923,8 

 

Таблиця 11.2 

Виробництво основних видів продукції тваринництва  

  
Виробництво основних видів продукції тваринництва 

м’ясо (у забійній молоко, тис. т яйця, млн. шт. вовна, т 
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вазі), тис. т 

1995 90,5 718,9 298,7 308 

2010 40,4 430,5 267,9 37 

2017 44,1 416,0 382,7 21 

 

 У тваринництві домінують вирощування великої рогатої худоби, 

свинарство та птахівництво. Проведений науковцями Сумського 

національного анрарного університету аналіз  показав, що  обсяг поголів‘я 

тварин  і виробництво продукції основних тваринницьких галузей продовжує  

негативну тенденцію до скорочення. Якщо птахівництво, з урахуванням 

специфіки виробництва, є більш-менш  привабливими  для  інвестицій,  

оскільки  за  досить  короткий  час  можна  не  лише повернути вкладені 

кошти, а й одержати прибутки, то галузь скотарства має тривалу окупність 

капіталовкладень, оскільки на те, щоб корова досягла продуктивного віку та 

отримати від її утримання максимальну віддачу, необхідно затратити до 6 

років. На  депресивне становище свинарської галузі вплинуло моральне і 

матеріальне старіння основних фондів, відсутність мотивації до інвестицій в 

м‘ясну галузь в Сумський області, а останнім часом ще й збільшення випадків 

захворювання свиней на африканську чуму свиней.  Сукупність зазначених  

факторів  має  суттєвий  негативний  влив  на  розвиток  тваринництва  

Сумщини. 

Виробництво  молока  зосереджено  у  господарствах  населення,  де  у  

2017 р. утримувалось  майже половина  корів.  Однак,  починаючи  вже  з  2010  

р.,  як  фізичні  обсяги виробництва молока, так і показник питомої ваги 

приватного сектору мають тенденцію до зниження.  Якщо   до 70 %  молочної  

сировини,  яка  надходить  на молокозаводи з ферм, вищого ґатунку, то 

населення  здає переважно другосортне молоко. Тому перспектива однозначно 

має бути за  великотоварними виробництвом, яке  може  забезпечити  

впровадження  ефективних  енерго -  та  ресурсозберігаючих технологій 

утримання тварин. 

Проведені  дослідження та  спостереження  вказують на те,  що  для  

розвитку  галузі тваринництва на Сумщині  необхідно збільшити  ефективну  

віддачу  продуктивності  поголів'я  за рахунок  підвищення  середньорічних  

надоїв  молока  та  середньодобових  приростів тварин на відгодівлі, суттєво 

знизити  собівартості  продукції за рахунок впровадження інноваційних 

технологій, а також, на державному рівні забезпечити захист національного 

товаровиробника  від  кон‘юнктурного  коливання  цін  на   закупівельну 

продукцію. 

Подальше удосконалення  розвитку  тваринництва  в  господарствах 

Сумської області  має  здійснюватись  у  напрямках,  які  передбачають:  

прискорене нарощування  поголів‘я  худоби  і  птиці,  особливо  маточного;  

забезпечення розширеного відтворення стада; підвищення генетичного 

потенціалу продуктивності худоби і птиці; розширення  кооперації  між  

господарствами  різних  форм  власності  у  нарощуванні  продукції  

тваринництва;  реструктуризацію  кормової  бази  шляхом  поліпшення 
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польового  і  лукопасовищного  кормовиробництва,  збільшення  виробництва 

повноцінних комбікормів з урахуванням вікових і статевих груп тварин; 

розширення площ культурних пасовищ; доведення до нормативної потреби 

використання кормів необхідної  структури  у  розрахунку  на  одну  голову  

худоби  і  птиці;  впровадження інтенсивних технологій утримання худоби і 

птиці і застосування найбільш досконалої механізації виробничих процесів на 

тваринницьких фермах і комплексах; розширення переробки  тваринницької  

сировини  в  господарствах  її  виробників;  надання сільськогосподарським  

виробникам  допомоги  з  боку  держави  щодо   модернізації виробництва та 

переведення тваринництва на промислову основу, організації переробки 

продукції і збуту продукції. 

 

11.3 Органічне сільське господарство 

Розвиток органічного виробництва – це крок до нарощування 

виробництва високоякісних продуктів харчування як для власних потреб, так і 

для перспективних зовнішніх ринків. У Сумській області ґрунтово-кліматичні 

умови сприятливі для ведення органічного виробництва. Станом на 2017 рік 

органічне виробництво впроваджене на площі понад дві тисячі гектарів, 

зокрема, в господарствах Липоводолинського, Лебединського, Середино-

Будського, Сумського, Роменського, Шосткинського районів. 

Згідно з інформацією Департаменту агропромислового розвитку 

Сумської обласної державної адміністрації в області 9 підприємств мають 

сертифікати з органічного виробництва ТОВ «Велесверміорганіка» 

(с. Голубівка Середино-Будського району), ФОП «Цвільов М.М.» (м. Ромни), 

СТОВ «Хлібороб» (м. Лебедин), ТОВ «Липоводолинський Райснаб» 

(с. Подільки Липоводолинського району), ТОВ «СК-Агро» (с. Суха Грунь 

Липоводолинського району), ОСГ«Марченко А.М.» (с. Клишки 

Шосткинського району), ФГ «Мрія –СК» (с.Токарі Сумського району), ТОВ 

«Екофарм Веселе» (с.Веселе Путивльського району), ТОВ АФ «ІНБЕРРІ» 

(м.Суми) мають сертифікати відповідно до стандарту МАОС з органічного 

виробництва і переробки, що еквівалентний Постановам Ради (ЄС) ғ 834/2007 

та 889/2008. 

У 2017 році вперше з обласного бюджету було проведено часткове 

відшкодування витрат за отримання сертифікатів органічної продукції трьом 

суб‘єктам господарювання агропромислового комплексу Сумської області на 

суму 16,5 тис. грн., а саме: ТОВ «Велесверміорганіка» (с. Голубівка Середино-

Будського району),ФГ «Мрія СК» (с. Токарі Сумського району) та фізичній 

особі-підприємцю Цвільову Миколі Миколайовичу (с. Хмелів Роменського 

району), на отримання часткового відшкодування витрат, пов‘язаних з 

отриманням сертифікату на виробництво органічної продукції.  

У 2018 році передбачається відшкодування 75% витрат, пов‘язаних з 

отриманням сертифікату на виробництво органічної продукції, на що виділено 

150 тис. грн. 

З переходом на ринкові умови торгівлі з країнами Євросоюзу все більше 

аграріїв області вивчають досвід і застосовують технології виробництва 
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органічної продукції. 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. 

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.   

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. 

 

12. ЕНЕРГЕТИКА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ 

 

12.1. Структура виробництва та використання енергії 

У 2017 році забезпечено безперебійне та відповідно до потреб 

постачання електроенергії та природного газу для всіх сфер економіки та 

населення регіону. Обсяги спожитої електроенергії склали 2023,1 млн кВт-год.  

(+1 % проти 2016 року). Станом на 01.01.2018 рівень розрахунків за спожиту 

електричну енергію перед ПАТ «Сумиобленерго» становить 97,3 %, загальний 

борг споживачів зріс проти початку 2017 року на 65 млн гривень (+29,6 %)  

та склав 284,7 млн гривень. 

Споживачами області отримано 446,4 млн куб. метрів природного газу  

(-52 % проти 2016 року). Станом на 01.01.2018 рівень розрахунків за спожитий 

природний газ перед ТОВ «Сумигаз Збут» склав 88 %, загальний борг 

споживачів зріс проти початку 2017 року на 401,2 млн гривень (+44,6 %) та 

становить 1301,5 млн гривень. Використання теплоенергії та електроенергії за 

основними видами економічної діяльності у 2017 році за даними Головного 

управління статистики у Сумській області наведено у табл. 12.1 Додатка. 

У 2017 році підприємства, організації та установи області використали                             

палива на виробничо-експлуатаційні та комунально-побутові потреби, з 

урахуванням обсягів реалізованих населенню та роздрібного продажу через 
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автозаправні станції, 1571,8 тис.т палива в умовному вимірі, що на 7,3 % 

менше ніж у 2016 р. За напрямками використання 33,3 % палива використано 

на перетворення в інші види палива та енергію, 4,6 % - на власне споживання 

енергетичним сектором, 1,1 % - для неенергетичних цілей, 58,3 % - кінцеве 

споживання, 2,7 % склали втрати при розподілі, транспортуванні та зберіганні. 

За окремими видами економічної діяльності 73,2 % використання палива 

припадало на промисловість, 11,6 5 – на сільське, лісове та рибне 

господарство, 3,1 % - на транспорт, складське господарство, поштову та 

кур‘єрську діяльність, 0,3 % - на будівництво, 11,8 % - на підприємства та 

організації інших видів діяльності. Структура використання палива з 

урахуванням обсягів роздрібного продажу через автозаправні станції наведена 

у табл. 12.2. 

 

Таблиця 12.2 

Структура використання палива, % 
 2017 рік 

Усього 100,0 

у тому числі  

вугілля  4,4 

нафта сира, у тому числі нафта, одержана з мінералів бітумінозних 

(включаючи газовий конденсат) 3,7 

газ природний
 

66,5 

дрова для опалення 4,8 

бензин моторний 4,5 

газойлі (паливо дизельне) 10,4 

дистиляти нафтові середні; фракції середні інші
 

0,3 

пропан і бутан скраплені
 

3,4 

 

12.2. Ефективність енергоспоживання та енергозбереження 

За інформацією управління житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та паливно-енергетичного комплексу Сумської обласної 

державної адміністрації у рамках виконання заходів з підвищення 

енергоефективності та енергозбереження протягом 2017 року встановлено та 

відремонтовано 29 твердопаливних котлів (м. Глухів, м. Лебедин, Охтирський, 

Сумський, Глухівський, Кролевецький райони) та 5 енергоефективних газових 

котлів (м. Глухів, м. Лебедин). Економія природного газу становить 680 тис. 

куб. метрів. Вартість робіт становить 6,4 млн гривень, з яких 3,9 млн гривень - 

кошти державного бюджету, 0,83 млн гривень — кошти місцевих бюджетів, 

0,85 млн гривень - кошти підприємств, 0,85 млн гривень - інші джерела. 

Станом на 01.01.2018 частка котелень, що використовують тверде 

паливо, до загальної кількості котелень становить 62 % (у 2016 р. - 54,2 %), а 

частка топкових – 73 % (у 2016 р. – 62 %). 

Протягом 2017 року за рахунок коштів Державного фонду регіонального 

розвитку (11,07 млн гривень) реалізовано 8 проектів з термомодернізації 

закладів бюджетної сфери (м. Шостка, м. Кролевець, смт Кириківка 

Великописарівського району, с. Слоут Глухівського району, с. Сваркове 

Глухівського району, с. Старе Село Сумського району, с. Миронівка 

Шосткинського району). 
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Крім того у закладах бюджетної сфери проведена заміна 3314 вікон та 

дверей на енергозберігаючі, виконано капітальний ремонт 29 покрівель. 

Частка енергозберігаючих джерел світла у зовнішньому освітленні 

населених пунктів становить 75,2 %. 

Протягом 2017 року в області відновлено 298,8 км мереж вуличного 

освітлення, змонтовано 8450 енергозберігаючих світильників на загальну суму 

41063,9 тис. гривень. 

З початку дії програми по «теплим кредитам» у Сумській області видано 

23716 кредитів на суму 341,71 млн гривень (І місце по кількості кредитів та ІІІ 

місце по обсягам коштів), у тому числі для ОСББ - 55 кредитів на суму 7,59 

млн гривень, на придбання «негазових» котлів - 1598 кредитів на суму 23,8 

млн гривень, на придбання енергозберігаючих матеріалів - 22063 кредити на 

310,3 млн 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 

(відшкодовується 15 % від розміру відсоткової ставки, в обласному бюджеті 

передбачено 850 тис. гривень) відшкодовано 185,6 тис. гривень. Сума виданих 

кредитів становить більше 4 млн гривень.  

Протягом 2017 року всіма категоріями споживачів Сумської області 

спожито 809,5 млн куб. метрів природного газу, що на 8,9 % менше, ніж за 

2016 рік, у тому числі економія населення становить 10,1 %, 

теплопостачальних підприємств — 15,8 %, закладів бюджетної сфери - 11,7 %, 

промисловими підприємствами - 3,4 %. 

 

12.3. Вплив енергетичної галузі на довкілля 

У 2017 р. обсяг викидів забруднюючих речовин (без діоксиду вуглецю) в 

атмосферу від стаціонарних джерел підприємств енергетичної галузі склав  

8507,1 т, що майже на 20 % менше від обсягу викидів 2016 року. Дані щодо 

викидів забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря від 

стаціонарних джерел забруднення підприємств паливно-енергетичного 

комплексу у 2017 р.наведено у табл. 12.3. 

Найбільшими забруднювачами повітря у енергетичній галузі у 2017 р. 

були такі підприємства: філія управління магістральних газопроводів 

«Київтрансгаз» дочірньої компанії «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» – 

3,236  тис. т (15,91% від  загального обсягу), ТОВ «Сумитеплоенерго» –           

2,923 тис. т (14,36 %),  Качанівський  ГПЗ  ПАТ «Укрнафта» – 2,43 тис. т 

(11,95 %), НГВУ «Охтирканафтогаз» ПАТ «Укрнафта» – 1,754 тис. т (8,63 %). 

 

Таблиця 12.3 

Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне 

повітря від стаціонарних джерел забруднення підприємств паливно-

енергетичного комплексу у 2017 р. 
 Обсяги викидів Крім того, діоксиду вуглецю 

 т % т % 
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Усі види економічної діяльності 20335,9 100 1676340,3 100 

Добувна промисловість і розроблення кар‘єрів 5289,7 26,0 166617,7 9,9 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 

повітря 

3217,4 15,8 586868,2 35,0 

 

У 2017 році спалено 5,6 тис. т відходів, з яких з метою отримання енергії 

3,8 тис. т, з метою теплового перероблення – 1,8 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 2017 р. на території золошлаконакопичувача Сумської ТЕЦ 

накопичено 57663,3 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 на сьогодні налічується 62 об'єкти відновлюваної енергетики 

(сонячна енергія). Протягом 2017 року об'єктами відновлюваної енергетики 

(сонячна енергія) було вироблено 575,1 кВт-год електричної енергії. 

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 цільове 
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призначення для розміщення та експлуатації будівель і споруд промисловості, 27 - 

землі с/г призначення. 

У м. Конотоп у перспективних планах впровадження проекту 

будівництва наземної сонячної електростанції потужністю 10 МВт, базовою 

вартістю 14 млн дол. США, має забезпечити «зеленою» енергією потреби 

віддаленого мікрорайону міста та муніципальних будівель. Окупність проекту - 

5 років. Проектна ідея знайшла зацікавленість серед інвесторів, тому сьогодні 

ведуться роботи щодо розробки детального техніко-економічного 

обґрунтування.  

У м. Шостка планується для реалізації проект з будівництва сонячної 

енергостанції потужністю 1 МВт з наземним розміщенням панелей на 

території індустріального парку «Свема». Вартість проекту становить 22,6 млн 

гривень. Управлінням ЖКГ, енергозбереження та паливно-енергетичного 

комплексу облдержадміністрації, що виступає замовником цього проекту, до 

Мінрегіону направлено заявку для участі у конкурсному відборі проектів 

регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного 

бюджету, отриманих від Європейського Союзу. 

У м. Тростянець місцева влада знайшла інвестора з Німеччини 

(ТОВ «Глобал Грін Енерджі Солар І») для будівництва сонячної електростанції 

загальною потужністю 5,05 МВт на території індустріального парку 

«Тростянець». На сьогодні з ТОВ укладено договір оренди земельної ділянки, 

виготовляється проектно-кошторисна документація. 

У результаті проведеної обласною державною адміністрацією роботи з 

впровадження енергоефективних технологій у сфері житлово-комунального 

господарства, у закладах освіти, охорони здоров'я, культури протягом останніх 

трьох років: у області споживання газу всіма категоріями споживачів скоротилося 

на 17,2 %, було переведено на альтернативні види палива 246 котелень 

переважно закладів бюджетної сфери), на реалізацію заходів з 

енергозбереження було використано 88,6 млн гривень з усіх джерел 

фінансування. 

У 2017 році створено лінію з виготовлення брикетів у Краснопільській ОТГ. 

Брикети у місцевому господарстві виробляють із соломи та тирси, які є відходами 

виробництва. Це сприятиме переходу на альтернативні види палива, що наразі 

активно впроваджуються у громадах і районах Сумщини, аби економно 

використовувати природний газ та зменшувати його споживання.  

 

13. ТРАНСПОРТ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ 

 

13.1. Транспортна мережа регіону 

Регіон має розвинену транспортну систему. Транспортний комплекс 

Сумської області представлений такими складовими як залізничний, 

автомобільний, авіаційний та міський електричний транспорт. 

Сумська область розташована в північно-східній частині України. На 

півночі та сході область межує з Брянською, Курською та Бєлгородськими 

областями; протяжність державного кордону з Російською Федерацією складає 
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498 км. На півдні, південному сході та заході Сумщина межує з Харківською, 

Полтавською та Чернігівською областями України. Відстань від обласного 

центру до міст Київ: залізницею – 350 км, автошляхом – 359 км; Харків – 189 

км. Відстань до кордону з Російською Федерацією – 48 км.  

Інфраструктура транспортного комплексу складається із споруд та 

обладнання зовнішнього транспорту, мережі зовнішніх транспортних артерій, 

а також внутрішньоміської транспортної системи населених пунктів. 

 

13.1.1. Структура та обсяги транспортних перевезень  

За інформацією Головного управління статистики у Сумській області у 

2017 році вантажооборот підприємств транспорту становив 7370,9 млн ткм і 

збільшився порівняно з 2016 роком на 7,3 %. Підприємствами транспорту 

перевезено 6316,1 тис. т вантажів, що на 9,4 % більше обсягу 2016 р. Дані 

щодо вантажних перевезень у 2017 році наведено у табл. 13.1. 
 

                                                                                                   Таблиця 13.1 

Вантажні перевезення 
 Вантажооборот Перевезено вантажів 

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

Транспорт  7370,9 107,3 6316,1 109,4 

залізничний* 6992,4 106,6 4777,6 111,0 

автомобільний 378,5 120,3 1538,5 104,3 

водний – – – – 

трубопровідний – – – – 

авіаційний – – – – 

* - обсяг відправлених вантажів 

 

Залізничним транспортом відправлено 4777,6 тис.т вантажів, що на 11,0 

% більше, ніж у попередньому році. Найбільше відправлено зерна і продуктів 

перемолу – 3652,9 тис.т, лісових вантажів – 427,2 тис.т та хімічних і 

мінеральних добрив – 282,9 тис.т. Проти 2016 р. обсяги відправлення зерна і 

продуктів перемолу збільшилися на 25,8 %, лісових вантажів та хімічних і 

мінеральних добрив зменшилися відповідно на 28,1 % і 20,7 %. 

У 2017 р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі        

2423,5 млн.пас.км, що становить 99,4 % від обсягів 2016 р. Послугами 

пасажирського транспорту скористалися 96197,3 тис. пасажирів, що на 3,7 % 

більше, ніж у 2016 р. Дані щодо пасажирських перевезень у 2017 році 

наведено у табл. 13.2. 
 

                                                                                                   Таблиця 13.2 

Пасажирські перевезення 
 Пасажирооборот Перевезено пасажирів 

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

Транспорт  2423,5 99,4 96179,3 103,7 

залізничний* 1731,5 100,1 6735,2 95,3 

автомобільний 589,6 96,0 62978,3 102,6 

тролейбусний 77,5 106,4 20954,6 106,4 

трамвайний 24,9 117,3 5529,2 117,3 

* - кількість відправлених пасажирів 

 

13.1.2 Склад парку та середній вік транспортних засобів 

Провідна роль в освоєнні вантажних і пасажирських перевезень 
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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. 

Протягом останніх років викиди забруднюючих речовин від пересувних 

джерел значно перевищували викиди від стаціонарних - майже 70 % від 

загальних викидів в атмосферне повітря у Сумській області складали викиди 

автотранспорту.  

 

13.3. Заходи щодо зменшення впливу транспорту на довкілля 

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.  

 

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.  

Остаточні дані по валовому регіональному продукту за 2017 рік 

підводяться Головним управлінням статистики у Сумській області та будуть 

оприлюднені в третій декаді березня 2019 року, попередні дані по індексах 

фізичного обсягу валового регіонального продукту за видами економічної 

діяльності у 2017 році наведено у табл. 14.1. Індекс фізичного обсягу валового 
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регіонального продукту (ВРП) – це зведений індекс валових доданих 

вартостей регіону за видами економічної діяльності з урахуванням податків за 

виключенням субсидій на продукти.   

 

Таблиця 14.1 

Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту  у 2017 році 

(попередні дані) 
 (у цінах попереднього року, %) 

Види економічної діяльності 

 

Сумська 

область 

По Україні 

Валовий регіональний продукт  103,7 102,5 

Податки за виключенням субсидій на продукти 102,0 103,6 

Валова додана вартість 103,9 102,3 

у тому числі   

сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 99,7 97,5 

добувна промисловість і розроблення кар‘єрів 77,7 94,1 

переробна промисловість 108,6 105,1 

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 89,4 93,9 

будівництво 97,6 126,9 

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів 93,9 105,0 

транспорт, складське господарство, потова та кур‘єрська діяльність 100,2 104,3 

інші види економічної діяльності 106,5 102,3 

 

             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. 

    За даними опитування, виконаного в м. Суми, екологічні проблеми 

хвилюють більшу частину населення міста, практично всі жителі відзначають 

погіршення екологічної обстановки й готові нести певні витрати, у тому числі 

купувати екологічні товари, щоб запобігти погіршенню навколишнього 

середовища (табл. 14.2). Це підтверджує наявність попиту на екологічну 

продукцію широкого вжитку.  

 

Таблиця 14.2 

Відношення населення м. Суми до деяких екологічних проблем, 

% від числа опитаних 
Показники Хвилює Хвилює 

частково 

Не хвилює Утруднилися 

відповісти 

Забруднення атмосферного повітря 82,7 14,0 2,0 1,3 

Забруднення питної води 94,7 3,3 0,0 2,0 

Радіаційна обстановка на території 37,3 47,3 4,0 11,3 

Засміченість населених пунктів 88,7 11,3 0,0 0,0 

Санітарний стан місць відпочинку 73,3 18,7 4,7 3,3 

Забруднення рік і інших водойм 80,0 16,0 0,0 4,0 

Зникнення в лісах біля міста тварин, 

птахів, грибів і ягід 

71,3 19,3 0,7 8,7 

Зникнення риби у водоймах 74,7 21,3 0,0 4,0 

Розширення територій смітників і 

відвалів гірських порід 

74,0 17,3 4,0 4,7 

Шум за місцем проживання 63,3 18,7 12,7 5,3 

Загибель зелених насаджень у 

населених пунктах і лісах біля міст 

82,7 10,7 1,3 5,3 
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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 22 суб‘єкта 

господарювання, що здійснюють збирання та заготівлю відходів як вторинної 

сировини. 

       У швецькому місті Мельме відбувся всесвітній конкурс стартапів 

Packbridge. Вісім організацій з усього світу запропонували на розгляд журі 

винаходи в сфері розробки унікальної інноваційної упаковки. Сумський 

національний аграрний університет представив Дмитро Бідюк. Молодий 

науковець презентував унікальну органічну біоупаковку, аналогів якої на 

сьогоднішній день не існує в світі. Одноразові стаканчики, які не тільки є 

абсолютно безпечними для довкілля та розкладаються за 3 місяці, а й навіть 

удобрюють ґрунт, уперше були представлені на конкурсі стартапів від 

Міністерство освіти и науки України, де команда науковців СНАУ виборола 

«срібло». В майбутньому ця розробка може стати альтернативою не тільки для 

одноразового посуду, а й ПЕТ-пляшок. 
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На конкурсі у Мельме винахід талановитого вченого отримав високу 

оцінку журі, до складу якого входили представники провідних світових 

компаній із виробництва харчових продуктів. 

 

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 2015-2017 роки, затверджених рішенням Сумської 

обласної ради від 09.04.2015. 

Сумська обласна рада упродовж 2017 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 2017 році Сумською обласною радою 7 скликання принято 

рішення: 

Про погодження клопотання щодо приведення існуючого поділу лісів у 

відповідність з Порядком поділу на категорії по ДП «Білопільський 

агролісгосп» від 24.02.2017;  

Про призначення на посаду директора комунального закладу Сумської 

обласної ради «Регіональний ландшафтний парк «Сеймський» Прокопенка 

С.М. від 28.04.2017; 

Про внесення змін та доповнень до Положення про лісову охорону 

Сумського обласного комунального агролісогосподарського підприємства 

«Сумиоблагроліс», затвердженого рішенням обласної ради від 14.11.2001 року 

від 28.04.2017;  

Про надання надр у користування Товариству з обмеженою 

відповідальністю «Теплоенерго» від 28.04.2017; 

 Про внесення змін до Комплексної програми поводження з відходами в 

Сумській області на 2016-2020 роки від 28.04.2017; 

Про внесення змін до Регіональної програми розвитку водного 

господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 

2021 року від 28.04.2017; 

Про зміни в мережі територій та об‘єктів природно – заповідного фонду 

області  від 28.04.2017; 

Про погодження клопотання щодо приведення існуючого поділу лісів у 

відповідність до «Порядку поділу лісів на категорії» по Державному 

насінницькому сільськогосподарському підприємству «Вирівське» від 
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28.04.2017; 

Про кошторис витрат та план природоохоронних заходів обласного 

фонду охорони навколишнього природного середовища на 2017 рік від 

28.04.2017; 

Про внесення змін до програми охорони навколишнього природного 

середовища Сумської області на 2016-2018 роки від 28.04.2017; 

Про надання надр у користування Публічному акціонерному товариству 

«Українська залізниця» від 28.04.2017; 

Про погодження надання надр у користування Публічному 

акціонерному товариству «Укргазвидобування» 07.07.2017; 

Про звернення до Кабінету Міністрів України та Міністерства екології 

та природних ресурсів України щодо стану створення природного заповідника 

«Михайлівська цілина» від 07.07.2017; 

Про внесення змін до рішення обласної ради від 18.11.2011 року «Про 

заходи щодо посилення охорони рідкісних та зникаючих видів рослин, тварин 

і грибів, що підлягають особливій охороні на території Сумської області» від 

07.07.2017; 

Про внесення змін до рішення обласної ради від 26.07.1997 «Про 

надання в користування мисливських угідь» від 07.07.2017; 

Про погодження надання надр у користування Товариству з обмеженою 

відповідальністю «Санаторій Токарі» від 07.07.2017; 

Про погодження клопотань щодо приведення існуючого поділу лісів у 

відповідність з Порядком поділу на категорії по ДП «Буринський агролісгосп» 

та ДП «Недригайлівський агролісгосп» від 07.07.2017; 

Про внесення змін до Комплексної програми поводження з відходами в 

Сумській області на 2016-2020 роки від 07.07.2017; 

Про внесення змін до Регіональної програми розвитку водного 

господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 

2021 року від 07.07.2017; 

Про внесення змін до кошторису витрат та плану природоохоронних 

заходів обласного фонду навколишнього природного середовища на 2017 рік 

від 07.07.2017; 

Про погодження клопотання щодо приведення існуючого поділу лісів у 

відповідність з Порядком поділу на категорії по ДП «Великописарівський 

агролісгосп», ДП «Краснопільський агролісгосп», ДП «Лебединський 

агролісгосп», ДП «Охтирський агролісгосп» від 15.09.2017; 

 Про звернення до Кабінету Міністрів України щодо спрощення 

процедури надання надр місцевого значення у користування від 15.09.2017; 

Про внесення змін до кошторису витрат та плану природоохоронних 

заходів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 

2017 рік від 15.09.2017; 

Про погодження надання надр у користування Комунальному 

підприємству «Тростянецькомунсервіс» від 24.11.2017; 

Про внесення змін до Регіональної програми розвитку водного 

господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 
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2021 року від 24.11.2017. 

Постійною комісією обласної ради з питань земельних та водних 

ресурсів, використання надр, екології, довкілля та лісового господарства 

протягом 2017 року проведено 8 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 

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 2017 

р. в сфері охорони довкілля прийнято розпорядження голови обласної 

державної адміністрації: 

Про комісію з відбору проектів природоохоронних заходів для наступного 

фінансування за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього 

природного середовища від 15.02.2017 ғ 79-ОД (внесено зміни від 07.06.2017 

ғ 323-ОД); 

Про схвалення проекту змін до програми охорони навколишнього 

природного середовища Сумської області на 2016-2018 роки від 20.02.2017 

ғ 90-ОД; 

Про припинення договорів оренди землі, із розташованими на ній 

водними об‘єктами, за межами населених пунктів на території Кіндратівської 

та Яструбинської сільських рад Сумського району Сумської області від 

21.02.2017 ғ 92-ОД (внесено зміни розпорядженням голови Сумської 

обласної державної адміністрації від 24.03.2017 ғ 155-ОД); 

Про затвердження переліку земельних ділянок водного фонду разом з 

водними об‘єктами, право оренди на які може бути реалізовано на земельних 

торгах у формі аукціону від 23.02.2017 ғ 99-ОД; 

Про проведення щорічної акції «За чисте довкілля» та дня благоустрою 

територій населених пунктів області від 20.03.2017 ғ 145-ОД; 

Про припинення договору оренди землі, із розташованим на ній водним 

об‘єктом, за межами населеного пункту на території Дмитрівської сільської 

ради Великописарівського району Сумської області від 24.03.2017 ғ 156-ОД 

(внесено зміни розпорядженням голови Сумської обласної державної 

адміністрації від 18.04.2017 ғ 206-ОД); 

Про припинення договору оренди землі, із розташованим на ній водним 

об‘єктом, за межами населеного пункту на території Люджанської сільської 

ради Тростянецького району Сумської області від 24.03.2017 ғ 157-ОД; 
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Про припинення договору оренди землі, із розташованим на ній водним 

об‘єктом, за межами населених пунктів на території Краснопільської селищної 

ради Краснопільського району Сумської області від 24.03.2017 ғ 158-ОД; 

Про припинення договору оренди землі, із розташованою на ній водним 

об‘єктом, за межами населеного пункту на території Токарівської сільської 

ради Сумського району Сумської області  від 24.03.2017 ғ 163-ОД; 

Про затвердження переліку земельних ділянок (об‘єктів землеустрою) 

державної власності, у тому числі з розташованими на них водними об‘єктами, 

права на які можуть виставлятися на земельні торги окремими лотами та 

надання дозволу на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок в оренду, виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) від 05.04.2017 ғ 183-ОД (внесено зміни розпорядженнями голови 

Сумської обласної державної адміністрації від 22.05.2017 ғ 285-ОД, від 

27.10.2017 ғ 617-ОД, від 10.11.2017 ғ 649-ОД); 

Про схвалення проекту змін до Комплексної програми поводження з 

відходами в Сумській області на 2016-2020 роки від 05.04.2017 ғ 187-ОД; 

Про схвалення проекту змін  до Регіональної програми розвитку водного 

господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 

2021 року від 05.04.2017 ғ 189-ОД (втратило чинність від 23.06.2017 ғ 349-ОД); 

Про утворення  робочої  групи для вивчення питання несанкціонованого 

ввезення сміття з м. Львів на сміттєзвалище   м. Глухів від 06.04.2017 ғ 194-

ОД (внесено зміни розпорядженням голови Сумської обласної державної 

адміністрації від 25.04.2017 ғ 223-ОД); 

Про стан проведення обліку безхазяйних нерухомих речей (гідроспоруд) 

від 03.05.2017 ғ 242-ОД; 

Про проведення моніторингу наявних на території Сумської області 

земель лісогосподарського призначення, не наданих у власність та 

користування від 05.05.2017 ғ 248-ОД (втратило чинність від 13.07.2017 ғ 

397-ОД ); 

Про проведення земельних торгів у формі  аукціону від 13.05.2017 ғ 253-ОД; 

Про схвалення проекту змін до Регіональної програми розвитку водного 

господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 

2021 року від 23.06.2017 ғ 349-ОД (втратило чинність від 14.09.2017 ғ 525-ОД); 

Про схвалення проекту змін до Комплексної програми поводження з 

відходами в Сумській області на 2016-2020 роки  від 03.07.2017 ғ 361-ОД; 

Про розроблення проектів землеустрою щодо визначення розмірів та 

встановлення меж водоохоронних зон та прибережно-захисних смуг  від 

05.07.2017 ғ 379-ОД; 

Про схвалення проекту змін до Регіональної програми розвитку водного 

господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 

2021 року від 14.09.2017 ғ 525-ОД; 

Про надання у користування на умовах оренди земельних ділянок 

державної власності, у тому числі земельних ділянок з розташованими на них 

водними об‘єктами за межами населених пунктів, на території Сумської 
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області від 25.10.2017 ғ 601-ОД; 

Про проведення  земельних торгів   у   формі  аукціону від 25.10.2017 ғ 602-ОД; 

Про утворення комісії з добору земельних ділянок (об'єктів землеустрою) 

державної власності, у тому числі з розташованими на них водними об‘єктами, 

та/або прав на них, які можуть виставлятися на земельні торги окремими 

лотами від 30.10.2017 ғ 626-ОД; 

Про проведення земельних торгів у формі аукціону  від 17.11.2017 ғ 661-ОД; 

Про встановлення лімітів використання лісових ресурсів при заготівлі 

другорядних лісових матеріалів на 2017 рік від 30.11.2017 ғ 696-ОД; 

Про утворення робочої групи для вивчення стану справ щодо діяльності 

регіонального ландшафтного парку «Сеймський» від 07.12.2017 ғ 703-ОД; 

Про утворення робочої групи з розробки проекту Національного плану 

управління відходами від 15.12.2017 ғ 746-ОД; 

Про затвердження реєстру місць видалення відходів у Сумській області  

від 15.12.2017 ғ 747-ОД; 

Про затвердження реєстру об‘єктів утворення, оброблення та утилізації 

відходів в області за 2016 рік від 15.12.2017 ғ 748-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 2017 

року здійснено контроль за виконанням делегованих повноважень органами  

місцевого самоврядування:  

- Сумської міської ради; Шосткинської міської ради; Роменської міської 

ради; Глухівської міської ради; Кролевецької міської ради; 

- в Сумському районі: Садівська с/р, Степанівська с/р, Косівщинська с/р, 

Бездрицька територіальна громада, Миколаївська територіальна громада, 

Нижньосироватська с/р, Хотінська с/р, Сульська с/р, Великовільмівська с/р;  

- в Лебединському районі: Василівська с/р, Михайлівська с/р, Камянська 

с/р; Московсько-Бобрицька с/р, Будильська с/р; 

- в Охтирському районі: Грунська с/р, Чернеччинська с/р, Кардашівська 

с/р;  

- в Путивльському районі: Юр'ївська с/р, Червоноозерська с/р;. 

- в Великописарівському районі: Добрянська с/р, Великописарівська с/р;  

- в Буринському районі: Жуківська с/р, Пісківська с/р, Черепівська с/р; 

- в Роменському районі: Андріяшівська с/р, Біловодська с/р, Глинська с/р; 

- в Ямпільському районі: Воздвиженська с/р; Ямпільська с/р; 

- в Конотопському р-ні: Кузьківська с/р, Присеймівська с/р; 

- у Шосткинському районі: Тиманівська с/р, Собицька с/р; Воронізька с/р; 

- Дернівська с/р Тростянецького району; 

- Липоводолинська селищна рада;  
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- Білогривська с/р Кролевецького р-ну 

- Миропільська с/р Краснопільського району.  

Дорошівська с/р Ямпільського району, Козацька с/р та Хижківська с/р 

Конотопського району не перевірялись, оскільки відповідно до наданих листів 

вказані органи місцевого самоврядування припинили свої повноваження у 

зв‘язку з включенням останніх до територіальних громад.  

Не проведено перевірку Рябинівської сільської ради 

Великописарівського району, оскільки вона була реорганізована шляхом 

приєднання до Кириківської селищної ради Великописарівського району. 

Також Інспекцією проведено планову перевірку виконання делегованих 

повноважень у сфері охорони навколишнього середовища Роменською 

міською радою та позапланові перевірки контролю виконання Роменською 

міською радою Рішення про тимчасову заборону (припинення) експлуатації 

полігону побутових відходів м. Ромни. За невиконання Рішення Інспекцією до 

адміністративної відповідальності притягнуто 3 осіб на суму 2025 грн. 

Окремо слід зазначити, що вкрай негативна ситуація в сфері поводження з 

відходами склалася в сільській місцевості. Майже всі сільські ради не мають 

проектів землеустрою, щодо відведення земельних ділянок під сміттєзвалища. 

Більшість з них мають лише акти попереднього вибору земельних ділянок. 

Також відсутні схеми санітарного очищення, не здійснюються заходи з 

належного збирання, видалення та переробки відходів.  

Органами місцевого самоврядування неналежним чином проводиться 

робота з населенням з централізованого збирання та вивезення відходів, не 

проводиться роз‘яснювальна робота по необхідності роздільного збирання 

відходів. Це призводить до  постійної появи стихійних сміттєзвалищ на 

території міст та сільських населених пунктів Сумської області. 

 Крім того, органами місцевого самоврядування не оформлюються право 

установчі документи на земельні ділянки об‘єктів природно-заповідного 

фонду. Не виносяться в натуру межі прибережнозахисних смуг водних 

об‘єктів. 

 

15.3. Державний контроль за додержанням вимог природоохоронного 

законодавства 

Протягом 2017 року Державною екологічною інспекцією у Сумській 

області здійснювався державний контроль у сфері охорони навколишнього 

природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, 

екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки на території 

області. 

В ході здійснення державного контролю за дотриманням вимог 

природоохоронного законодавства інспекторським складом Інспекції у 2017 

році було здійснено перевірки 378 суб‘єктів господарювання, 57 місцевих 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 14 фізичних 

осіб, громадських організацій, ін.  

Всього проведено 1286 ресурсних перевірок на 449 об‘єктах 

державного нагляду (контролю) (300 перевірено планово, 149 – позапланово). 



 

 

126 

За порушення вимог природоохоронного законодавства у 2017 році 

складено 1215 протоколів, з яких 45 передано для розгляду у судові органи. До 

адміністративної відповідальності згідно Кодексу України «Про 

адміністративні правопорушення» притягнуто 1184 особи на загальну суму 

штрафів 251,025 тис. грн. Стягнуто в добровільному та примусовому порядку 

штрафів на суму 242,457 тис. грн. Відсоток стягнення становить 97%.  

До правоохоронних органів передано 10 справ стосовно порушень 

природоохоронного законодавства, що містять ознаки злочину, за 

результатами розгляду яких відкрито 5 кримінальних проваджень.  

За нанесені державі збитки внаслідок порушення вимог 

природоохоронного законодавства юридичним та фізичним особам 

пред‘явлено 143 претензії/позови на загальну суму збитків 4 642,945 тис. грн., 

а саме: 

за порушення у сфері охорони водних ресурсів – 31 на 1048,276 тис. грн.;  

за порушення законодавства у сфері охорони атмосферного повітря – 12 

на 667,253 тис. грн.; 

за забруднення земельних ресурсів – 17 на 675,187 тис. грн.;   

за порушення законодавства в галузі охорони рослинного світу (у тому 

числі ліси) – 50 на 2168,296 тис. грн.;  

за порушення законодавства в сфері охорони рибних ресурсів – 25 на 

32,042 тис. грн.;  

за порушення законодавства у сфері охорони тваринного світу – 1 на 1,000 

тис. грн.; 

за порушення законодавства на територіях та об‘єктах природно-

заповідного фонду – 7 на 50,891 тис. грн.  

Загальна сума розрахованих у 2017 році збитків становить 4 670,845 

тис. грн., у тому числі 27,900 тис. грн. – нанесених невстановленими особами.   

Протягом 2017 року (з урахуванням раніше пред‘явлених), 

відшкодовано збитки у сумі 1202,892 тис. грн. 

За 2017 рік відділом інструментально-лабораторного контролю 

Інспекції було відібрано і проаналізовано 336 проби води, в яких виконано 

3761 визначення. Проконтрольовано 43 водних об'єкти, в яких відібрано 191 

пробу поверхневої води та виконано 1988 визначень, проаналізовано 81 пробу 

підземної води (із спостережних свердловин), в яких виконано 934 визначення. 

Перевірено 45 підприємств, на яких проконтрольовано 42 випуски зворотної 

води у водойму, всього відібрано 64 проби зворотної води, в яких виконано 

839 визначень. На 37 випусках зворотних вод встановлено перевищення 

нормативів ГДС. 

На 33 підприємствах області проводився інструментально-

лабораторний контроль за викидами від стаціонарних джерел забруднення. 

Проконтрольовано 144 стаціонарних джерела забруднення атмосферного 

повітря, відібрано 507 об'єднаних проб, виконано 3000 визначень.  На 7 

підприємствах встановлено перевищення нормативів ГДВ. Перевірено 57 

пересувних джерел забруднення, на 20 джерелах встановлено перевищення 

технологічних нормативів. 
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За звітний період  проконтрольовано 55 об'єктів, на яких відібрано 256 

проб ґрунту, виконано 1299 визначень. На 35 об'єктах встановлено 

перевищення концентрацій забруднюючих речовин в порівнянні з фоновим 

вмістом. 

 

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 – це система принципів, пріоритетних напрямків та 

конкретних заходів у сфері охорони навколишнього природного середовища. 

Основною метою програми є реалізація державної екологічної політики, 

стабілізація і поліпшення екологічного стану довкілля та зниження 

екологічних ризиків шляхом забезпечення охорони, раціонального 

використання і відтворення природних ресурсів Сумської області, зокрема: 

підвищення якості атмосферного повітря; 

удосконалення системи управління охороною та використанням водних 

ресурсів; 

підвищення екологічної культури, знань та інформованості населення 

області; 

підвищення ефективності управління навколишнім природним 

середовищем області. 

З метою підвищення ефективності системи управління в сфері охорони 

навколишнього природного середовища Сумською обласною радою рішенням 

від 28.04.2017 «Про внесення змін до програми охорони навколишнього 

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

заходів програми. 

Основним джерелом бюджетного фінансування програмних заходів є 

обласний фонд охорони навколишнього природного середовища. 

Використання коштів обласного фонду охорони навколишнього природного 



 

 

128 

середовища проводиться на підставі кошторису видатків, який щороку 

затверджується Сумською обласною радою у встановленому порядку.  

Питання включення заходів до кошторису витрат та плану 

природоохоронних заходів обласного фонду охорони навколишнього 

природного середовища на 2017 рік належить до компетенції комісії з відбору 

проектів природоохоронних заходів для наступного фінансування за рахунок 

коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, 

утвореної розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації 

від 26.04.2013 ғ 168-ОД (зі змінами). Відповідно до розпоряджень голови 

Сумської  обласної  адміністрації  від  15.02.2017  ғ 79-ОД  та  від 07.06.2017 

ғ 323-ОД «Про комісію з відбору проектів природоохоронних заходів для 

наступного фінансування за рахунок коштів обласного фонду охорони 

навколишнього природного середовища» внесено зміни до складу комісії. 

Протягом року комісією проводився аналіз поданих запитів та формувався 

перелік об‘єктів.   

Рішенням Сумської обласної ради від 28.04.2017 «Про кошторис витрат 

та план природоохоронних заходів обласного фонду охорони навколишнього 

природного середовища на 2017 рік» (зі змінами від 07.07.2017, 15.09.2017) 

затверджено план природоохоронних заходів та кошторис витрат обласного 

фонду охорони навколишнього природного середовища на 2017 рік. 

Інформація про виконання у 2017 році заходів Програми охорони 

навколишнього природного середовища Сумської області на 2016-2018 роки 

наведена у табл. 15.1 Додатка. 

Аналіз виконання у 2017 році природоохоронних заходів показав, що по 

всіх районах та містах області проводилась природоохоронна робота. 

Місцевими та районними державними адміністраціями природоохоронні 

заходи виконувались за рахунок загальних та спеціальних фондів місцевих 

бюджетів із залученням інших джерел фінансування (кошти інвесторів, 

суб‘єктів господарювання тощо). Інформація про виконання 

природоохоронних заходів по районах та містах області у 2017 році наведена у 

табл. 15.2 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. 

Метою Програми є удосконалення системи поводження з відходами в 

Сумській області, яка забезпечує: зменшення обсягів утворення відходів; 

максимально повне збирання та утилізацію відходів; безпечне видалення 

відходів. 

Ураховуючи необхідність своєчасного виконання запланованих 

природоохоронних заходів щодо збирання, перевезення, утилізації, знешкодження, 

захоронення відходів і обмеження їх шкідливого впливу на довкілля та здоров‘я 
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людини Сумською обласною радою протягом 2017 року внесено відповідні зміни 

до програми. 

За інформацією Управління житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та паливно-енергетичного комплексу Сумської обласної 

державної адміністрації у 2017 році заходи програми виконувались за рахунок 

обласного та місцевих бюджетів, у тому числі фондів охорони навколишнього 

природного середовища, коштів підприємств та інших джерел фінансування, а 

саме: придбано 373 контейнера для збору ТПВ; придбано 5 одиниць спецтехніки 

для збору і транспортування побутових і промислових відходів; розроблено 2 

схеми санітарної очистки населених пунктів; придбано установку для переробки 

відходів зеленого господарства у м. Ромни; здійснено реконструкцію полігону для 

складування твердих побутових відходів на території Великобобрицької сільської 

ради Краснопільського району; проведено роботи з реконструкції звалища ТПВ у 

Буринському районі; проведено роботи з екологічно безпечного збирання, 

перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і 

захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин, у тому числі непридатних 

або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин у 

Липоводолинському та Роменському районах тощо. 

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 Управління житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та паливно-енергетичного компелексу Сумської обласної 

державної адміністрації на виконання заходів, передбачених обласною 

програмою «Питна вода України на 2011-2020 роки» у 2017 році використано 

5318,9 тис. гривень (25,9 % від передбачених обсягів), у тому числі з місцевих 

бюджетів - 4506,9 тис. гривень (72,8 %), з інших джерел - 812 тис. гривень 

(59,7 %). 

Проведено упорядкування 123 зон санітарної охорони (Білопільський — 

90 од., Конотопський район — 1 од., Краснопільський район — 13 од., 

Тростянецький район - 4 од., Глухівський район - 10 од., Недригайлівський 

район - 2 од., м. Суми - 1 од., Глухів - 2 од., Краснопільська ОТГ - 4 од., 

Дружбівська ОТГ - 6 од.), виконано реконструкцію 3 водозабірних споруд (м. 

Конотоп - 1 од., Бездрицька ОТГ - 1 од., Роменський район - 1 од.), встановлено 

станцію доочистки питної води у Ямпільському районі, проведено реконструкцію 

4 очисних споруд (м. Суми, м. Конотоп, м. Шостка та м. Тростянець), 

розроблено схему оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та 

водовідведення м. Охтирка. 

Виконано заміну, реконструкцію та будівництво 44,62 кілометрів 
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водопровідних (м. Суми - 2,9 кілометрів, м. Глухів - 0,3 кілометрів, м. Конотоп 

- 0,37 кілометрів, м. Ромни - 0,65 кілометрів, м. Шостка - 1,1 кілометрів, 

Білопільський район - 0,36 кілометрів, Путивльський район - 0,013 кілометрів, 

Буринський район - 0,5 кілометрів, Глухівський район - 8,8 кілометрів, 

Конотопський - 21,4 кілометрів, Краснопільський район - 0,13 кілометрів, 

Кролевецький район - 0,45 кілометрів, Лебединський район - 0,16 кілометрів, 

Сумський район - 4,6 кілометрів, Тростянецький район - 1,4 кілометрів, 

Шосткинський район - 0,2 кілометрів, Ямпільський район - 1,15 кілометрів) та 

3,3 кілометрів каналізаційних мереж (м. Суми - 0,5 кілометрів, м. Глухів - 0,3 

кілометрів, м. Конотоп - 0,04 кілометрів, м. Охтирка - 0,06 кілометрів, м. 

Ромни -0,57 кілометрів, м. Шостка - 0,09 кілометрів, Тростянецький район - 

1,73 кілометрів), проведено реконструкцію 3 артезіанських свердловин (м. 

Конотоп, Бездрицька ОТГ, Роменський район), реконструкцію 4 очисних 

споруд (м. Суми, м. Конотоп, м. Шостка та м. Тростянець) та 2 каналізаційних 

насосних станцій (Путивльський та Шосткинський райони), 6 водопровідних 

насосних станцій, встановлено 15 од. насосного обладнання на свердловинах 

та 10 од. на каналізаційних насосних станціях. 

Також проведено очищення та дезінфекцію 639, ремонт 205 та 

благоустрій 813 колодязів (Білопільський район - 31 од., Великописарівський 

район - 40 од., Глухівський район - 398 од., Конотопський район - 2 од., 

Краснопільський район -231 од., Лебединський район - 398 од., 

Недригайлівський район - 18 од., Охтирський район - 4 од., Путивльський 

район - 55 од., Середино-Будський - 302 од., Сумський район - 60 од., 

Шосткинський район - 40 од., Ямпільський район -78 од.). Вартість робіт 

становить 1069,3 тис. гривень. 

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. 

Програма розроблена з метою підвищення ефективності використання 

меліоративних систем області, відновлення ролі меліорованих земель у 

продовольчому та ресурсному забезпеченні держави, реалізації державної і 

регіональної політики в галузі водного господарства, поліпшення екологічного 

стану сільських територій та умов проживання населення, задоволення 

потреби населення і галузей економіки області у водних ресурсах, оптимізації 

водопостачання, запобігання та ліквідації наслідків шкідливої дії вод, 

екологічного оздоровлення басейну р. Дніпро і відтворення водних ресурсів.  

Ураховуючи необхідність своєчасного виконання запланованих 

природоохоронних заходів щодо забезпечення ефективного захисту територій 

та населення від шкідливої дії вод, зменшення антропогенного навантаження на 

водні ресурси, створення сприятливого режиму водних об‘єктів за рахунок коштів 

обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, протягом 2017 

року до Програми внесено відповідні зміни. 

За інформацією Сумського управління водного господарства у 2017 році 

кошти державного бюджету в розмірі 20,815 млн грн. були спрямовані на 

забезпечення експлуатації загальнодержавних, міжгосподарських державних 
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меліоративних систем та на проведення моніторингу якості поверхневих 

водних об‘єктів, і лише за рахунок субвенції державного бюджету на території 

с. Миронівка Шосткинського району був реалізований захід щодо поліпшення 

технічного стану водойми. Загальна сума надходжень складала 1,183 млн грн. 

Даний випадок говорить про відповідальність органів місцевого 

самоврядування щодо збереження водних ресурсів.  

На фоні загальної тенденції зниження державного фінансування 

Програми, виконання запланованих природоохоронних заходів відбулося 

практично за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього 

природного середовища. Доля залучення коштів даного фонду у порівнянні з 

минулим роком зросла  майже у два рази.  Використання коштів цього фонду 

також збільшилося у два рази.  

Збільшення використання коштів місцевих бюджетів просліджується по 

заходах щодо проведення капітального ремонту гідротехнічних споруд та 

боротьбі зі шкідливою дією вод. У порівнянні з минулим роком використання 

коштів по цьому напрямку зросло у 2,1 рази.  

Кошти інших джерел здебільшого були спрямовані на ремонт 

каналізаційних мереж, заміну застарілого насосного та технологічного 

обладнання каналізаційних насосних станцій та частковий ремонт очисних 

споруд області. З метою реалізації заходів щодо реконструкції необхідних 

споруд для очищення стічних вод та систем каналізаційних мереж з обласного 

фонду охорони навколишнього природного середовища було передбачено 

коштів в обсязі 13,95 млн грн. На реалізацію запланованих заходів було 

використано 5,79 млн грн., що у 1,5 раз перевищує використання коштів цього 

фонду у порівнянні з минулим роком. 

Посушливі умови останніх років спричиняють значні збитки у 

виробництві сільськогосподарської продукції. Для зменшення негативного 

впливу кліматичних умов  в області щорічно збільшується впровадження 

зрошуваного землеробства, що приводить до раціонального використання 

водних ресурсів в меженний період року. Так на території Роменського району 

за кошти землекористувача на площі 0,032 га впроваджена система 

крапельного зрошення. 

За підсумками 2017 року використання коштів було спрямоване на 

виконання заходів по капітальному ремонту 12 гідротехнічних споруд, 

розчищенню ложа  3 ставків, відновленню регулювання русел річок довжиною 

2,5 км, забезпеченню санітарного очищення прибережних смуг на площі 418,8 

га, будівництво зливової каналізації у м. Глухів, реконструкцію напірного 

каналізаційного колектору від КНС та капітальний ремонт каналізаційного 

колектору у м. Шостка, заміну насосного та технологічного обладнання, 

запірної арматури на КНС, каналізаційних мережах та очисних спорудах. 

 Всі ці проведені заходи посприяли регулюванню рівнів води у 

водотоках та замкнутих водоймах області, дозволили знизити загрозу 

шкідливої дії вод на прилеглі території та деякі населені пункти, виключили 

можливість потрапляння неочищених господарсько-промислових стоків до 

поверхневих об‘єктів, знизили рівень їх забруднення, поліпшили екологічний 
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стан водних об‘єктів. 

 

15.5. Моніторинг навколишнього природного середовища 

Найбільш сучасною формою реалізації процесу удосконалення 

управління навколишнього природного середовища у розвинутих країнах світу 

є екологічний моніторинг, бо саме він, за допомогою засобів інформатизації, 

забезпечує регулярну оцінку і прогнозування стану середовища 

життєдіяльності суспільства та умов функціонування екосистем для прийняття 

управлінських рішень щодо екологічної безпеки, збереження природного 

середовища та раціонального природокористування. Моніторингу підлягають 

усі об‘єкти навколишнього природного середовища в цілому, незалежно від їх 

цільового призначення, характеру, видів і правових форм діяльності.  

Впровадження регіональної та державної системи екологічного 

моніторингу довкілля сприятиме здійсненню екологічно раціонального 

використання природного та соціально-економічного потенціалу та 

збереження сприятливого середовища життєдіяльності в регіоні; соціально-

екологічному та економічно раціональному вирішенню проблем, які 

виникають у результаті забруднення довкілля, небезпечних природних явищ, 

техногенних аварій та катастроф; розвитку міжнародного співробітництва 

щодо збереження біорізноманіття природи, охорони озонового шару 

атмосфери, запобігання антропогенній зміні клімату, захисту лісів і 

лісовідновлення, транскордонного забруднення довкілля, відновлення 

природного стану річок регіону.  

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, розміщувалась на веб-сайті 

Департаменту екології та охорони природних ресурсів Сумської обласної 

державної адміністрації. 

Діяльність обласної системи моніторингу довкілля ґрунтується на даних 

структур 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 

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. 
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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 2017 році відібрано і проаналізовано 13882 проб атмосферного 

повітря.  

ЛСЗА Сумського ЦГМ у 2017 році провела відбір 40 проб ґрунту на 

забруднення токсикантами промислового походження в м. Суми. Хімічний 

аналіз проб ґрунту провела лабораторія спостережень за забрудненням ґрунтів 

і моніторингу важких металів ЦГО. 

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. 

Протягом 2017 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.  

На авіаметстанції 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. 

Протягом 2017 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
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 по пунктах АМСЦ Суми та 

Глухів. 

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, 



 

 

134 

сміттєзвалищ на стан підземних водоносних горизонтів, поверхневих вод, 

ґрунтів, а також фізичних факторів (електромагнітні поля, радіація, вібрація 

тощо). 

ДУ «Сумський обласний лабораторний центр МОЗ України» лабораторні 

дослідження атмосферного повітря населених пунктів області проводились 

санітарно-гігієнічною лабораторією обласного лабораторного центру, а також 

лабораторіями Охтирського, Конотопського, Лебединського, Роменського, 

Шосткинського міськрайвідділів та Білопільського, Буринського, 

Путивльського, Кролевецького районних лабораторних відділень 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.  

Всього у 2017 році було досліджено проб атмосферного повітря: у 

міських поселеннях - 7210 проб та у сільських поселеннях - 3122 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 2017 року 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 2017 рік було досліджено проб води 

з відкритих водойм на санітарно-хімічні показники - 617 проб; мікробіологічні 

показники – 726 проб; радіологічні показники – 57 проб; паразитологічні 

показники – 215 проб. 

Для контролю підземних вод відібрано проби з 525 артсвердловин та 4681 

шахтних колодязів.  

За 2017 рік досліджено проб води з шахтних колодязів на санітарно-

хімічні показники - 1610 проб та бактеріологічні показники – 1662 проби; води 

централізованого водопостачання на санітарно-хімічні показники - 3828 проб 

та бактеріологічні показники – 4218 проб.  

Контроль за якістю ґрунтів проводився у 101 точці спостереження. У 2017 

році досліджено 99 проб ґрунтів у місцях розташування промислових 

підприємств, місцях зберігання відходів, житловій зоні та зонах відпочинку 

населення. 

На наявність залишкових кількостей пестицидів проведено моніторингове 

лабораторне випробування у 2053 пробах харчових продуктів. 

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). 

Протягом 2017 року було відібрано і проаналізовано 20 проб води з відкритих 
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поверхневих водойм на вміст нітратів, пестицидів і важких металів. 

У 2017 році проведений XI тур агрохімічної паспортизації земель 

сільськогосподарського призначення. Агрохімічна паспортизація у 2017 році 

проводилась в Білопільському районі на площі 18,6 тис. га, Глухівському – 

40,1 тис. га, Середино-Будському – 7,4 тис. га, Роменському – 11,0 тис. га, 

Сумському – 0,3 тис. га та Путивльському – 9,4 тис. га. Всього обстежено 96,5 

тис. га сільськогосподарських угідь. Було відібрано 10,1 тис. шт. зразків 

ґрунту. 

Контроль за радіаційною ситуацією в області проводився на 29 

контрольних ділянках, які закладені в усіх районах області.  

Головне управління Держземагенства у Сумській області веде 

моніторинг ґрунтів та ландшафтів (прояви ерозійних та інших екзогенних 

процесів), просторове забруднення земель об‘єктами промислового і 

сільськогосподарського виробництва); зрошуваних і осушених (вторинне 

підтоплення і засолення тощо), надає інформацію щодо облікової кількості 

земель.  

Сумське обласне управління водних ресурсів 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 ЗР, у т.ч. радіонуклідів); 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.  

Державною екологічною інспекцією у Сумській області за звітний період 

на 33 підприємствах області проводився інструментально-лабораторний 

контроль за викидами від стаціонарних джерел забруднення атмосферного 

повітря. Проконтрольовано 144 стаціонарних джерела забруднення, відібрано 

507 об‘єднаних проб, виконано 3000 визначень. Перевірено 57 пересувних 

джерел забруднення. 

За 2017 рік відділом інструментально-лабораторного контролю було 

відібрано та проаналізовано 336 проб води, в яких виконано 3761 визначення. 

Проконтрольовано 47 створів на 43 водних об‘єктах, в яких відібрано 191 

пробу поверхневої води та виконано 1988 визначень, проаналізовано 81 пробу 

підземної води (із спостережувальних свердловин), в яких виконано 934 

визначення. Перевірено 45 підприємств, на яких проконтрольовано 42 випуски 
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зворотної води у водойму, всього ж відібрано 64 проби зворотної води, в яких 

виконано 839 визначень. 

За звітний період проконтрольовано 55 об‘єктів, на яких відібрано 256 

проб ґрунту, виконано 1299 визначень. 

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 р. ғ 391 здійснювали екологічний контроль за виробничими 

процесами та станом промислових зон.  

 

15.6. Державна екологічна експертиза 

Стабільність безпечного навколишнього середовища являє собою 

сукупність природних умов та  антропогенних факторів, які включають 

настання психологічних, психічних, фізіологічних, генетичних наслідків для 

здоров‘я людини протягом її життя. Людина та навколишнє середовище тісно 

пов‘язані між собою. 

Для того щоб зрозуміти як людина вплинула на екологічну систему, чи 

на планету взагалі, необхідно проводити екологічну експертизу, метою якої є 

запобігання та прогнозування негативному екологічному впливу 

антропогенної діяльності, оцінка ступеню екологічної небезпеки господарської 

діяльності на окремих об‘єктах та територіях. І на підставі отриманих 

результатів робити висновки яким чином покращувати стан навколишнього 

середовища.  

 До принципів екологічної експертизи слід віднести гарантування 

екологічної безпеки. Збалансованість екологічних, економічних і соціальних 

інтересів, врахування громадської думки, державне регулювання сфери 

екологічної експертизи, гарантування законності та правопорядку. 

Висновки державної екологічної експертизи  є обов‘язковими для 

виконання. Приймаючи рішення щодо подальшої реалізації об‘єктів 

екологічної експертизи, висновки державної екологічної експертизи 

враховуються нарівні з іншими видами державних експертиз. 

 Протягом 2017 року Департаментом  було розглянуто 13 комплектів 

документації для проведення  державної екологічної експертизи та видано 9 

позитивних висновків на матеріали оцінки впливу на навколишнє середовище: 

1. «Спорудження пошукової свердловини ғ 6 Берестівського 

родовища». Замовник – ТОВ «Східний геологічний союз». 

2. «Проект відновлення свердловини ғ 16 Качанівського родовища 

шляхом буріння другого стовбура під час капітального ремонту свердловини». 

Замовник – ПАТ «Укрнафта». 

3. «Будівництво артезіанської свердловини для водопостачання ТОВ 

«Білопілля Транс Агро» в смт Миколаївка Білопільського району області. 

Замовник – ТОВ «Білопілля Транс Агро». 

4. «Реконструкція зерно приймального, очисного та відпускного 

відділення елеватора ТОВ «Вітчизна» в с. Питомник, по вул. Батуринський 
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шлях, 7/1 Конотопського району Сумської області». Замовник – ТОВ 

«Вітчизна». 

5. «Капітальний ремонт для відновлення і підтримання сприятливого 

гідрологічного режиму та санітарного стану річки Крига у с. Річки 

Білопільського району Сумської області». Замовник – Річківська сільська рада. 

6. «Реконструкція існуючих виробничих приміщень під встановлення 

установки термічного знищення  відходів на ДП «Сумська біологічна 

фабрика» по вул. Гамалея, 25 в м. Суми». Замовник – ДП «Сумська біологічна 

фабрика». 

7. «Впровадження планованої діяльності з виробництва замовних 

активних фармацевтичних інгредієнтів (АФІ), готових лікарських засобів в 

формі «in bulk» та допоміжних хімічних речовин ТОВ «Фармхім» у м. Шостка, 

вул. Індустріальна, 1 (колишня Щербакова, 1)». Замовник – ТОВ «Фармхім». 

8. «Спорудження пошукової свердловини ғ 2 Західно – 

Новотроїцької площі». Замовник – ПАТ «Укргазвидобування». 

9. «Будівництво майстерні по вул. Вишневій, 50 в с. Заводи 

Конотопського району Сумської області». Замовник – ТОВ «Вітчизна». 

Частиною розділу оцінки впливу на навколишнє середовища є Заява про 

наміри для об‘єктів підвищеної екологічної небезпеки із зазначенням переліку 

очікуваних впливів планованої діяльності.  Протягом 2017 року 

Департаментом була розглянута 21 заява,  з них було узгоджено  - 19. 

Закон України «Про екологічну експертизу» втратив чинність 18 грудня 

2017 року. 

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, 

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. 

 

15.7. Економічні засади природокористування 

15.7.1. Економічні  механізми  природоохоронної діяльності 

Основною метою реалізації економічного механізму управління 

охороною природного середовища та природокористуванням є забезпечення 

саморегулювання регіональної економічної системи, що включає екологічну 

безпеку за рахунок дії економічних важелів та стимулів, які орієнтовані на 

мінімізацію антропогенного навантаження. 

Реалізація економічних механізмів в управлінні охороною 

навколишнього природного середовища забезпечується через економічні 

важелі впливу, які включають:  

взаємозв'язок управлінської, науково-технічної та господарської 
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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.  

Одним із суттєвих економічних важелів навколишнього природного 

середовища можна вважати збір за забруднення навколишнього природного 

середовища: викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин 

стаціонарними та пересувними джерелами забруднення; скиди забруднюючих 

речовин безпосередньо у водні об‘єкти; розміщення відходів. 

За даними Головного управління статистики у Сумській області у 2017 

р. кількість підприємств, яким пред‘явлений екологічний податок, складала 

398 одиниць, фактично сплатили екологічний податок – 394.  

Всього пред‘явлено екологічного податку 29461,0 тис. гривень, з них за 

викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин – 13276,7 тис. гривень, 

за киди забруднюючих речовин у водні об‘єкти – 1684,4 тис. гривень, за 

розміщення відходів у спеціально відведених місцях чи об‘єктах – 144,99,9 

тис. гривень. Пред‘явлено штрафних санкцій за порушення 

природоохоронного законодавства – 98,5 тис. гривень. 

Фактично сплачено екологічного податку 27835,9 тис. гривень, з них за 

викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин – 13088,3 тис. гривень, 

за киди забруднюючих речовин у водні об‘єкти – 1757,6 тис. гривень, за 

розміщення відходів у спеціально відведених місцях чи об‘єктах – 12990,0 тис. 

гривень. Фактично сплачено штрафних санкцій за порушення 

природоохоронного законодавства – 84,6 тис. гривень. 

Дані щодо екологічного податку та штрафних санкцій за порушення 

природоохоронного законодавства, фактично сплачених у всіх секторах 

економіки у 2017 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 1,6 %, у 

тому числі на капітальні інвестиції - 0,4 %, на поточні витрати – 2,2 %. 

За інформацією Головного управління статистики у Сумській області 

потягом 2017 р. на охорону навколишнього природного середовища фактично 
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витрачено 503129,5 тис. гривень. Поточні витрати на охорону природи склали 

456000,6 тис. гривень, капітальні інвестиції – 5306,1 тис. гривень. 

 Структура капітальних інвестицій та поточних витрат за напрямами 

природоохоронних заходів у 2017 р. наведена у табл. 15.4. 

 

Таблиця 15.4 

Капітальні інвестиції та поточні витрати за напрямами  

природоохоронних заходів у 2017 р. 

  

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 503129,5 47128,9 5306,1 100,0 456000,6 100,0 

у тому числі:       

Охорона атмосферного 

повітря і проблем  зміни 

клімату 

149276,1 3184,1 727,8 6,8 146092,0 32,0 

Очищення зворотних вод 271937,5 33693,0 2552,1 71,5 238244,5 52,2 

Поводження з відходами 52324,1 5464,5 8,0 11,6 46859,6 10,3 

Захист і реабілітація 

ґрунту, підземних і 

поверхневих вод 

4872,2 3681,3 1973,2 7,8 1190,9 0,3 

Зниження шумового і 

вібраційного впливу (за 

винятком заходів для 

охорони праці) 

0,5 - - - 0,5 - 

Збереження 

біорізноманіття і 

середовища існування 

23421,8 1106,0 45,0 2,3 22315,8 4,9 

Науково-дослідні роботи 

природоохоронного 

спрямування 

404,1 - - - 404,1 0,1 

Інші напрямки 

природоохоронної 

діяльності 

893,2 - - - 893,2 0,2 

 

15.8. Технічне регулювання у сфері охорони навколишнього 

природного середовища, використання природних ресурсів та 

забезпечення екологічної безпеки  

Технічне регулювання – це правове регулювання відносин у сфері 

встановлення, застосування та виконання обов'язкових вимог до продукції або 

пов'язаних з нею процесів, систем і послуг, персоналу та органів, а також 

перевірка їх дотримання шляхом оцінки відповідності та/або ринкового 

нагляду.  

Відповідно до статті 32 Закону «Про охорону навколишнього 

природного середовища» державні стандарти у галузі охорони довкілля є 

обов‘язковими для виконання і визначають поняття і терміни, режим 

використання й охорони природних ресурсів, методи контролю за станом 

навколишнього природного середовища, вимоги щодо запобігання 

забрудненню навколишнього природного середовища, інші питання, пов'язані 

з охороною навколишнього природного середовища та використанням 
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природних ресурсів. На сьогодні для технічного регулювання у сфері охорони 

навколишнього середовища використовуються: ГОСТи (колишні державні 

стандарти СРСР, які визнано чинними на території України як міждержавні 

стандарти із збереженням абревіатури «ГОСТ», згідно з Угодою СНД про 

проведення узгодженої політики в галузі стандартизації, метрології та 

сертифікації від 13.03.1992 та Протоколами до неї від 03.11.1995 та 

20.06.2000); Державні стандарти України – ДСТУ (система стандартів ДСТУ, у 

тому числі у сфері охорони довкілля, почала розвиватись в Україні з 1992 

року; після набуттям чинності державного стандарту України (ДСТУ) 

міждержавний стандарт (ГОСТ), що регулював відповідні відносини у сфері 

охорони довкілля, втрачає чинність); Міжнародні стандарти, насамперед 

стандарти міжнародної організації з питань стандартизації – ISO (у 90-х роках 

в Україні розпочато адаптування державних стандартів України до групи 

стандартів ISO, якими регулюються питання екологічного менеджменту, 

екологічного аудиту, а також екологічного маркування); Галузеві стандарти 

або технічні умови (стандарти, дія яких поширюється на підприємства 

(установи, організації), підпорядковані певному міністерству чи іншому 

центральному органу виконавчої влади, яким і затверджуються відповідні 

стандарти); Міжгалузеві стандарти (якщо дія стандартів поширюється на 

підприємства, що підпорядковані двом (кільком) центральним органам 

виконавчої влади, вони підлягають затвердженню всіма цими органами і 

набувають юридичної сили міжгалузевих стандартів); Стандарти підприємства 

(нормативно-технічні документи, затверджені наказом керівника (органу 

управління) конкретного підприємства, на яке і поширюється їх дія).  

Використання природних ресурсів у 2017 році Департаментом 

встановлювалося такими нормативними документами: висновки державної 

екологічної експертизи, дозволи на викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря стаціонарними джерелами; спеціальне водокористування; 

спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об‘єктів 

ПЗФ, та іншими документами. Законодавством забезпечується правовий 

зв‘язок між вищезазначеною групою нормативів і нормативами відповідно до 

статті 33 Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» (гранично допустимі викиди (ГДВ) – від джерел викидів в 

атмосферне повітря) та скиди (ГДС) – у водойми) у навколишнє природне 

середовище забруднюючих хімічних речовин, рівні допустимого шкідливого 

впливу фізичних та біологічних факторів. 

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 

інспекції у Сумській області, Сумським обласним лабораторним центром МОЗ 
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України, підрозділами Сумського обласного центру з гідрометеорології, 

лабораторією Сумського обласного управління водних ресурсів, 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. 

 

15.9. Державне регулювання у сфері природокористування 

   Регулювання природокористування – реальний механізм включення 

природозахисної політики у функціонування господарської системи. До 

об‘єктів державної охорони та регулювання використання на території 

України належать: навколишнє природне середовище як сукупність природних 

і природно-соціальних умов і процесів, природні ресурси – як втягнуті в 

господарський обіг, так і ті, що не використовуються в народному 

господарстві протягом якогось часу, ландшафти та інші природні комплекси. 

Дійовими засобами збереження якісного стану природного середовища є 

система жорстких екологічних лімітів та нормативів, тобто екологічних 

стандартів (норм, правил, вимог). Основною метою встановлення таких 

стандартів є забезпечення якості природного середовища, раціонального 

використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки регіону. 

Відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності» Департамент екології та охорони природних 

ресурсів Сумської обласної державної адміністрації протягом 2017 р. надавав 

адміністративні послуги: 

видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами – 192; 

видача дозволу на спеціальне водокористування – 71, з них видано 

повторно на новий строк  - 24; 

видача висновку державної екологічної експертизи - 9 
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реєстрація декларацій про відходи – 126. 

Анульовано 2 дозволи на спеціальне водокористування на підставі заяви 

суб‘єктів господарювання.  

04 червня 2017 року набрав чинності Закон України від 07.02.2017 ғ 

1830-VIII  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що 

регулюють відносини, пов‘язані з одержанням документів дозвільного 

характеру щодо спеціального водокористування». Ураховуючи зазначене, 

Департамент екології та охорони природних ресурсів Сумської обласної 

державної адміністрації з 04 червня 2017 року припинив надання через 

Управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» адмінпослуги 

«Дозвіл на спеціальне водокористування». Протягом 2017 року 

територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері розвитку водного господарства, видано 91 дозвіл на 

спеціальне водокористування. 

18 грудня 2017 року набрав чинності Закон України «Про оцінку впливу 

на довкілля». Цим Законом визнаний таким, що втратив чинність, Закон 

України «Про екологічну експертизу». Висновки державної екологічної 

експертизи, одержані до введення в дію цього Закону, зберігають чинність та 

мають статус висновку з оцінки впливу на довкілля. 

 

15.10. Екологічний аудит 

Екологічний аудит - це документально оформлений системний 

незалежний процес оцінювання об'єкта екологічного аудиту, що включає 

збирання і об'єктивне оцінювання доказів для встановлення відповідності 

визначених видів діяльності, заходів, умов, системи екологічного управління 

та інформації з цих питань вимогам законодавства України. 

Екологічний аудит може здійснювати особа (екологічний аудитор), яка 

має відповідну вищу освіту, досвід роботи у сфері охорони навколишнього 

природного середовища або суміжних сферах не менше чотирьох років підряд 

та якій видано в установленому порядку сертифікат на право здійснення такої 

діяльності. Екологічний аудит може здійснюватись юридичною особою, 

статутом якої передбачений цей вид діяльності і в штаті якої є хоча б один 

екологічний аудитор. 

У Сумському національному аграрному університеті екологічний аудит 

є одним із напрямків наукової роботи.  

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних 

наук Пізняк Т.І. «Організаційно-економічні основи формування системи 

екологічного аудиту сільськогосподарського землекористування» присвячено 

розвитку теоретичних і науково-методичних підходів до формування системи 

екологічного аудиту сільськогосподарського землекористування. У роботі 

поглиблено поняття «екологічний аудит сільськогосподарського 

землекористування», удосконалено класифікаційні ознаки екологічного аудиту 

з позиції їх розширення.  

У дисертації розроблено організаційно-економічний механізм 

екологічного аудиту сільськогосподарського землекористування, 
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впровадження якого сприятиме оптимізації використання земельних ресурсів у 

сільському господарстві.  

На основі системного аналізу удосконалено методичні підходи до 

проведення екологічного аудиту на основі інтегрального показника 

екологічного стану земельних ресурсів. Сформована методика сприяє 

впровадженню інвестиційного «фільтру» при екологічно відповідальному 

інвестуванні. Обґрунтовано формування маркетингового екологічного аудиту 

сільськогосподарського землекористування. Наведено рекомендації щодо 

організаційно-функціональної структури консалтингових агроекоаудиторських 

фірм, обґрунтовано методичні підходи щодо оцінки вартості їх послуг. 

 

15.11. 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 

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, зокрема, національних 

природних парків «Деснянсько-Старогутський» та «Гетьманський». 

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. Вагомим результатом наукової роботи  2017 р. стала 

розробка «Проекту організації території регіонального ландшафтного парку 

«Сеймський», охорони, відтворення та рекреаційного використання його 

природних комплексів та об‘єктів». 

 Сумський державний університет (СумДУ) підтвердив перше місце 

серед українських закладів вищої освіти у міжнародному рейтингу GreenMetric 

2017, який оцінює рівень розвиненості "зелених" технологій. Цього року в 

рейтингу взяли участь 7 українських ЗВО. У загальному заліку СумДУ 
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входить у топ-200 кращих університетів світу. 

Сумський державний університет оцінювався за більш ніж 40 

індикаторами з питань збереження енергії, реакції на зміну клімату, утилізації 

відходів, включення екологічних питань та питань стійкого розвитку в 

навчальні програми тощо. Рейтинг GreenMetric складається Індонезійським 

університетом, що входить до еліти університетів світу за версією компанії 

QS. Метою рейтингу э залучення університетів до вирішення питань стійкого 

розвитку через відповідні дії в своїй науковій, навчальній та виробничій 

діяльності. 

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 напрямки 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 (ННІ ФЕМ) імені Олега Балацького регулярно та систематично 

проводяться наукові дослідження в галузі охорони природи та економіки 

природокористування. На базі Сумського державного університету діє наукова 

школа професора Балацького О.Ф. «Еколого-економічні проблеми суспільного 

розвитку», його учні та послідовники очолюють кафедри інституту та 

проводять низку досліджень та грантових проектів вказаної тематики. 

Щорічно здійснюється підготовка фахівців економічного профілю за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «магістр» за спеціальністю «Економіка довкілля та 

природних ресурсів» (кафедра економіки та бізнес-адміністрування). 

Із 2016 року кафедрою економіки та бізнес-адміністрування проводиться 

фундаментальне дослідження: «Розроблення фундаментальних основ 

відтворювального механізму «зеленої» економіки в умовах інформаційного 

суспільства» (керівник Мельник Л.Г.).  

У 2015-2017 роках виконувалась держбюджетна науково-дослідна робота 

«Формування принципів, методів і механізму раціонального перерозподілу 

природної ренти в системі «держава-регіон – суб‘єкт господарювання» 

(керівник Теліженко О.М.). За результатами виконання НДР подана аналітична 

записка до Верховної Ради України з метою вдосконалення законодавства в 

частині вилучення та перерозподілу рентного доходу. 

Фахівцями інституту виконуються ініціативні наукові дослідження, 

зокрема: 
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«Фінансово-економічне обгрунтування екологічно спрямованого 

інноваційного розвитку» (керівник Касьяненко Т.В.);  

«Інвестиційно-фінансові механізми еколого-орієнтованого розвитку 

регіонів» (керівник Похилько С.В.).  

Постійно ведеться робота із залучення підприємств до екологічних 

ініціатив, в тому числі, здійснюються роботи на замовлення підприємств, 

зокрема «Розроблення механізмів формування бізнес-портфелю екологічно 

безпечних інноваційних проектів» (керівник Шкарупа О.В.). 

ННІ ФЕМ імені Олега Балацького розширює наукову срівпрацю із 

закордонними університетами. Так у рамках міжнародного україно-

литовського співробітництва проводились дослідження «Розробка 

інституційних і економічних засад забезпечення сталого розвитку і «зеленої» 

економіки на регіональному рівні» (керівник Мельник Л.Г.) 

У 2015-2017 роках науковцями ННІ ФЕМ ім. Олега Балацького 

підготовлені та захищені більше 10 дисертаційних робіт еколого-економічної 

спрямованості. Науковці прийняли участь в обговоренні та консультації щодо 

проекту Стратегії сталого розвитку для України на період до 2030 року.  

Викладачі та студенти ННІ ФЕМ імені Олега Балацького приймають 

участь в конференціях, конкурсах проектів та ідей, які фінансуються 

закордонними організаціями та громадськими організаціями. Зокрема, за 

останні роки підготовлені та видані монографії: 

Мельник Л. Г. Рождение сестейновой экономики: опыт ЕС и практика 

Украины в свете III и IV промышленных революци: монография /Л. Г. 

Мельник. – Сумы: Университетская книга, 2017. – 432 с. 

Мотиваційні механізми дематеріалізаційних та енергоефективних 

зміннаціональної економіки: монографія / за заг. ред. доктора екон. наук, 

проф. І. М. Сотник. – Суми: Університетська книга, 2016. – 368 с. 

Кубатко О. В. Флуктуації розвитку еколого-економічних систем: 

монографія / О. В. Кубатко. – Суми : Університетська книга, 2017. –384 с. 

Мельник Л. Г. «Зелена» економіка (досвід ЄС і практика України усвітлі 

ІІІ і ІV промислових революцій): підручник / Л. Г. Мельник. – Суми: ВТД 

«Університетська книга», 2017. – 342 с. 

Шкарупа О.В.Екологічна модернізація національної економіки: сутність 

та регулювання : монографія / О.В. Шкарупа. – Суми : СумДУ, 2017. – 322 с. 

Науковцями природничо-географічного факультету Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка на постійній 

основі здійснюються природоохоронні дослідження та заходи. 

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; 
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- 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). 

Різноманіття ліхенобіоти Національного природного парку 

"Деснянсько-Старогутський" є еталонним для Лівобережного Полісся. На 
території національного природного парку  відмічено 146 видів лишайників. 
Вперше для території парку було наведено 76 видів лишайників. На 
Старогутській ділянці виявлено 115 видів лишайників, тоді як на 
Придеснянській всього 80 видів. Якщо включити усі наші знахідки 
лишайників у межах Деснянського біосферного резервату, то видовий склад 

буде складати 157 видів. Лишайники Evernia mesomorpha та Punctelia borreri 
рекомендовані до занесення до Червоного списку Сумської області. 

Вперше подана інформація про видовий склад копрофільних аскоміцетів 
НПП «Деснянсько-Старогутський», який включає 43 види з 17 родів. 

Науковцями Гетьманського національного природного парку у 2017 р. 

проводилися науково-дослідні роботи по усіх головних розділах програми 

Літопису природи: фенологічні спостереження за розвитком природних 

процесів у живій та неживій природі, тестування, коригування та 

інформаційне наповнення геоінформаційної системи (ГІС) Парку, вивчення 

популяцій масових та рідкісних видів, інвентаризація флори та фауни різних 

природних комплексів. 

Реєструвалися дати першого та останнього спостережень різних видів 

птахів, основні метеорологічні явища, терміни сільськогосподарських робіт 

тощо. Тривали експедиційні гідрологічні дослідження р. Ворскли. 

У системі ботанічних та лісівничих досліджень значна увага була 

приділена дослідженню складу синузій весняних ефемероїдів (в околицях м. 

Тростянець). Тривало вивчення складу та структури лісів ур. Литовський бір, 

також проведена паспортизація насаджень цього лісового масиву, встановлено 

вертикальну структуру лісових фітоценозів в ур. Нескучне. 

Проведено роботи з вивчення архівних матеріалів щодо розвитку 

лісового господарства в межах території Гетьманського НПП, що дало змогу 

оцінити еволюційний розвиток популяцій дуба та сосни та визначити 

необхідні напрямки збереження цих біогеоценозів. Шляхом візуального 

обстеження ділянок природних лісових формацій було встановлено, що в 

кожній з них наявні старовікові дерева, які вирізняються не тільки розмірами, 

але й адаптивними властивостями. Проведено відбір таких дерев (дуба 

звичайного та сосни звичайної) з метою подальшого їх збереження, а також 

дослідження їхнього стану та розвитку. Проведено вимірювання таксаційних 

показників та визначено особливості росту та стану відібраних дерев.  
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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 у рамках проекту «Еuropean 

Breeding Bird Atlas» (Атлас гніздових птахів Європи), пошук червонокнижних 

видів хребетних тварин, зокрема норки європейської Mustela lutreola). 

Впродовж 2017 р. продовжувалися моніторингові дослідження популяції білих 

лелек (Ciconia ciconia) (на ділянці «Велика Писарівка» площею 50 км2), а 

також видового різноманіття та розповсюдження кобилочок (Locustella) та 

очеретянок (роди Acrocephalus, Lusciniola). 

Результати багаторічних даних із вивчення та інвентаризації природних 

комплексів Гетьманського НПП відповідно до вимог державного кадастру 

було узагальнено в картці первинного обліку територій та об‘єктів природно-

заповідного фонду України. 

Проводились науково-дослідні роботи: 

Тема 1: «Розробка методів отримання та розмноження перспективних 

форм і сортів лісових деревних порід для створення насаджень різного 

цільового призначення». Замовник: Державне агентство лісових ресурсів 

України та Академія наук України. Виконавець: науковий співробітник, к.с.-

г.н. В.П. Самодай. Виконано чергові дослідження в географічних культурах 

дуба звичайного 1975-1977 рр. створення. Проведено вимірювання кліматипів 

в географічних культурах сосни звичайної F3 1998 р. створення. Проведено 

обміри п`ятирічних випробних культур дуба звичайного (біологічний вік – 7 

років), а також виконано аналіз динаміки росту в висоту потомств плюсових 

дерев та гібридного дуба Висоцького. На розсадниках Краснотростянецького 

відділення та ДП «Тростянецьке ЛГ» досліджено особливості розмноження 

деяких порід-інтродуцентів (бобовник анагіроїдний, магонія падуболиста, 

сосна чорна, сосна кримська, церціс канадський, лимонник китайський, гікорі, 

каштан їстівний).  

Тема 2: «Географо-гідрологічний та геоекологічний аналіз річок 

Сумської області та їх оптимізація» ғ д.р. 0115U001668 (2015-2018 рр.). 

Керівник та виконавець роботи: молодший науковий співробітник, канд. 

географ. наук. О.С. Данильченко. Проведено розрахунки залежності 

захворюваності населення, поширеності видів хвороб, інфекційних і 

паразитарних хвороб серед населення Сумської області від показників 

забрудненості річкової води (ІЗВ та І2). Прямого впливу забрудненості 

річкових вод на здоров‘я населення регіону не виявлено. Але особливості 

гідрографічної мережі, несприятливі природні процеси сприяють поширенню 

такого тяжкого гельмінтозу, як опісторхоз, ендемічний осередок якого існує на 

території області.  

Також проаналізовано геоекологічні проблеми річок та їх басейнів в 

регіоні, які об‘єднано у такі групи: 1) руйнування природних територіальних 

комплексів річкових долин і водозбірного басейну: вирубка лісів, значна 

розораність, випалювання сухостою, посилення процесів ерозії та ін. і, як 

наслідок, – збільшення потрапляння до річки твердого матеріалу та сприяння 
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процесам замулення й заростання води; 2) перебудова русел і заплав: 

спрямлення, поглиблення, каналізація русел, створення гребель, ставків та 

осушувальних систем; 3) пряме забруднення: скидання в річки або прибережні 

захисні смуги недоочищених і неочищених стічних вод, побутового і 

будівельного сміття тощо. Про активізацію процесів замулення свідчать 

встановлені високі показники мутності річкової води, особливо для малих 

річок, які в окремих випадках перевищують раніше встановлені показники 

мутності в межень у 53 та 23 рази, а у водопілля – у 1,74 та 1,1 рази, що, у 

свою чергу, доводить, що інтенсивність ерозійних процесів на водозборах 

зросла.  

Тема 3. У 2017 р. в рамках проекту «Еuropean Breeding Bird Atlas» 

(Атлас гніздових птахів Європи) (замовник і куратор по Україні 

Західноукраїнське орнітологічне товариство) були продовжені обліки птахів в 

6 квадратах (36UXB1, 36UXB2, 36UXB3, 36UXA1, 36UXA3, 36UXB4), кожний 

з них розміром 50х50 км. Виконавці: науковий співробітник О.Ю. Скляр і 

заступник директора з наукової роботи М.П. Книш. Основним завданням 

Атласу є встановлення переліку гніздових птахів кожного обраного квадрату 

50х50 км і визначення статусу їх перебування і відносної чисельності. 

Дослідженнями були охоплені (повністю або частково) в Сумській області 

Білопільський, Сумський, Краснопільський, Лебединський, Тростянецький, 

Охтирський, Великописарівський райони; в Харківській області – 

Богодухівський, Золочівський, Краснокутський райони. Результати досліджень 

передано замовнику.  

Тема 4. Заступник директора з наукової роботи Книш М.П. за власною 

ініціативою проводив вивчення поширення та екології птахів, зокрема 

рідкісних та маловивчених видів. За матеріалами досліджень опубліковано 19 

наукових статей. 

 

15.12. Участь громадськості в процесі прийняття рішень з питань, 

що стосуються довкілля 

15.12.1. Діяльність громадських екологічних організацій 

За інформацією районних державних адміністрацій в області у 2017 році 

діяло 14 громадських екологічних організацій. 

У Сумській обласній організації Українського товариства охорони 

природи станом на 01.01.2018 налічувалося 56924 членів Товариства, 148 

первинних осередків, 5 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 обласний народний університет «Природа», що працює на базі 

обласного Будинку природи;  

Ямпільський районний заочний народний університет «Природа» - на 
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базі Ямпільської районної станції юннатів;    

Білопільський народний університет «Природа» - на базi Білопільського 

професійного ліцею залізничного транспорту. 

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 2017 році були визнані первинні організації:    

Шкуратівської ЗОШ  І-ІІ ступенів Білопільської райради (директор 

Т.М. Осикова, голова первинної організації В.І. Гашенко);  

Сумського будівельного коледжу (директор В.П. Гриценко, голова 

первинної організації О.В. Мартиненко); 

Ямпiльської районної станції юних натуралістів (директор С.І. 

Мерцалов, голова первинної органiзацiї Г.І. Шпак); 

Сумського міського ЦЕНТУМ (директор Л.М. Харламова, голова 

первинної організації О.М. Бур‘ян);  

Комунального позашкільного навчального закладу Бiлопiльської 

районної ради «Центр дитячої та юнацької творчості» (директор I.В. Ручкiна, 

голова первинної органiзацiї Л.П. Пiнчук). 

У Сумській обласній організації УкрТОП вже понад 10 років працює 

громадська екологічна приймальня, до якою протягом звітного періоду 

надійшло 36 скарг від 56 громадян. В результаті проведених 135 перевірок 

виявлено 234 правопорушення природоохоронного законодавства, складено 

123 акта, 13 протоколів, винесено 94 усних попереджень. 

За сприяння роботи НПП "Деснянсько-Старогутський" з 2002 року 

працює в регіоні громадська екологічна організація “Деснянські зорі”, мета 

якої полягає в підтримці діяльності та організації роботи парку, спрямованої 

на покращення природного середовища регіонів Новгород-Сіверського 

Полісся. 

 

15.12.2. Діяльність громадських рад 

З метою забезпечення участі громадян в управлінні державними 

справами, здійснення громадського контролю, налагодження ефективної 

взаємодії з громадськістю, врахування громадської думки під час реалізації 

державної політики розпорядженням голови Сумської обласної державної 

адміністрації від 03.04.2017 ғ 177-ОД «Про громадську раду при Сумській 

обласній державній адміністрації» затверджено склад громадської ради при 

Сумській обласній державній адміністрації. 

Громадська рада була сформована у складі 35 осіб з числа бажаючих 

представників інститутів громадянського суспільства. Це було здійснено 

відкрито, на демократичних засадах, тому до її складу увійшли 

найавторитетніші представники громадського сектору. 

Положення про громадську раду при Сумській обласній державній 

адміністрації затверджено розпорядженням голови Сумської обласної 
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державної адміністрації від 03.07.2017 ғ 365-ОД. 

Протягом року проведено 6 засідань, розглянуто 16 питань, з них 9 – у 

форматі «круглого столу». Серед інших винесених на засідання питань, 

обговорено теми: «Земля – запорука майбутнього України. Підтримка 

агровиробництва (держава, ТГ, інвестори, міжнародні програми). Екологічне 

виробництво», «Шляхи вирішення екологічних проблем в умовах 

децентралізації. Поводження з ТБО на рівні ОТГ», «Організація діяльності з 

охорони навколишнього середовища на рівні ОТГ». 

 

15.13. Екологічна освіта та інформування 

Формування екологічної культури учнів – одне з основних завдань у 

роботі закладів освіти області. Пропаганда екологічних знань здійснюється за 

різноманітними формами: організація гурткової роботи, навчально-пізнавальні 

екскурсії, походи та експедиції, екологічних агітбригад, робота на шкільних  

навчально-дослідних ділянках, залучення учнівської молоді до участі в 

районних, обласних та всеукраїнських конкурсах, акціях еколого-

натуралістичного спрямування. 

За інформацією Департаменту освіти і науки Сумської обласної 

державної адміністрації з метою формування в учнів турботливого ставлення 

до природи протягом 2017 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 2017-2018 навчальному році в закладах позашкільної освіти області 

організовано роботу 462 гуртків екологічного-натуралістичного спрямування 

(«Юні зоологи», «Знавці рослин», «Юні квітникарі», «Юні друзі природи», 

«Основи біології», «Юні охоронці природи», «Знавці лікарських рослин»), у 

яких навчалося 6 934 вихованці. 

У лютому 2017 року на базі комунального закладу Сумської обласної 

ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю 

відбулося засідання обласного методичного об‘єднання педагогів творчих 

учнівських об‘єднань еколого-натуралістичного напряму «Національно-

патріотичне виховання дітей та учнівської молоді засобами еколого-

натуралістичної освіти». У заході взяли участь 26 педагогів профільних і 

комплексних позашкільних закладів освіти. У рамках заходу було 

презентовано матеріали щодо вдосконалення моделі національно-

патріотичного виховання. 

У березні – травні 2017 року учні закладів загальної середньої та 
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позашкільної освіти долучилися до проведення акції «Майбутнє лісу у твоїх 

руках». 23.07.2017 на території Державного підприємства «Роменський 

лісгосп» відбулося урочисте відкриття обласної акції. У рамках акції юні 

еклоги долучилися до висаджування лісів та взяли участь у екскурсії 

зазначеного підприємства. 

У березні 2017 року керівники гуртків учнівського лісництва 

«Совенятко» Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ғ 11 взяли 

участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Відтворимо ліси 

разом», присвяченої Міжнародному дню Лісу. Учасники конференції мали 

змогу обговорити актуальні питання розвитку дитячо-юнацького лісівничого 

руху на дискусійних майданчиках «Пріоритети лісівничої освіти в контексті 

збалансованого розвитку», «Проблеми збереження лісів в умовах сучасної 

економіки», «Учнівські лісництва: аналіз та перспективи розвитку». 

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 до 30.04.2017 відбувся місячник 

екології «Планета в нас одна». У рамках місячника екології 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 формування природоохоронного світогляду громадян України 

на засадах сталого розвитку, виховання в дітей почуття відповідальності за 

природу як національне багатство 20.04.2017 на базі Сумського національного 

аграрного університету проведено обласний екологічний форум «Природа ‒ 

національне багатство України». У роботі форуму взяли вихованці, педагоги 

творчих учнівських об‘єднань екологічного профілю закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти, науково-педагогічні працівники Сумського 

національного аграрного університету, Інституту прикладної фізики 

Національної академії наук України, представники Департаменту екології та 

охорони природних ресурсів Сумської обласної державної адміністрації. У 

рамках заходу юні екологи презентували результати пошуково-дослідних 

робіт, практичних дій у секціях «Дослідження природних ресурсів України, 

екологічного стану довкілля», «Вивчення народних традицій раціонального 

природокористування», «Сучасні технології енергоефективності та 

енергозбереження на засадах сталого розвитку». 

У Сумському державному університеті 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 
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101 ―Екологія‖ (спеціалізація ―Екологія та охорона навколишнього 

середовища‖). Акредитована магістерська програма за спеціальністю 183 

―Технології захисту навколишнього середовища‖. 

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. 

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. 

Студенти постійно приймають участь у міських толоках. Викладачі 

кафедри проводять роботу по залученню талановитої молоді до вступу в 

СумДУ через систему Малої академії наук та викладають дисципліни 

«Біологія» та «Екологія» у школах м. Суми та Сумської області. 

Третьої суботи квітня 2017 року Україна святкувала «День довкілля». Не 

лишилися байдужими й студенти та викладачі кафедри прикладної екології. 

Маючи на меті формування екологічної культури у громадськості, поширення 

знань про стан, значення та охорону навколишнього природного середовища, 

вони підготували для студентів СумДУ та жителів міста Суми ряд заходів. 

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.  

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 
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дисциплини, що мають природоохоронне спрямування – «Охорона природи», 

«Екологія рослин», «Популяційна екологія», «Екологія людини», 

«Екосистемологія». 

У національному природному парку «Деснянсько-Старогутський»  
протягом року проведено 18 екскурсій для 495 відвідувачів.  

Проведено чотирнадцятий екологічний табір «Деснянські зорі», 

географія прибулих учасників була від Чернівців на заході до Краматорська на 

сході. Всього в таборі було 46 чоловік, продовж 5 робочих днів школярі разом 

зі своїми вчителями-наставниками виконували наукові проекти з орнітологіі, 

ботаніки, грунтознавства, іхтіології, гідробіології і біохімії. Для проведення 

занять було створено лекторій під відкритим небом, також в літній період 2017 

року працював лекторій під відкритим небом при центральній садибі НПП.  

 Організовано сьомий велопробіг Деснянським біосферним резерватом, 

проводились екологічні фестивалі, акції, конференції, експедиції, семінари, 

круглі столи тощо.  

У рамках угоди про співпрацю між НПП та Конотопським відділом 

освіти запрацював гурток «Приклада ботаніка» при Конотопській малій 

академії наук. 

Для учнів загальноосвітніх шкіл та вихованців дитячих садків м. 

Середина-Буда протягом року проводились тематичні заняття, екскурсії та 

навчальні ігри. Відкрито екологічні класи при загальноосвітніх школах ғ 1 та 

ғ 2. 

Тісна співпраця налагоджена з НПП «Пирятинський» (Полтавська область), 

юними дослідниками та їх керівниками з Сумської, Полтавської та 

Чернигівської областей.  

Працює сайт установи http://www.nppds.inf.ua/ , заснований у 2009 році, 

на якому протягом року розміщено 32 новини. Видано 30 статей у ЗМІ. 

Гетьманський національний природний парк протягом 2017 року 

проведено 264 заходи з екологічної освіти та інформування.  

Розроблено 5 проектів облаштування екологічних стежок. 

Проведено 30 екскурсії (1209 чоловік). Контингент відвідувачів різний в 

основному учні загально-освітніх, професійно-технічних та вищих учбових 

закладів.  

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 49 заходів.  

Організація та участь у виставках, фестивалях, святах (обрядах), 

природоохоронних акціях (назва, час і місце проведення, кількість та склад 

учасників, результати) - проведено 30 заходів. 

Організація та участь у семінарах, круглих столах, диспутах тощо, 

присвячених питанням природоохоронної та екологічної освітньо-виховної 

роботи - проведено 4 семінари.  

http://www.nppds.inf.ua/
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Тематичні уроки любові до рідного краю (назви уроків, назви навчальних 

закладів, кількість уроків) - проведено 58 заходів.  

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 30 занять.  

Надання допомоги в оформленні природничих кабінетів загальноосвітніх 

та позашкільних навчальних закладів (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 54/1451 

чол.  

Участь в організації та сприяння проведенню еколого-освітніх 

тематичних експедицій та літніх екологічних таборів (організатори, кількість 

учасників, місце проведення, тематика тощо) - проведено 7 заходів.  

Співпраця з громадськими організаціями (місцевими, регіональними та 

національними) - проведено 3 заходи.  

Співпраця з релігійними організаціями - проведено 3 заходи.  

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 3 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.  

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 «Програми охорони навколишнього природного 

середовища Сумської області на 2016–2018 роки» відділами бібліотеки 

проводились різноманітні соціокультурні заходи. 

Про екологічні проблеми тваринництва в Україні і в Сумській області, 

стан і перспективи його розвитку, інтенсифікацію виробництва тваринницької 

продукції і поліпшення її якості, про селекційну діяльність в тваринницькій 

галузі,  ветеринарне забезпечення тваринництва Сумщини, створення 

біологічних препаратів для тварин, моніторинг епізоотологічної ситуації та 

mailto:getmanski_nnp@ukr.net
http://sm.gov.ua/images/docs/programa/programma_eco.pdf
http://sm.gov.ua/images/docs/programa/programma_eco.pdf
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інші питання обговорювали на науково-практичній конференції «Особливості 

галузі тваринництва в Україні». В конференції взяли участь фахівці  

тваринницької галузі і ветеринарної медицини області, Інституту сільського 

господарства Північного Сходу НААН України, науковці і студенти 

Сумського національного аграрного університету, користувачі відділу та ін.  

В рамках заходів до Міжнародного року сталого розвитку туризму і 

Всесвітнього дня туризму бібліотечні працівники організували відеокруїз 

«Туристична привабливість Сумщини». На заході висвітлювались питання 

наукового та правового забезпечення розвитку туризму в Україні і на 

Сумщині, як виглядає Сумщина на туристичній мапі України і які перспективи 

має область в цій галузі. Присутні були зацікавлені розповідями (з 

мультимедійними презентаціями) про туристичні об‘єкти області  та окремі 

туристичні об‘єкти – місто Тростянець з досить розвинутою туристичною 

інфраструктурою, Національний природний парк «Деснянсько-

Старогутський» (територія Середино-Будського району Сумської області та 

декількох районів Чернігівської області), зелену садибу «Вакулина байка» 

(с. Бездрик Сумського району) та ін. Неабияку зацікавленість у присутніх 

викликала презентація Інтернет-сайта «Наша подорож» (стежинами Сумської 

області). Звичайно, екологобезпечна складова розвитку туризму в регіоні  

прозвучала у кожному виступі. 

Страус – найбільший нелітаючий птах на планеті. Його наукова назва, у 

перекладі з грецької, звучить як «птах-верблюд». Студентську молодь, яка 

виявила бажання дізнатися більше про цього незвичного великого птаха і 

постежити за його цікавою поведінкою, працівники відділу природничих і 

аграрних наук запросили на дивовижну екскурсію в селище Верхня Сироватка, 

де знаходиться ферма страусів. 

Бажання діяти спільно задля збереження рідної природи, поширення 

екологічних знань, розвитку сільського зеленого туризму зібрало на 

проведеній відділом chat-конференції за темою «Світ природи рідного краю» 

природоохоронні заклади та заклади культури. Мета конференції - обмін 

досвідом популяризації наукових знань та перспективи співпраці закладів 

освіти, культури та установ природно-заповідного фонду. Науковці 

Національного природного парку «Деснянсько – Старогутський» (м.Середино 

– Буда), вчителі та учні шкіл, члени Конотопського відділення Малої Академії 

наук (м.Конотоп), учні державного навчального закладу «Сумське вище 

професійне училище будівництва та автотранспорту» та працівники відділу 

документів з природничих і аграрних наук обговорили ряд актуальних питань 

з природоохоронної діяльності. Жвавий інтерес присутніх викликали 

повідомлення про діяльність екологічного табору «Деснянські зорі» при 

Національному природному парку «Деснянсько – Старогутський» та 

відеофільм «Світ навколо», присвячений фестивалю біологічних колекцій і 

створений членами конотопської студії «Контакт». 

В минулому році відділом документів з природничих і аграрних наук 

була проведена презентація надзвичайно цікавого і корисного видання, 

спільної праці науковців, краєзнавців, картографів, службовців – краєзнавчого 
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атласу-довідника «Природно-заповідний фонд Сумської області». Захід був 

проведений за ініціативи і підтримки Департаменту екології та охорони 

природних ресурсів Сумської обласної державної адміністрації.  

Краєзнавчо-екологічний круїз «У світі флори і фауни рідного краю» 

проведений для студентів машинобудівного коледжу. В його програмі були: 

слайд-подорож, інформаційні турне по рослинному і тваринному світу, 

шедеври природничого світу, еколого-краєзнавча вікторина. Всі заходи 

висвітлювали проблеми охорони природних багатств Сумщини.  

Працівники відділу документів з природничих і аграрних наук щороку 

беруть участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції СНАУ з 

проблем розвитку бджільництва України та області. На цих конференціях 

бджолярі з усієї держави обговорюють низку актуальних для фахівців галузі 

питань. Працівники відділу документів з природничих і аграрних наук 

знайомлять присутніх на конференції бджолярів з інформаційними ресурсами 

Сумської обласної універсальної наукової бібліотеки. 

Для різних категорій користувачів у бібліотеці були оформлені книжкові 

виставки з актуальних питань екологічної тематики: 

екологічні проблеми розвитку фермерських господарств; 

культура природного землеробства; 

овочевий бізнес: природозахисні технології; 

дивний світ живої природи; 

природні ресурси: використання, відновлення, захист; 

моя улюблениця – кішка (до Всесвітнього дня котів); 

доглядай землю плідну, як матір рідну (до Дня землевпорядника); 

охоронці здоров‘я тварин (до Дня працівників ветеринарної медицини);  

в гостях у пасічника (до Дня пасічника); 

уклін тобі, земле, родючая мати…; 

ліси запали в душу й серце назавжди (до Дня працівників лісу); 

можливості природи і потреби людини (до Всесвітнього дня 

продовольства); 

де хазяїн ходить, там хліб родить (до Дня працівників сільського 

господарства) та ін. 

 

15.14. Міжнародне співробітництво у галузі охорони довкілля 

У 2017 році в області проводилась реалізація проектів міжнародної 

технічної допомоги, а саме:  

ІІІ фази спільного Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований 

на громаду» (2014-2017 роки) – за період дії проекту реалізовано 51 

мікропроект (Великописарівський, Глухівський, Лебединський, 

Недригайлівський, Липово-долинський, Охтирський, Середино-Будський, 

Шосткинський та Краснопільський райони) на загальну суму 

17362,6 тис. гривень, серед яких: побудовано 16,9 кілометра водогінних 

мереж; реконструйовано 7 джерел водопостачання (водонапірні башти та 

артезіанські свердловини); проведено заходи з енергозбереження в 15 дитячих 

навчальних закладах (школи та дитячі садки), у тому числі реконструйовано 
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7 котелень із встановленням котлів з використанням альтернативних видів 

палива тощо; 

ІІІ фази швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації  

в Україні» DESPRO (2014-2017 роки) – за період дії проекту реалізовано 14 

проектів на загальну суму 23,1 млн гривень. 

За напрямком «сільське водопостачання» реалізовано 10 проектів у 

Роменському (5 сел), Конотопському (3), Тростянецькому (1) та 

Краснопільському (1) районах на загальну суму 9,8 млн гривень. Побудовано 

79 кілометрів водогінних мереж, реконструйовано 9 джерел водопостачання 

(башти та свердловини), підключено до мережі водопостачання понад 1 тис. 

домогос-подарств. За напрямком «сільське водовідведення» у селі Вирівка 

Конотопського району прокладено 2 кілометри каналізаційних мереж, 

підключено до каналізації 100 домогосподарств (5,7 млн гривень). За 

напрямком «міське водопостачання» у місті Кролевець побудовано 

магістральний водопровід (0,7 кілометра), придбано 2 насоси ЕЦВ (3,5 млн 

гривень). 

Укладено договір про співробітництво територіальних громад у формі 

спільного фінансування інфраструктурного об‘єкта (полігона твердих 

побутових відходів) між Глухівською міською радою та Березівською 

об‘єднаною терито-ріальною громадою Глухівського району. Встановлено 

20 контейнерів для збирання змішаних відходів, придбано подрібнювач гілок, 

створено пункт накопичення ресурсоцінних відходів у селі Слоут (2,1 млн 

гривень). Також у селі Слоут проведено капітальний ремонт та реконструкцію 

водогону централізованої системи водопостачання, побудовано 11,3 кілометра 

водогону (2 млн гривень); 

проекту Європейського Союзу «Підвищення енергоефективності будівель 

освітніх закладів міста Конотоп» – бенефіціаром проекту є Сумська обласна 

державна адміністрація (вартість проекту – 500 тис. євро). Завершено на 80% 

реконструкцію будівлі дошкільного навчального закладу ғ 10 «Ялинка». 

Одержано позитивний висновок державної експертизи проектно-кошторисної 

документації з реконструкції міської гімназії. Підписано додаткову угоду про 

продовження терміну реалізації проекту. Освоєно 109,4 тис. євро грантових 

коштів та 33,5 тис. євро коштів міського бюджету. 

У 2015-2017 роках науковцями Сумського державного університету 

виконувалась наступні міжнародні гранти: 

- SK08 Cross-border Cooperation «Аналіз та оцінка стану навколишнього 

середовища в прикордонній зоні Словаччина – Україна для забезпечення 

сталого розвитку території» (керівник Теліженко О.М.). 

- SCOPES IZ74Z0_160564/1 «Підвищення енергетичної безпеки шляхом 

швейцарсько-українсько-естонського інституційного партнерства», що 

фінансується Швейцарським національним науковим фондом (керівники 

Теліженко О.М., Смодєнніков Д.О.). 

Науковий співробітник НПП «Деснянсько-Старогутський» с.н.с. 

Панченко С.М. взяв участь у засіданні Робочої групи Сектору природної 

спадщини Національної комісії України у справах ЮНЕСКО. Внесені 
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доповнення щодо плану реалізації Лімського плану дій для світової мережі 

біосферних резерватів. Пропозиція стосувалася необхідності започаткування 

відомчого друкованого видання. 

У Гетьманському НПП науковий співробітник Скляр О.Ю. в якості ГІС-

консультанта приймав участь у виконанні проекту «Збереження Карпатських 

пралісів», що фінансується Франкфуртським зоологічним товариством 

(Німеччина) та виконується Українським товариством охорони птахів. 

Науковий співробітник Данильченко О.С. заочно приймала участь у VI 

Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Проблемы 

устойчивого развития регионов Республики Беларусь и сопредельных стран». 

 

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 2017 р. в атмосферне повітря Сумської області викинуто 20,33 

тис. т шкідливих речовин від стаціонарних джерел забруднення, що на 2,6 % 

або на 0,52 тис.т більше порівняно з попереднім роком.  

Збільшилися обсяги викидів наступних речовин: сполуки азоту (на 0,3 

тис.т або на 10,9 %), неметанові леткі органічні сполуки (на 0,2 тис.т або на 

16,5 %), діоксид та інші сполуки сірки (на 0,1 тис.т або на 2,4 %), заліза та його 

сполук (на 0,04 тис.т або у 3 рази), стійких органічних забруднювачів (на 0,004 

т або на 57,1 %), водню хлориду (на 0,7 т або на 39,9 %). 

Зменшено обсяги викидів метану - 98,8 % від рівня 2016 року, оксиду 

вуглецю – 98,4 %, аміаку – 91,8 %. 

Розрахунок викидів від пересувних джерел, у т.ч. автотранспорту за 2017 

рік територіальними органами державної статистики не проводиться згідно з 

«Технологічною програмою державних статистичних спостережень на 2017 

рік», затвердженої наказом Державної служби статистики України від 

13.05.2017 ғ 110, у зв‘язку з чим відсутня можливість аналізу викидів від 

пересувних джерел до загального обсягу викидів. 

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. 

Сучасний стан поверхневих водойм області характеризується 

антропогенним тиском суб‘єктів господарювання, у тому числі скидом 

недостатньо очищених стоків, що надходить до них. У 2017 році в порівнянні з 

попереднім роком об‘єм скиду стічних вод зменшився на 1,18 млн м
3
 або 

2,5 %. До поверхневих водних об‘єктів у області було скинуто 23,03 млн м
3
 

забруднених стічних вод, що на 0,7 млн м
3
 менше, ніж у 2016 році (23,73 млн 

м
3
). І хоча об‘єм забруднених стічних вод в 2017 році зменшився на 2,9 %, 
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проте об‘єм забруднених стічних вод без очистки навпаки збільшився та 

становить 0,071 млн м
3
 проти 0,065 млн м

3
. Збільшення викликане 

переведенням скиду стічних вод ТОВ «Брок-Енергія» м. Охтирка з категорії 

нормативно-чистих (без очистки) до категорії забруднених без очистки у 

зв‘язку з перевищенням гранично-допустимого скиду підприємства по ряду 

забруднюючих речовин. 

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 01.01.2018 в області 

накопичено 34821605,4 т відходів   1-4 класів небезпеки. Майже 95 % 

накопичених відходів належить ПАТ «Сумихімпром», з них: залізного 

купоросу – 2173,691 тис. т, фосфогіпсу (відходи 4 класу небезпеки) – 

15804,486 тис. т., шламу промислових стоків – 14587,908 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 560,652 т, кількість місць 

зберігання – 69, з них 41 – у незадовільному стані.  Непридатні ХЗЗР 

знаходяться у 13 районах та містах області в безгосподарних 

напівзруйнованих складських приміщеннях без належної охорони, становлять 

потенційну загрозу для довкілля та здоров‘я населення. 

Станом на 01.01.2018 природно-заповідний фонд (далі – ПЗФ) Сумської 

області має в своєму складі 269 територій та об‘єктів загальною (фактичною) 

площею 176,81 тис. га, з них загальнодержавного значення – 19 об‘єктів 

площею – 50,46 тис. га (28,54 %), місцевого значення – 250 об‘єкти площею – 

126,36 тис. га. (71,46 %). Відношення площі ПЗФ до площі області («показник 

заповідності») становить 7,42 %. Протягом 2017 року кількість об‘єктів 

природно-заповідного фонду місцевого значення збільшилося на 6 один. 

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 2017 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 
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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. 

ДОДАТОК 
 

Таблиця 2.3 

Обсяги викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в 

атмосферне повітря по районах та містах області у 2017 р.  
 Всього, т 

 

 

У % 

до 

2016 

р. 

Збільшення/+ 

зменшення(-) 

проти 2016 р. 

 

Розподіл, 

обсягів 

викидів, % 

 

Щільність 

викидів, кг 

 

Обсяги викидів 

у розрахунку на 

душу населення, 

кг 

Сумська область 20335,872 102,6 524,571 100 853,3011 18,4971 

м.Суми 7405,724 105,2 362,941 36,4 50379,07 27,6435 

м.Охтирка 787,116 111,1 78,741 3,9 23852 16,2289 

м.Глухів 135,422 106,1 7,782 0,7 1612,166 4,0287 

м.Конотоп 316,593 113,4 37,299 1,6 3073,718 3,4629 

м.Лебедин 42,744 75,2 -14,127 0,2 255,9521 1,6472 

м.Ромни 148,262 82 -32,572 0,7 5112,482 3,6417 

м.Шостка 430,698 110,9 42,317 2,1 9788,590 5,6484 

Охтирський район 2926,925 98,4 -46,289 14,4 2279,536 111,5827 

Білопільський район 205,284 144 62,75 1 142,262 4,1095 

Буринський район 65,939 145,4 20,598 0,3 59,7274 2,7001 

Великописарівський 

район 

36,654 91,9 -3,23 0,2 44,1083 1,9643 

Глухівський район 535,098 90,8 -53,935 2,6 322,3482 23,7842 

Конотопський район 349,287 97,4 -9,474 1,7 209,5303 12,3449 

Краснопільський 

район 

87,397 101,8 1,514 0,4 64,6906 3,099 

Кролевецький район 403,62 102,2 8,854 2 314,3458 10,6806 

Лебединський район 191,326 254,1 116,038 0,9 124,0765 9,8333 

Липоводолинський 

район 

278,087 57 -209,555 1,4 315,2914 15,0529 

Недригайлівський 

район 

85,932 81,9 -19,047 0,4 82,9459 3,5729 

Путивльський район 11,99 144,5 3,694 0,1 10,8704 0,4398 

Роменський район 2034,344 78,1 -570,437 10 1094,3217 62,7071 

Середино-Будський 

район 

58,741 100 -0,011 0,3 52,3072 3,6332 

Сумський район 3597,595 125,7 734,93 17,7 1940,450 57,2565 

Тростянецький 

район 

184,006 155,7 65,855 0,9 175,5782 5,3204 

Шосткинський 

район 

5,663 8,9 -57,945 0 4,6763 0,279 

Ямпільський район  11,425 84,3 -2,12 0,1 12,1156 0,4876 

 

Таблиця 2.5 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря у 2017 р. за видами 

економічної діяльності 
Види економічної діяльності Обсяги 

викидів 

(тонн) 

Крім того, діоксиду 

вуглецю 

Разом  20335,9 1676340,3 

Сільське, лісове та рибне господарство 1242,6 54509,1 

Добувна промисловість і розроблення кар‘єрів 5289,7 166617,7 
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Переробна промисловість 5287,8 366259,6 

Постачання електроенергії, газу, пари та  кондиційованого повітря 3217,4 586868,2 

Водопостачання; каналізація, поводження з  відходами 577,4 22065,1 

Будівництво 141,1 4321,1 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і 

мотоциклів 207,3 4043,4 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська 

діяльність 3687,0 448490,5 

Тимчасове розміщування й організація харчування 0,1 90,0 

Інформація та телекомунікації – – 

Фінансова та страхова діяльність 0,3 132,9 

Операції з нерухомим майном 6,4 964,9 

Професійна, наукова та технічна діяльність 130,8 749,4 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного  

обслуговування 0,1 – 

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне 

страхування 173,9 7266,3 

Освіта 135,3 8821,4 

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 238,5 5140,7 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 0,2 – 

Надання інших видів послуг – – 

 

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 2017 1990 1995 2000 2017 1990 1995 2000 2017 

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 55 106 34,547 40,605 36,172 36,369 - - - - 

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 1,789 - - - - 

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 01.01.2018 

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 
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Заказники, усього 10 9658 93 26614,14 103 36272,14 

у тому числі:           

      ландшафтні 2 4888,9 22 12570,67 24 17459,57 

      лісові 1 1231 3 1865 4 3096 

      ботанічні 1 236 26 1989,98 27 2225,98 

      загальнозоологічні 0 0 9 1056 9 1056 

      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 14,952 

      палеонтологічні 0 0 0 0 0 0 

      карстово-спелеологічні 0 0 0 0 0 0 

Пам‘ятки природи, усього 3 7,1 101 171,855 104 178,955 

у тому числі:           

      комплексні 0 0 6 31,45 6 31,45 

      ботанічні 1 0,1 53 56,21 54 56,31 

      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 50455,86 250 126357,56 269 176813,42 

 

Таблиця 7.1 

Прогнозні ресурси та видобуток питних та технічних підземних вод за 2017 р 
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Охтирський 214,2 10,246 9,318 0,895    0,033  

Білопільський 201,0 0,710 0,694 0,016      

Буринський 56,5 1,043 0,557 0,486      

Великописарівський 108,7 0,135 0,134      0,001 

Глухівський 79,8 5,976 5,976       

Конотопський 257,7 12,197 1,646 0,279 0,272     

Краснопільський 149,1 1,144 1,117 0,027      

Кролевецький 136,1 2,315 2,315       

Лебединський 181,3 1,873 1,673 0,176   0,005 0,001 0,018 

Липоводолинський 185,0 0,762 0,762       

Недригайлівський 110,0 0,179 0,179       

Путивльський 96,9 1,583 1,481      0,102 

Роменський 573,3 6,484 6,019 0,465      

Середино-Будський 207,6 0,329 0,329       

Сумський 328,9 53,791 53,560 0,226    0,005  

Тростянецький 139,6 1,100 0,784 0,316      

Шосткинський 292,1 16,762 15,689 1,073      

Ямпільський 114,4 0,970 0,890 0,060     0,020 

Всього: 3432,2 117,599 113,123 4,019 0,272  0,005 0,039 0,141 

 

Таблиця 8.3 

Утворення та поводження з відходами І-ІV класів небезпеки за категоріями 

матеріалів у 2017 році, тис. т 
  Утворено Утилізовано Спалено У т.ч. з метою Видалено у 

спеціально отримання теплового 
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енергії перероблення відведені 

місця чи 

об’єкти  

Усього 583367,6 228425,4 21802,4 7993,9 13808,5 368715,5 

Використані розчинники 39,6 0,1 – – – – 

Відходи кислот, лугів чи 

солей 

185538,2 69529,0 – – – 100051,0 

Відпрацьовані оливи 620,5 480,1 3,8 3,8 – – 

Хімічні відходи 304,0 8,6 1,8 – 1,8 11,8 

Осад промислових стоків 72409,9 – 2285,0 – 2285,0 68778,2 

Шлами та рідкі відходи 

очисних споруд 

10283,6 – – – – 10033,8 

Відходи від медичної 

допомоги та біологічні 

0,3 – – – – – 

Відходи чорних металів 53116,4 72294,0 – – – 1,4 

Відходи кольорових 

металів 

2005,9 91,0 – – – – 

Змішані відходи чорних 

та кольорових металів 

131,3 – – – – – 

Скляні відходи 65,7 – – – – 0,0 

Паперові та картонні 

відходи 

1244,6 – 0,3 0,1 0,2 6,4 

Гумові відходи 264,7 0,2 – – – – 

Пластикові відходи 1398,3 866,0 – – – 0,5 

Деревні відходи 32829,8 2404,3 17935,4 6414,2 11521,2 – 

Текстильні відходи 215,1 – – – – – 

Відходи, що містять 

поліхлордифеніли 

1,1 – – – – – 

Непридатне обладнання 140,5 – – – – – 

Непридатні транспортні 

засоби 

14,5 – – – – – 

Відходи акумуляторів та 

батарей 

61,9 – – – – – 

Відходи тваринного 

походження та змішані 

харчові відходи 

45075,6 42725,7 – – – – 

Відходи рослинного 

походження 

32585,0 3760,2 1575,8 1575,8 – 116,8 

Тваринні екскременти, 

сеча та гній 

14744,5 21518,3 – – – – 

Побутові та подібні 

відходи 

88684,5 – 0,3 – 0,3 164426,5 

Змішані та 

недиференційовані 

матеріали 

303,6 0,0 – – – 10,5 

Залишки сортування 484,6 – – – – – 

Звичайний осад 4262,6 – – – – 3752,2 

Мінеральні відходи 

будівництва та знесення 

об‘єктів, у т. ч. змішані 

будівельні відходи 

2903,0 1368,3 – – – 1,1 

Інші мінеральні відходи 8844,0 2188,8 – – – 309,0 

Відходи згоряння 22334,1 11178,4 – – – 21198,8 

ґрунтові відходи 834,1 – – – – – 

Пуста порода від 

днопоглиблювальних 

робіт 

– – – – – – 

Затверділі, стабілізовані 

або засклянілі відходи; 

мінеральні відходи, що 

утворюються після 

1626,1 12,4 – – – 17,5 
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переробки 
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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. Воровського, 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 

2637211033 

41100, Сумська обл, м. 

Шостка, вул. Депутатська, 

буд. 3, кв. 6 

Фактична адреса: 

Сумська обл., 

Шосткинський р-н, 

Клишківська с/р, с. 

Солотвине. 

- (Збирання 38.01, зберігання 38.03, знешкодження 38.07) 1. Відходи 

виробництва, одержання і застосування фармацевтичних 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; 

mailto:sarz.romny@mns.gov.ua
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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 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)  

1. Відпрацьовані нафтопродукти, не придатні для використання за 

призначенням (у тому числі відпрацьовані моторні, індустріальні 

масла та їх суміші). 

 

mailto:lnmz@leol.ua
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Таблиця 8.5 

Збирання та перевезення твердих побутових відходів на території Сумської області 
Тверді побутові відходи 

та їх компоненти, які 

збираються роздільно 

Номер 

рядка 

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 Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Змішані ТПВ  1 726740,4 186343,7 715158,7 183374 0 0 0 0 0 0 0 0 726740,4 186343,6923 

Великогабаритні ТПВ 2 5415,1 1139,38 5167,5 1100,14 0 0 0 0 0 0 0 0 5415,1 1139,38 

Макулатура (картон, 

папір)  

3 2117 1356 2116 1356 2116 1356 0 0 0 0 0 0 0 0 

Полімери (плівка, пакети, 

ПЕТ пляшки і коробки, 

пластмаса тощо) 

4 24 9,5 19 2 24 9,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Упаковка Тетра Пак та 

інша (комбінована, 

багатошарова) 

5 116 75 116 75 116 75 0 0 0 0 0 0 0 0 

Метали (чорні, кольорові) 6 2 0,8 2 0,8 2 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скло (склотара, склобій) 7 12 28 12 28 12 28 0 0 0 0 0 0 0 0 

Текстиль (синтетичний, 

натуральний, змішаний) 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Органічні компоненти, 

які здатні до біологічного 

розкладання (харчові 

відходи, відходи 

рослинного походження 

тощо) 9 4320 960 4320 960 0 0 0 0 0 0 0 0 4320 960 

Електричне та електронне 

обладнання 10 0,9 0 0,8 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Небезпечні компоненти 11 1823 273     0 0 0 0 0 0 0 0 1823 273 

Інші 12 2215,57 886,23 2215,57 886,23 0 0 0 0 0 0 0 0 2215,57 886,23 

Всього 13 740963 189991 729128 187782 2613 670 0 0 0 0 0 0 738350 1869234,9 



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 «Технопроф сервіс» 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 

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-й 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 05452 5 19 48 Скло, папір, метал, пластик 

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  

mailto:bereza_otg@ukr.net
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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  

1 ТОВ «Промтехсплав С» м. Конотоп, вул. Успенсько-Троїцька, 89;  

м. Конотоп, вул. Богдана Хмельницького, 6;  

м. Конотоп, площа Конотопських дивізій, 28 

067 607 40 17  Акумулятори б/в, свинець, 

макулатура, поліетилен, побутовий 

лом кольорових та чорних металів, 

гума, банки жерстяні   

2 ФОП «Євменова В.В.» м. Конотоп, вул. Парківська, 1;  

м. Конотоп, вул. Фрунзе, буд. 4А; 

4-й провулок вул. Успенсько – Троїцької, 13/3  

050 919 38 45 Акумулятори б/в, свинець, 

макулатура, поліетилен, побутовий 

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. Суми  

 КП «Сумижилкомсервис» 

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 

 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 

 

 



Таблиця 8.9 

Узагальнена інформація про наявність на території Сумської області 

непридатних та заборонених до використання ХЗЗР та тари від них станом 

на 01.01.2018 
ғ 

з/п 

Назва адміністративно-

територіальної одиниці 

(область, район) 

Кількість, 

тонн 

 

Кількість 

складів, 

од. 

Стан складських приміщень 

добрий, 

од. 

задовільний, 

од. 

незадовільний, 

од. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Білопільський 1 1 - 1 - 

2 Буринський 0,4 1 - - 1 

3 Великописарівський - - - - - 

4 Глухівський - - - - - 

5 Конотопський - - - - - 

6 Краснопільський 3,1 2 - 2 - 

7 Кролевецький - - - - - 

8 Лебединський 15,500 4 - 2 2 

9 Липоводолинський 40,4 3 - 3 - 

10 Недригайлівський 0,067 1 - - 1 

11 Охтирський 22,783 5 - 3 2 

12 Путивльський 10,05 7 -  7 

13 Роменський 74,575 13 - 2 11 

14 Середино-Будський - - - - - 

15 Сумський 279,176 28 - 12 16 

16 Тростянецький - - - - - 

17 Шосткинський 40,166 2 - 2 - 

18 Ямпільський - - - - - 

19 м. Суми 21,692 1 - - 1 

20 м. Шостка 40,0 1 - 1 - 

Всього  560,652 69 - 28 41 

 

Таблиця 12.1 

Використання теплоенергії та електроенергії 

за основними видами економічної діяльності  

у 2017 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  1205498 652303 1254959 968009 

Сільське господарство, лісове 

господарство та рибне 

господарство 47558 43635 68661 63754 

Промисловість  699824 580267 877420 753924 

Будівництво  1811 850 6376  4425 

Оптова та роздрібна торгівля; 

ремонт автотранспортних 

засобів і мотоциклів 3986 908 14452 6124 

Транспорт, складське 

господарство, поштова та 

кур‘єрська діяльність 29366 21156 139649 125262 
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Тимчасове розміщування й 

організація харчування …
2
 …

2
 …

2
 …

2
 

Інформація та телекомунікації 3807 – 8018 5059 

Фінансова та страхова 

діяльність …
2
 …

2
 …

2
 …

2
 

Операції з нерухомим майном 6279 91 29806 4119 

Професійна, наукова та технічна 

діяльність 6830 3320 4020 1458 

Діяльність у сфері 

адміністративного та 

допоміжного обслуговування 8659 532 16157 3477 

Державне управління й оборона; 

обов‘язкове соціальне 

страхування 174137 – 37923 43 

Освіта  122036 – 25788 112 

Охорона здоров‘я та надання 

соціальної допомоги 95212 – 23353 – 

Мистецтво, спорт, розваги та 

відпочинок 2667 – 543 – 

Надання інших видів послуг 2069 1544 308 132 
 

1 
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 щодо виконання у 2017 році заходів Програми охорони навколишнього природного середовища Сумської 

області на 2016-2018 роки 
№ 

з/п 

Назва заходу програми Виконавці Обсяги 

фінансування,  

тис. гривень 

Стан виконання 

Затв

ерджено 

Вик

ористано 

1 2 3 4 5 6 

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 

Департамент екології та 

охорони природних ресурсів 

Сумської обласної державної 

адміністрації, підприємства, 

установи, організації 

0 0 Державними лісогосподарськими підприємствами 

області за власні кошти створено захисних 

лісових насаджень на площі 22 га. 

ОКАП «Сумиоблагроліс» за власні кошти 

проведено роботи на площі 101,1 га  

2 Проведення заходів з охорони і відтворення 

запасів природних рослинних ресурсів 

(горіхоплідних рослин) 

Сумське обласне управління 

лісового та мисливського 

господарства,  

ДП «Роменський 

держлісгосп» 

250,0 0 У зв‘язку з відмовою ДП «Роменський 

держлісгосп» у співфінансуванні заходу, захід до 

проекту кошторису на 2017 рік не включено 

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 

Департамент екології та 

охорони природних ресурсів 

Сумської обласної державної 

адміністрації, підприємства, 

установи, організації 

152,7 151,936 Процедура закупівлі здійснювалася відповідно 

Закону України «Про публічні закупівлі» 

(допорогові закупівлі).  Розселено 25 тис. шт. 

малька стерляді у р. Ворскла 

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 

Департамент екології та 

охорони природних ресурсів 

Сумської обласної державної 

адміністрації, підприємства, 

установи, організації 

200,0 200,0 Закуплено 20 т ячменя на суму 84 тис. грн., 27,6 т 

кукурудзи на суму 116 тис. грн. 

5 Розроблення проектів створення територій та 

об‘єктів природно-заповідного фонду та 

організація їх територій 

Департамент екології та 

охорони природних ресурсів 

Сумської обласної державної 

адміністрації, спеціалізовані 

підприємства, наукові 

установи, організації 

190,0 190,0 Розроблено 16 проектів створення об‘єктів ПЗФ 

місцевого значення: 

- гідрологічний заказник «Красняни» 

(Білопільський р-н) – 17,0 га; 

- регіональний ландшафтний парк «Сумський» 

(Сумський р-н) – 60,0 га; 
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- ландшафтний заказник «Образ-2» 

(Краснопільський р-н) – 323,0 га; 

- ландшафтний заказник «Урочище монахи» 

(Путивльський р-н) – 36,4 га; 

ландшафтний заказник «Губарівщина» 

(Роменський р-н) – 20,0 га; 

- ботанічний заказник «Колядинецький» 

(Липоводолинський р-н) – 15,0 га; 

комплексна пам‘ятка природи «Вали Більського 

городища» (Охтирський р-н) – 0,5 га; 

загальнозоологічний заказник «Лужки» 

(Кролевецький р-н) – 85,0 га; 

ботанічний заказник «Гутко-Ожинка» (Середино-

Будський р-н) – 50,0 га; 

- ботанічна пам‘ятка природи «Рудня» (Середино-

Будський р-н) – 15,0 га; 

пам‘ятка природи «Шечикові гори» 

(Путивльський р-н) – 8,0 га; 

- ландшафтний заказник «Городище» - 

(Лебединський р-н) – 22,0 га; 

гідрологічний заказник «Туранівський» 

(Ямпільський р-н) – 20,0 га; 

ботанічний заказник «Чехів яр» 

(Великописарівський р-н) – 20,0 га; 

гідрологічний заказник «Понурка» 

(Шосткинський р-н) – 100,0 га; 

ботанічна пам‘ятка природи «Садовий бульвар» 

(м.Шостка) – 0,5 га. 

6 Розроблення проекту організації території 

регіонального ландшафтного парку 

«Сеймський», охорони, відтворення та 

рекреаційного використання його природних 

комплексів і об‘єктів 

Департамент екології та 

охорони природних ресурсів 

Сумської обласної державної 

адміністрації, 

Комунальний заклад 

Сумської обласної ради «РЛП 

«Сеймський» 

190,0 190,0 Проект розроблений, знаходиться на стадії 

погодження 

7 Розроблення проекту створення регіонального 

ландшафтного парку «Кияницький»: підготовка 

та погодження матеріалів вибору земельних 

ділянок 

Департамент екології та 

охорони природних ресурсів 

Сумської обласної державної 

адміністрації, спеціалізовані 

190,0 0 У зв‘язку з відмовою землекористувачів та 

органів місцевого самоврядування у погодженні 

створення РЛП «Кияницький» захід до 

кошторису на 2017 рік не включено 
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підприємства, наукові 

установи, організації 

8 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 

Департамент екології та 

охорони природних ресурсів 

Сумської обласної державної 

адміністрації, спеціалізовані 

підприємства, наукові 

установи, організації 

450,0 424,0 Розроблено проекти (7 шт.) землеустрою щодо 

організації та встановлення меж територій ПЗФ 

місцевого значення: 

ботанічний заказник «Підліснівський» (Сумський 

р-н); 

ландшафтний заказник «Вільшанківський» 

(Сумський р-н); 

загальнозоологічний заказник «Золотарівський» 

(Сумський р-н); 

орнітологічний заказник «Улянівський» 

(Білопільський р-н); 

гідрологічний заказник «Недригайлівський» 

(Недригайлівський р-н); 

гідрологічний заказник «Шелехівський» 

(Лебединський р-н); 

гідрологічний заказник «Гружчанський» 

(Конотопський р-н). 

9 Витрати на утримання об‘єктів природно-

заповідного фонду, 

у тому числі: 
Департамент екології та 

охорони природних ресурсів 

Сумської обласної державної 

адміністрації, спеціалізовані 

підприємства, наукові 

установи, організації 

195,

0 

17,4

9 

 

9.1 упорядкування територій гідрологічної 

пам‘ятки місцевого значення «Джерело 

Вакалівське», Сумський район 

20,0 0 Упорядкування території виконано за рахунок 

землекористувачів  

9.2 встановлення інформаційних стендів, 

інформаційних щитів, інформаційно-охоронних 

та межових знаків на території комплексної 

пам‘ятки природи місцевого значення «Парк», 

Куянівська с/р, Сумський район 

20,0 17,4

9 

Виготовлено та встановлено інформаційні стенди, 

інформаційні щити, інформаційно-охоронні та 

межові знаки 

10 Створення центру розмноження та збереження 

рідкісних рослин флори Сумської області 

Департамент екології та 

охорони природних ресурсів 

Сумської обласної державної 

адміністрації 

120,

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 

11 Будівництво, розширення та реконструкція 

розплідників і ферм для розведення диких 

звірів та птахів з метою їх розселення в 

природному середовищі: організація 

Сумське обласне управління 

лісового та мисливського 

господарства 

ДП «Мисливське 

400,

0  

200,

0 

 

 

Організоване вольєрне господарство по 

розширенню видового складу диких копитних 

тварин (лані європейської) у  ДП «Мисливське 

господарство «Низи»: виконано будівельні та 
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вольєрного господарства по розширенню 

видового складу диких копитних тварин (Лань 

європейська) 

 

господарство «Низи»  

 

земляні роботи, встановлено огорожу вольєру 

12 Паспортизація малих річок і водойм Департамент екології та 

охорони природних ресурсів 

Сумської обласної державної 

адміністрації, спеціалізовані 

підприємства, установи, 

організації 

280,

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 

13 Створення водоохоронних зон з комплексом 

агротехнічних,  

лісомеліоративних, гідротехнічних, санітарних 

та інших заходів,  

спрямованих на запобігання забрудненню, 

засміченню та виснаженню водних ресурсів 

Департамент екології 

та охорони природних 

ресурсів Сумської обласної 

державної адміністрації, 

спеціалізовані підприємства, 

наукові установи, організації 

130,

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 

14 Розроблення регіональної екологічної програми 

«Формування, збереження та використання 

регіональної екологічної мережі Сумської 

області. Розробка регіональної схеми 

формування екомережі Сумської області» 

Сумський національний 

аграрний університет 

165,

0 

0 Проект Регіональної програми «Формування, 

збереження та використання регіональної 

екологічної мережі Сумської області» не 

розроблявся внаслідок відмови переможця 

тендерних закупівель через систему PROZORRO 

підписати договір 

15 Видання поліграфічної продукції з екологічної 

тематики:  

книга про історико-меморіальну та 

природоохоронну цінність  ландшафтного 

заказника місцевого значення «Образ» (збір 

матеріалів, підготовка до друку та видання) 

Департамент екології та 

охорони природних ресурсів 

Сумської обласної державної 

адміністрації, спеціалізовані 

підприємства, наукові 

установи, організації 

190,

0 

0 Допорогові закупівлі проведені через систему 

ProZorro, Договір заключений на суму 48,696 тис. 

гривень, не виконаний в частині поставки товару 

(товар не був поставлений до 18.12.17) 

16 Проведення науково-технічних конференцій і 

семінарів, організація виставок, фестивалів ті 

інших заходів щодо пропаганди охорони 

навколишнього природного середовища 

Сумський державний 

університет,  Сумський 

державний педагогічний 

університет               ім. А.С. 

Макаренка, Сумський 

національний аграрний 

університет 

162,

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 

17 Наукові дослідження природних екосистем 

щодо збереження видів тварин, занесених до 

Червоної книги України: визначення місць 

гніздування хижих птахів, чорного лелеки, 

Сумський державний 

педагогічний університет               

ім. А.С. Макаренка 

150,

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 
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токовищ глухарів і тетеруків включено 

18 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 

Департамент екології та 

охорони природних ресурсів 

Сумської обласної державної 

адміністрації, спеціалізовані 

підприємства, наукові 

установи, організації 

150,

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 

19 Наукове дослідження стану водних ресурсів 

Сумської області 

Департамент екології та 

охорони природних ресурсів 

Сумської обласної державної 

адміністрації, Сумське 

обласне управління водних 

ресурсів, спеціалізовані 

підприємства, наукові 

установи, організації 

490,

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. 

Рішенням Сумської обласної ради від 15.09.2017 

затверджена сума зменшена до 40,0 тис. гривень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 15.2 

Інформація про виконання природоохоронних заходів по містах та районах Сумської області у 2017 р. 
№ з/п Назва 

району 

Назва 

природоохоронного 

заходу 
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усього 

(кол. 

3+5) 

усього 

(кол. 

4+6) 

бюджет

у 

підприєм

ств, 

установ, 

організац

ій  

заборонених 

чинним 

законодавс

твом) 

досягнути) 

1  1.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Забезпечення раціонального використання і зберігання відходів виробництва та побутових відходів 

1 Білопільськ

ий 

Утримання полігону 

ТПВ, вивіз сміття та 

ліквідація стихійних 

сміттезвалищ 

    198   198         198 покращення 

екологічного стану 

2 Білопільськ

ий 

Утилізація ТПВ на 

території рад 

    6,04 6,04 6,04 6,04       6,04 покращення 

екологічного стану 

3 Білопільськ

ий 

Придбання машин 

для збору та 

транспортування 

побутових і 

промислових відходів 

виробництва 

(придбання 

муловсмоктувального 

автомобілю 

Миколаївській ОТГ), 

Миколаївська 

сільська рада 

Білопільського 

району 

1000 1000   

 

1000 1000       1000 Придбано 

муловсмоктувальн

ий автомобіль 

4 Буринський Ліквідація 

несанкціонованих 

сміттєзвалищ 

    259,75   259,75         259,75 Поліпшення 

екологічного стану 

території району 

5 Буринський Проведення робіт з     89,783 75,843 89,783 75,843       89,783 Погашення 
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екологічно 

безпечного збирання, 

перевезення, 

зберігання, 

оброблення, 

утилізації, видалення, 

знешкодження і 

захоронення відходів 

та небезпечних 

хімічних речовин, у 

тому числі 

непридатних або 

заборонених до 

використання 

хімічних засобів 

захисту рослин у 

Буринському районі 

(погашення 

кредиторської 

заборгованості) 

кредиторської 

заборгованості 

минулих років 

6 Краснопільс

ький 

Утилізація побутових 

відходів 

    5   5       347 352 Покращення 

санітарного стану 

території району 

7 Конотопськ

ий 

Вивезення сміття з 

території 

Дубов'язівської 

селищної ради 

    33,36 33,36 33,36 33,36       33,36 ліквідація 

несанкціонованих 

сміттєзвалищ 

8 Конотопськ

ий 

Вивезення сміття з 

території 

Мельнянської 

сільської ради 

    0,21 0,21 0,21 0,21       0,21 ліквідація 

несанкціонованих 

сміттєзвалищ 

9 Конотопськ

ий 

Вивезення сміття з 

території Юрівської 

сільської ради 

    12,66 12,66 12,66 12,66       12,66 ліквідація 

несанкціонованих 

сміттєзвалищ 

10 Конотопськ

ий 

Вивезення сміття з 

території Вирівської 

сільської ради 

    41,87   41,87         41,87 ліквідація 

несанкціонованих 

сміттєзвалищ 

11 Л-

Долинський 

Проведення робіт з 

екологічно 

666,2 666,2     666,2 666,2       666,2 Департаментом 

екології та охорони 
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безпечного збирання, 

перевезення, 

зберігання, 

оброблення, 

утилізації, видалення, 

знешкодження і 

захоронення відходів 

та небезпечних 

хімічних речовин, у 

тому числі 

непридатних або 

заборонених до 

використання 

хімічних засобів 

захисту рослин у 

Липоводолинському 

районі 

природних 

ресурсів Сумської 

ОДА проведено 

тендер через 

систему 

PROZORRO. 

МЦШР м.Ромни 

проведено роботи 

на загальну суму 

666,2 тис. грн., 

перезатарено 37,2 т 

НЗП у Сінівській, 

Саївській та 

Московській 

с/радах 

12 Путивльськ

ий 

Ліквідація стихійних 

звалищ, благоустрій 

територій 

    765,8 18,5 765,8 18,5   33,6   799,4 Захист 

навколишнього 

природного 

середовища 

13 Роменський Ліквідація 

несанкціонованих 

звалищ твердого 

побутового та 

промислового сміття, 

недопущення їх 

утворень, 

упорядкування місць 

видалення відходів на 

території населених 

пунктів району 

    238,00

7 

154,51

1 

238,00

7 

154,51

1 

    38,8 276,807 Поліпшення 

екологічного стану 

територій 

населених пунктів 

району 

14 Роменський Проведення робіт з 

екологічно 

безпечного збирання, 

перевезення, 

зберігання, 

оброблення, 

утилізації, видалення, 

177,9 177,9   

  

177,9 177,9       177,9 Департаментом 

екології та охорони 

природних 

ресурсів Сумської 

ОДА проведено 

тендер через 

систему 
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знешкодження і 

захоронення відходів 

та небезпечних 

хімічних речовин, у 

тому числі 

непридатних або 

заборонених до 

використання 

хімічних засобів 

захисту рослин у 

Роменському районі 

(с.Перекопівка)* 

PROZORRO. 

МЦШР м.Ромни 

перезатарено 8,476 

т НЗП у 

сертифіковану 

тару, склад 

замурований 

15 Роменський Придбання 

контейнерів для 

роздільного збирання 

ТПВ на території 

Хоминцівської с/р 

                20,808 20,808 Впровадження 

роздільного збору 

відходів 

16 Роменський Проведення 

паспортизації місць 

видалення відходів, 

ведення реєстрових 

карт місць утворення 

відходів на НГВУ 

«Охтирканафтогаз» 

ПАТ «Укрнафта» 

              0,5   0,5 Ведення належного 

обліку та 

відповідного 

зберігання відходів 

нафтовидобутку, 

контроль за їх 

впливом на 

навколишнє 

середовище 

17 Роменський Забезпечення 

первинного обліку 

відходів за формою 1-

ВТ, їх відповідне 

зберігання та 

своєчасну передачу 

відходів I-IV класів 

використання в НГДУ 

"Охтирканафтогаз" 

ПАТ "Укрнафта" 

              11,275   11,275 Облік відходів 

18 С-Будський Утримання полігону 

ТПВ (когатування 

сміттєзвалища) 

    28,7 28,7 28,7 28,7       28,7 Утримання 

полігону ТПВ 
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19 С-Будський Ліквідація 

несанкціонованих 

сміттєзвалищ 

    25,39   25,39         25,39 Підримання 

належного 

санітарного стану 

населеного пункту 

20 Сумський Миколаївська ОТГ. 

Ліквідація 

несанкціонованих 

сміттєзвалищ 

    9,9 9,9 9,9 9,9      9,9 Підримання 

належного 

санітарного стану 

населеного пункту 

21 Сумський Будівництво 

майданчиків  під 

сміттєві баки, 

придбання сміттєвих 

баків для роздільного 

збору відходів 

(Хотінська ОТГ 

Сумського району) 

260 260 175,6 175,6 435,6 435,6       435,6 Облаштовано 20 

майданчиків на 

території с.Хотінь 

та с.Писарівка 

22 Сумський Бездрицька ОТГ. 

Ліквідація  

несанкціонованих 

звалищ ТПВ 

    33,6 33,6 33,6 33,6       33,6 Ліквідовано 

несанкціоновані 

сміттєзвалища, 

проведено 

компостування 

сміття 

23 Тростянецьк

ий 

Придбання машин 

для збору та 

транспортування 

побутових і 

промислових відходів 

виробництва 

(придбання 

муловсмоктувального 

автомобіля у 

м.Тростянець), 

Тростянецька міська 

рада 

2087 2087     2087 2087       2087 Проведено 

закупівлю через 

систему 

PROZORRO, 

придбано 

муловсмоктувальн

ий автомобіль 

24 Тростянецьк

ий 

Утримання полігону 

ТПВ, вивіз сміття та 

ліквідація стихійних 

сміттезвалищ 

    470,1 138,1 470,1 138,1       470,1 Підримання 

належного 

санітарного стану 

населеного пункту 

25 Шосткинськ Влаштування     63,976   63,976         63,976 Влаштовано 1 
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ий майданчика для збору 

ТПВ в с. Гамаліївка 

майданчика для 

тимчасового 

зберігання ТПВ, 

розширено 1 

існуючий, 

придбано 3 

контейнера 

26 Ямпільськи

й 

Збір та вивезення 

ТПВ, впорядкування 

сміттєзвалища 

    35,43 35,43 35,43 35,43       35,43 Благоустрій 

населених пунктів 

27 м.Глухів Придбання машин 

для збору та 

транспортування 

побутових і 

промислових відходів 

виробництва 

(придбання 

муловсмоктувального 

автомобілю у 

м.Глухів), Глухівська 

міська рада 

1716,7

5 

1716,7

5 

    1716,7

5 

1716,7

5 

      1716,75 За результатами 

процедури 

закупівлі «Відкриті 

торги» в системі 

електронних 

закупівель 

«ПРОЗОРРО»  

придбано машину 

муловсмоктувальн

у на базі МАЗ-

4371N2 з 

поворотним 

відвалом 

28 м.Лебедин Придбання машин 

для збору та 

транспортування 

побутових і 

промислових відходів 

виробництва 

(придбання вакуумної 

машини у 

м.Лебедин), 

Лебединська міська 

рада 

1900 1900 198,5   2098,5 1900       2098,5 придбано  машину 

вакуумну КО-503В 

(цистерна 12м3) на 

базі шассі 

МАЗ6312С3 для 

забезпечення 

покращення 

санітарного стану 

міста, забезпечення 

надання якісних 

послуг, 

недопущення 

аварійно-

небезпечних 

ситуацій, які 

можуть призвести 
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до потрапляння 

рідких нечистот до 

грунтових вод 

29 м.Лебедин Придбання 

контейнерів для збору 

ТПВ 

    97,16 97,16 97,16 97,16       97,16 Поліпшення 

санітарного стану 

міста, 

впровадження 

роздільного збору 

ТПВ - придбано 20 

контейнерів 

30 м.Охтирка Збирання та 

перевезення відходів 

    92,4 92,4 92,4 92,4       92,4 Забезпечення 

належного 

санітарного стану 

міста 

31 м.Ромни Збір та утилізація 

сміття 

    282,4   282,4         282,4 Забезпечення 

належного 

санітарного стану 

міста 

32 м.Ромни Придбання 

контейнерів для збору 

ТПВ 

    69,8 69,8 69,8 69,8       69,8 Забезпечення 

належного 

санітарного стану 

міста 

33 м.Шостка Придбання машин 

для збору та 

транспортування 

побутових і 

промислових відходів 

виробництва 

(придбання 

муловсмоктувального 

автомобілю у 

м.Шостка), 

Шосткинська міська 

рада 

1720 1720 180   1900 1720       1900 Придбано 

муловсмоктувальн

ий автомобіль, 

який 

використовується 

для очищення 

колодязів ливневої 

каналізації, 

відстійників від 

залежавшихся 

відходів, 

обслуговує міські 

каналізаційні 

мережі 

34 м.Шостка Збирання відходів 

усіх типів та їх 

транспортування до 

    50,355 50,355 50,355 50,355       50,355  ліквідація 

несанкціоннихстих

ійних звалищ 
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місця переробки або 

складання: ліквідація 

стихійних звалищ 

35 м.Шостка придбання 

контейнерів та 

евроконтейнерів для 

збору твердих  

побутових відходів 

    92,04 92,04 92,04 92,04       92,04 металеві 

горячеоценковані 

контейнери для 

збору ТПВ 10 

шт.та контейнери 4 

шт 

36 м.Шостка Придбання 

обладнання та 

інвентаря для збору 

ТПВ 

    20,52 20,52 20,52 20,52       20,52 Придбано 

бензотримери та 

бензопилу 

х   Усього за напрямом 9527,8

5 

9527,8

5 

3576,3

5 

1144,7

3 

13104,

20 

10672,

58 

0,00 45,38 406,61 13556,1

8 

х 

2. Збереження природно-заповідного фонду 

1 Область 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: 

розселення 

прісноводної стерляді 

151,93

6 

151,93

6 

    151,93

6 

151,93

6 
      151,936 Для відродження 

популяції у  межах 

Гетьманського 

НПП здійснено 

випуск 25 тис. екз. 

мальків стерляді у 

11 пунктах по 

р.Ворскла 

2 Область Діяльність щодо 

збереження видів 

тварин і рослин, 

занесених до 

Червоної книги 

України, поліпшення 

середовища їх 

200 200     200 200       200 Закуплено 20 т 

ячменя на суму 84 

тис. грн., 27,6 т 

кукурудзи на суму 

116 тис. грн. 
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перебування чи 

зростання, створення 

належних умов для 

розмноження у 

природних умовах, 

розведення та 

розселення:придбанн

я кормів для зубрів 

3 Область 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 

424 424     424 424       424 Розроблено 

проекти (7 шт.) 

землеустрою щодо 

організації та 

встановлення меж 

територій ПЗФ 

місцевого 

значення: 

ботанічний 

заказник 

«Підліснівський» 

(Сумський р-

н);ландшафтний 

заказник 

«Вільшанківський» 

(Сумський р-

н);загальнозоологіч

ний заказник 

«Золотарівський» 

(Сумський р-

н);орнітологічний 

заказник 

«Улянівський» 

(Білопільський р-

н);гідрологічний 

заказник 

«Недригайлівський

» 

(Недригайлівський 

р-н);гідрологічний 

заказник 
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«Шелехівський» 

(Лебединський р-

н);гідрологічний 

заказник 

«Гружчанський» 

(Конотопський р-

н). 

4 Область Розроблення проектів 

створення територій і 

об‘єктів природно-

заповідного фонду 

місцевого значення 

190 190     190 190       190 Розроблено 16 

проектів створення 

об‘єктів ПЗФ 

місцевого 

значення: 

- гідрологічний 

заказник 

«Красняни» 

(Білопільський р-н) 

– 17,0 га;- 

регіональний 

ландшафтний парк 

«Сумський» 

(Сумський р-н) – 

60,0 га;- 

ландшафтний 

заказник «Образ-2» 

(Краснопільський 

р-н) – 323,0 га;- 

ландшафтний 

заказник «Урочище 

монахи» 

(Путивльський р-н) 

– 36,4 

га;ландшафтний 

заказник 

«Губарівщина» 

(Роменський р-н) – 

20,0 га;- 

ботанічний 

заказник 

«Колядинецький» 
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(Липоводолинськи

й р-н) – 15,0 

га;комплексна 

пам‘ятка природи 

«Вали Більського 

городища» 

(Охтирський р-н) – 

0,5 

га;загальнозоологіч

ний заказник 

«Лужки» 

(Кролевецький р-н) 

– 85,0 

га;ботанічний 

заказник «Гутко-

Ожинка» 

(Середино-

Будський р-н) – 

50,0 га;- ботанічна 

пам‘ятка природи 

«Рудня» 

(Середино-

Будський р-н) – 

15,0 га;пам‘ятка 

природи 

«Шечикові гори» 

(Путивльський р-н) 

– 8,0 га;- 

ландшафтний 

заказник 

«Городище» - 

(Лебединський р-н) 

– 22,0 

га;гідрологічний 

заказник 

«Туранівський» 

(Ямпільський р-н) 

– 20,0 

га;ботанічний 
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заказник «Чехів 

яр» 

(Великописарівськ

ий р-н) – 20,0 

га;гідрологічний 

заказник 

«Понурка» 

(Шосткинський р-

н) – 100,0 

га;ботанічна 

пам‘ятка природи 

«Садовий бульвар» 

(м.Шостка) – 0,5 

га. 

5 Сумський Витрати на 

утримання територій 

та об'єктів природно-

заповідного фонду: 

встановлення 

інформаційних 

стендів, 

інформаційних щитів, 

інформаційно-

охоронних та 

межових знаків на 

території комплексної 

пам'ятки природи 

місцевого значення 

"Парк", Куянівська 

с/р, Сумський район 

17,49 17,49     17,49 17,49       17,49 Виготовлено та 

встановлено 

інформаційні знаки 

на території 

комплексної 

пам'ятки природи 

місцевого значення 

"Парк", Куянівська 

с/р 

6 Область Розроблення проекту 

організації території 

регіонального 

ландшафтного парку 

"Сеймський", 

Путивльський, 

Буринський, 

Конотопський та 

Кролевецький райони 

190 190     190 190       190 Департаментом 

екології та охорони 

природних 

ресурсів Сумської 

ОДА проведено 

тендер через 

систему 

PROZORRO, 

проект 
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розроблений, 

знаходиться на 

стадії погодження 

7 С-Будський Науково-дослідні 

роботи, організація 

моніторингу ПЗФ у 

НПП "Деснянсько-

Старогутський" 

            1,79 24,4   26,19 Збереження ПЗФ 

8 С-Будський Еколого-освітні 

заходи у НПП 

"Деснянсько-

Старогутський" 

            0,7 46,25   46,95 Збереження ПЗФ 

9 С-Будський Заходи щодо 

збереження та 

відтворення 

природних 

комплексів та об'єктів 

у НПП "Деснянсько-

Старогутський" 

              541,93   541,93 Збереження ПЗФ 

10 С-Будський Заходи щодо 

збереження та 

відтворення фауни у 

НПП "Деснянсько-

Старогутський" 

            5,76 9,2   14,96 Збереження ПЗФ 

11 С-Будський Протипожежні, 

захисні та заходи 

щодо охорони 

території у НПП 

"Деснянсько-

Старогутський" 

            9,2 18,58   27,78 Збереження ПЗФ 

12 С-Будський Реакційні заходи у 

НПП "Деснянсько-

Старогутський" 

            0,67 105,53   106,2 Збереження ПЗФ 

13 м.Суми Проведення 

спеціальних заходів, 

спрямованих на 

запобігання 

знищенню чи 

пошкодженню 

    123,6 123,6 123,6 123,6       123,6 Виконано. 

Забезпечено 

комплексний 

догляд за 

насадженнями 

пам‘яток природи 
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природних 

комплексів територій 

та об‘єктів природно 

– заповідного фонду 

на території міста 

Суми: санітарне 

утримання, догляд за 

пам‘ятками природи 

«Липові насадження», 

«Дуби» на вулицях 

Олександра Аніщенка 

(Антонова), Герасима 

Кондратьєва (Кірова), 

Петропавлівська 

(обрізання 228 

крон дерев, 

видалення 

пристовбурної 

порослі, 

підживлення 

мінеральними 

добривами 

розпушування 

пристовбурних 

лунок, лікування 

35 дупел) 

14 м.Суми Проведення 

спеціальних заходів, 

спрямованих на 

запобігання 

знищенню чи 

пошкодженню 

природних 

комплексів територій 

та об‘єктів природно 

– заповідного фонду 

на території міста 

Суми: улаштування 

декоративно-

захисного 

огородження навколо 

пам‘ятки природи 

«Дуб» на вулиці 

Олександра Аніщенка 

(Антонова)* 

    6,6 6,6 6,6 6,6       6,6 Виконано 

частково. 

Виготовлено 

проектно - 

кошторисну 

документацію для 

улаштування 

декоративно - 

захисного 

огородження 

навколо пам‘ятки 

природи «Дуб» на 

вулиці Олександра 

Аніщенка 

(Антонова) 

15 м.Суми Проведення 

спеціальних заходів, 

спрямованих на 

запобігання 

знищенню чи 

пошкодженню 

    289,9 90,267 289,9 90,267       289,9 Виконано. 

Виконані заходи з 

санітарного 

прибирання парку - 

пам‘ятки садово - 

паркового 
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природних 

комплексів територій 

та об‘єктів природно 

– заповідного фонду 

на території міста 

Суми: санітарне 

утримання парку – 

пам‘ятки садово-

паркового  мистецтва 

місцевого значення 

«Басівський» 

мистецтва 

місцевого значення 

«Басівський» 

(зібрано та 

вивезено 132 м3 

сміття), з ліквідації 

карантинного 

бур‘яну - амброзії 

полинолистої на 

площі           6,7 га 

16 м.Суми Проведення 

спеціальних заходів, 

спрямованих на 

запобігання 

знищенню чи 

пошкодженню 

природних 

комплексів територій 

та об‘єктів природно 

– заповідного фонду 

на території міста 

Суми: догляд за 

насадженнями парку 

– пам‘ятки садово-

паркового мистецтва 

місцевого значення 

«Басівський» 

    85,8 85,8 85,8 85,8       85,8 Виконано. 

Забезпечено 

комплексний 

догляд за 

насадженнями 

парку - пам‘ятки 

садово - паркового 

мистецтва 

місцевого значення 

«Басівський», 

підрізано 18 дерев, 

видалено 17 

засохлих та 

пошкоджених 

дерев, вирізано 

поросль 

17 м.Суми Проведення 

спеціальних заходів, 

спрямованих на 

запобігання 

знищенню чи 

пошкодженню 

природних 

комплексів територій 

та об‘єктів природно 

– заповідного фонду 

на території міста 

    18 18 18 18       18 Виконано. 

Здійснено 

очищення водойм 

парку від 

повалених дерев та 

сміття, виконано 

розкряжування 

стовбурів дерев 48 

м3 
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Суми: очищення 

водойм  парку – 

пам‘ятки садово-

паркового мистецтва 

місцевого значення 

«Басівський» від 

сміття, повалених 

дерев та гілок  

18 м.Суми Облаштування 

території (доріжок, 

огорожі тощо) 

ботанічного саду 

місцевого значення 

«Юннатівський» 

    69,289 69,289 69,289 69,289       69,289 замощено доріжки 

на території 

об‘єкту 

(використано 109 

м
2 
плитки) 

19 м.Суми Утримання 

ботанічного саду 

місцевого значення 

«Юннатівський» 

    71,1 71,1 71,1 71,1       71,1 Виконано. 

Закуплено 

будівельні 

матеріали для 

ремонту покрівлі 

навчально - 

тваринницької 

ферми та                  

50 кущів троянд 

20 м.Суми Придбання 

спеціального 

обладнання для 

проведення  науково-

дослідницьких робіт у 

ботанічному саду 

місцевого значення 

«Юннатівський» 

    33,1 33,1 33,1 33,1       33,1 придбано 

спеціальне 

обладнання 

(біноклі, сачки, 

лупа ручна, ін.) для 

проведення 

науково-

дослідницьких 

робіт, ноутбук та 

комп‘ютер 

21 м.Суми Відновлення газонів у 

ботанічному саду 

місцевого значення 

«Юннатівський»  

    14,99 14,99 14,99 14,99       14,99 Виконано. 

Відновлено газони 

на площі 420 м2 

22 м.Суми Діяльність щодо 

збереження видів 

    20 20 20 20       20 Виконано. 

Придбано корм для 
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тварин і рослин, 

занесених до 

Червоної книги 

України, поліпшення 

середовища їх 

перебування чи 

зростання, створення 

умов для 

розмноження у 

природних умовах, 

розведення та 

розселення у 

ботанічному саду 

місцевого значення 

«Юннатівський» 

тварин біологічної 

лабораторії, 

навчально - 

тваринницької 

ферми (просо, 

пшеницю, овес) та 

корм для риб 

23 м.Суми Поповнення 

експозицій рідкісних 

та зникаючих рослин 

і тварин у 

ботанічному саду 

місцевого значення 

«Юннатівський» 

    50 50 50 50       50 Виконано.  

Здійснено 

поповнення 

колекції 19 

екзотичними 

рослинами (сакура, 

магнолія, 

рододендрони 

тощо) 

    Усього за напрямом 1173,4

3 

1173,4

3 

782,38 582,75 1955,8

1 

1756,1

7 

18,12 745,89 0,00 2719,82 х 

3. Охорона і раціональне використання водних ресурсів 

1 Білопільськи

й 

Каналізаційно 

напірна станція ғ1 

(реконструкція 

каналізаційно 

напірного колектору 

м. Білопілля) 

   269,3   269,3   376     645,3 Завершення 

реконструкції КНС 

ғ1, виконання 

заходу триває. 

2 Білопільськи

й 

Охорона підземних 

вод (чистка колодязів 

смт. Улянівка) 

    13,5   13,5         13,5 Покращення якості 

питної води, 

попередження 

забруднення 

підземних вод 

3 Білопільськи Капітальний ремонт 750 750 24,98   774,98 750       774,98 Завершено роботи 
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й для відновлення і 

підтримання 

сприятливого 

гідрологічного 

режиму та 

санітарного стану р. 

Крига у с.Річки 

Білопільського 

району 

з відновлення руслі 

р.Крига 

4 Буринський Охорона підземних 

вод (ремонт 

колодязів) 

    1104,1   1104,1         1104,1 Покращення якості 

питної води, 

попередження 

забруднення 

підземних вод 

5 В-

Писарівський 

Ліквідаційний 

тампонаж або 

переведення на 

регульований режим 

роботи самовиливних 

артезіанських 

свердловин 

    20   20         20 Охорона підземних 

вод 

6 Глухівський Укріплення укосів та 

капітальний ремонт 

водоскидної споруди 

греблі ставу в 

с.Годунівка 

Глухівського району 

355 355     355 355       355 Роботи завершено 

7 Глухівський Проведення заходів з 

відновлення і 

підтримання 

гідрологічного 

режиму (проведення 

інженерно-

геологічних 

вишукувань на р. 

Слоут), Березівська 

ОТГ 

    36,079 36,079 36,079 36,079       36,079 Підготовчі роботи 

до розроблення 

ПКД 

8 Конотопськи

й 

Благоустрій водойми 

(чистка канави у 

    32,52 32,52 32,52 32,52       32,52 Виготовлення 

проектно-



 

 

195 

с.Попівка 

Конотопського 

району)  

кошторисної 

документації 

9 Конотопськи

й 

Благоустрій водойми 

(чистка ставка в 

с.Сім'янівка 

Конотопського 

району) 

    81,39 81,39 81,39 81,39       81,39 Благоустрій 

водойми 

10 Конотопськи

й 

Поліпшення 

технічного стану та 

благоустрою водойми 

на території с. 

В‘язове 

Конотопського 

району 

310 310 92,55 92,55 402,55 402,55       402,55 Ведуться роботи по 

благоустрою 

водойми, виконано 

90% робіт 

11 Конотопськи

й 

Проведення 

капітального ремонту 

для поліпшення 

технічного стану 

гідроспоруди та 

дамби ставу ғ1 в 

с.Шпотівка 

Конотопського 

району 

625,83

3 

625,83

3 

    625,83

3 

625,83

3 

      625,833 Ведуться роботи по 

капітальному 

ремонту 

гідроспоруди та 

дамби, виконано 

90% робіт 

12 Конотопськи

й 

Поліпшення 

технічного стану та 

благоустрою водойми 

на території с. 

Вирівка та 

с.Михайло-Ганнівка 

Конотопського 

району 

    41,46   41,46         41,46  Благоустрій 

водойми 

13 Краснопольс

ький 

Виконання робіт,   

пов‘язаних з  

поліпшенням  

технічного  стану   та 

благоустрою водойм 

    20   20         20 поліпшення 

якісного стану 

води 

14 Краснопольс

ький 

Проведення планових 

ремонтів 

    20   20         20 Попередження 

забруднення 
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каналізаційних 

мереж, прочистка та 

промивка колодязів 

території, 

зменшення 

аварійних 

ситуацій, 

ліквідація 

забруднення 

підземних вод 

15 Кролевецьки

й 

Відновлення та 

підтримання 

сприятливого 

гідрологічного 

режиму та 

санітарного стану 

р.Добра Вода 

    46,4 46,4 46,4 46,4       46,4 Покращення 

гідрологічного 

режиму та 

санітарного стану 

р.Добра Вода 

16 Кролевецьки

й 

Поліпшення 

технічного стану та 

благоустрій р.Свидня 

    40,4 40,4 40,4 40,4       40,4 Покращення 

гідрологічного 

режиму та 

санітарного стану 

р.Свидня 

17 Кролевецьки

й 

Поліпшення 

технічного стану та 

благоустрій р.Рудка 

    58,8 6,46 58,8 6,46       58,8 Покращення 

гідрологічного 

режиму та 

санітарного стану 

р.Рудка 

18 Кролевецьки

й 

Поліпшення 

технічного стану та 

благоустрій струмка 

Калище 

 

 

    27,5 27,5 27,5 27,5       27,5 Покращення 

гідрологічного 

режиму та 

санітарного стану 

струмка Калище 

19 Кролевецьки

й 

Облаштування 

мостового переходу 

через р. Інгул в 

с.Мутин 

    59   59         59 Покращення 

санітарного стану 

р.Інгул 

20 Лебединськи

й 

Очистка та 

дезінфекція шахтових 

колодязів 

громадського 

користування 

    4,393 4,393 4,393 4,393       4,393 Очищено та 

продезінфіковано 7 

шахтних колодязів 
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21 Л-

Долинський 

Благоустрій водойми 

(очищення 

прибережних смуг) 

    4   4         4 Попередження 

забруднення 

водних ресурсів 

22 Недригайлівс

ьк 

Поліпшення 

технічного стану та 

благоустрою водойми 

на р.Терн на території 

Тернівської селищної 

ради 

Недригайлівського 

району 

453,47

5 

453,47

5 

17,1 17,1 470,57

5 

470,57

5 

      470,575 Виконано І етап 

робіт, завершення 

планується у 2018 

році 

23 Недригайлівс

ьк 

Очищення 

прибережної смуги р. 

Дригайліха в смт. 

Недригайлів, 

Недригайлівська ОТГ 

    6 6 6 6       6 Благоустрій 

водойми 

24 Охтирський Очищення колодязів 

по сільських радах  

    390,45 49,654 390,45 49,654       390,45 Охорона підземних 

вод та ліквідація 

джерел їх 

забруднення 

25 Охтирський Капітальний ремонт 

щодо відновлення та 

підтримання 

сприятливого 

гідрологічного 

режиму та 

санітарного стану 

ставу Попівка с. 

Олешня Охтирського 

району 

88 88 800   888 88       888 Розчищено 

водойму від мулу 

та виконано 

благоустрій 

території 

26 Путивльськи

й 

Відновлення та 

підтримання 

сприятливого 

гідрологічного 

режиму та 

санітарного стану 

озера в с.Зарічне 

Путивльського 

району 

222,49

7 

222,49

7 

240   462,49

7 

222,49

7 

  94   556,497 Наповнення озера 

водою в період 

проходження 

весняної повені на 

р. Сейм, 

збільшення площі 

водного дзеркала 

до 11,7 га., 

збереження флори 
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та фауни. 

27 Путивльськи

й 

Ремонт 

гідротехнічних 

споруд, розчищення 

русел річок, водойм і 

підтримання 

сприятливого 

гідрологічного 

режиму та стану 

водойм на території 

Веселівської сільської 

ради (с.Козаче) 

    17,50   17,50         17,50 Захист території 

с.Козаче  від 

розмивання 

дощовими та 

талими водами. 

28 Путивльськи

й 

Капітальний ремонт 

греблі та поліпшення 

технічного стану 

водойми у с. Князівка 

Князівської сільської 

ради Путивльського 

району 

450 450 51,6 

 

501,6 450       501,6 Утримання рівня 

води в водоймі, 

утримання рівня 

води в 

водонапірних 

баштах села та 

збереження його 

флори та фауни 

29 Путивльськи

й 

Охорона підземних 

вод (чистка та ремонт 

колодязів) 

    166,8   166,8     12   178,8 Забезпечення 

населення якісною 

питною водою 

30 Путивльськи

й 

Охорона підземних 

вод (очищення, 

хлорування  колодязів 

та водогонів) 

    29   29     6   35 Забезпечення 

населення якісною 

питною водою 

31 Роменський Укріплення гідроспо-

руд на водних об'єк-

тах, ремонт гребель 

    58,656 52,256 58,656 52,256       58,656 Захист населених 

пунктів від 

шкідливої дії води 

32 Роменський Упорядкування 

територій 

рекреаційних зон та 

зон відпочинку 

вздовж річок та 

водойм, проведення 

санітарних та інших 

заходів, спрямованих 

на запобігання 

    0,4   0,4       10 10,4 Відродження 

малих річок і 

водойм на 

території району 
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забрудненню, 

засміченню акваторій 

та прибережних 

захисних смуг річок 

та водойм на 

території району 

33 Роменський Проведення 

гідрохімічного 

моніторингу стану 

підземних та 

поверхневих вод в 

межах впливу 

діяльності НГВУ 

«Охтирканафтогаз» 

ПАТ «Укрнафта» 

              112 0 112 Попередження 

негативного 

впливу виробничої 

діяльності на стан 

підземних та 

поверхневих вод 

34 Роменський Проведення 

контролю якості 

питної води з 

артсвердловин НГВУ 

«Охтирканафтогаз» 

ПАТ «Укрнафта» 

відповідно до вимог 

ДСанПІН 2.24-171-10 

              8,411   8,411 Контроль якості 

підземних вод 

35 Роменський Проведення профі-

лактичних та віднов-

лювальних робіт 

мережі спостережних 

свердловин НГВУ 

«Охтирканафтогаз» 

ПАТ «Укрнафта» 

              1,5   1,5 Забезпечення 

контролю стану 

підземних та 

поверхневих вод в 

межах впливу 

діяльності 

підприємства 

36 Роменський Проведення очистки 

та дезінфекції 

колодязів на території 

Пустовійтівської с/р 

    69,837   69,837         69,837 Контроль якості 

підземних вод 

37 Роменський Проведення заходів з 

охорони підземних 

вод на території 

Бобрицької с/р 

    10,304 10,304 10,304 10,304       10,304 Недопущення 

забруднення 

підземних вод 

38 Роменський Проведення очистки                 10 10 Додержання вимог 
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та дезінфекції 

водонапірної башти, 

облаштування зони 

суворого режиму 

артсвердловини в с. 

В'юнне Ріпчанської 

с/р 

природоохоронног

о законодавства 

39 С-Будський Заходи з охорони 

підземних вод 

(хлорування 

колодязів) 

    9,1 9,1 9,1 9,1       9,1 Охорона підземних 

вод 

40 С-Будський Капітальний ремонт 

водоскидної споруди 

водосховища в с. 

Голубівка С-

Будського району 

491,52

5 

491,52

5 

    491,52

5 

491,52

5 

      491,525 Захід виконано 

частково, 

продовження робіт 

планується у 2018 

році 

41 С-Будський Благоустрій водойми 

(облаштування 

прибережної смуги 

водоймища) у с. 

Пигарівка на 

території Середино-

Будського району 

 

90,559 90,559     90,559 90,559       90,559 Роботи завершено 

42 С-Будський Виготовлення 

проектно-

кошторисної 

документації очисних 

споруд у м. Середина-

Буда 

230 230     230 230       230 ПКД розроблено 

43 С-Будський Реконструкція КНС - 

1 у м. Середина Буда* 

                    Передана 

попереднім 

замовником 

проектно-

кошторисна 

документація 

направлена на 

експертизу. 

Провести її немає 
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можливості, так як 

проектна 

організація 

відмовляється 

усунути 

зауваження 

експертизи, 

мотивуючи тим, 

що попереднім 

замовником не 

оплачені роботи з 

виготовлення 

проектно-

кошторисної 

документації 

44 Сумський Миколаївська ОТГ. 

Послуги з очищення 

колодязів 

    105,6 105,6 105,6 105,6       105,6 Охорона підземних 

вод 

45 Сумський Виготовлення 

проектно-

кошторисної 

документації 

"Капітальний ремонт 

для поліпшення 

технічного стану та 

благоустрою водойми 

у с.Соколине", 

Миколаївська ОТГ 

    17,5 17,5 17,5 17,5       17,5 ПКД розроблено 

46 Сумський Виготовлення 

проектно-

кошторисної 

документації 

"Капітальний ремонт 

для поліпшення 

технічного стану та 

благоустрою водойми 

у с.Северинівка", 

Миколаївська ОТГ 

    19 19 19 19       19 ПКД розроблено 

47 Сумський Придбання насосного 90 90     90 90       90 Придбано 2 насоси 
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та технологічного 

обладнання для 

заміни такого, що 

використало свої 

технічні можливості 

(придбання 2-х 

насосів для 

каналізаційної 

насосної станції в 

с.Сад по вул. 

Заозерній) 

для каналізаційної 

насосної станції 

48 Сумський Обстеження та 

очищення акваторії 

дна водойми на 

території Низівської 

с/р 

    9,848 9,848 9,848 9,848       9,848 Благоустрій 

водойми 

49 Сумський Проведення 

капітального ремонту 

для поліпшення 

технічного стану та 

благоустрою водойми 

площею 0,4028 га на 

території парка-

пам‘ятника садово-

паркового мистецтва 

"Будинок-музей 

А.П.Чехова" 

6,231 6,231     6,231 6,231       6,231 Кошти не 

використані в 

повному обсязі, 

тому що роботи, 

які передбачалось 

виконати за ці 

кошти, не 

передбачені 

проектно-

кошторисною 

документацією. 

Для їх виконання 

необхідне 

коригування 

проектно-

кошторисної 

документації. 

50 Сумський Бездрицька ОТГ. 

Реконструкція  

водопропускного 

лотка для боротьби із 

шкідливою дією води 

вул. Центральна, с. 

    183,9 183,9 183,9 183,9       183,9 зменшення 

шкідливої дії води 

по вул. 

Центральна, с. 

Токарі 
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Токарі 

51 Сумський Ліквідаційний 

тампонаж 

артезіанських 

свердловин 

    18 18 18 18       18 Проведено 

ліквідаційний 

тампонаж 

артсвердловини 

52 Тростянецьки

й 

Регулювання 

гідрологічного 

режиму р.Боромля 

              1200  1200 За кошти ТОВ 

"Маяк" проведено 

капітальний 

ремонт ставу 

с.Шевченкове 

Боромлянська ОТГ 

53 Шосткинськи

й 

Капітальний ремонт  

каналізаційних мереж 

та споруд з 

впровадженням 

енергозберігаючих 

заходів в с. Ковтунове 

Шосткинського 

району  

    25,804   25,804   254     279,804 Виконано роботи 

по реконструкції 

КНС 

54 Шосткинськи

й 

Ремонт, очищення та 

дезінфекція шахтних 

колодязів загального 

користування 

    191,52

2 

31,9 191,52

2 

31,9     5,5 197,022 Виконано ремонт 

24 колодязів 

загального 

користування та  

прочищено 52 

колодязів, 

продезінфіковано 

76 колодязів.  

55 Шосткинськи

й 

Проведення 

капітального ремонту 

для відновлення та 

підтримання 

сприятливого 

гідрологічного 

режиму та 

санітарного стану  

водойми в с. 

Миронівка 

    2,216   2,216   1182,956     1185,17

2 

Виконано 

очищення водойми 

56 Ямпільський Будівництво 

каналізаційного 

350 350 87,457 87,457 437,45

7 

437,45

7 

      437,457  ПКД розроблено 
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самопливного та 

напірного колектора, 

КНС та очисних 

споруд м.Дружба 

Дружбівської ОТГ 

Ямпільського району 

(розробка проектно-

кошторисної 

документації) 

57 Ямпільський Поліпшення 

технічного стану 

водойм 

    3   3         3 Виконано частково 

58 м.Суми Проведення  

санітарних заходів у 

прибережних смугах  

річок Псел, 

Сумка,Стрілка, 

оз.Чеха, ін. водних 

об'єктів (збір та 

вивезення  сміття) 

    205   205         205 Виконано. 

Проведено 

санітарне 

очищення 

прибережної 

захисної смуги 

річок Псел, Сумка, 

зібрано та вивезено 

49 м3 сміття 

59 м.Суми Проведення 

благоустрою у 

прибережних смугах 

річок Псел, Сумка, 

Стрілка, оз. Чеха, ін. 

водних об‘єктів, 

очищення русел річок 

    1178,2 1178,2 1178,2 1178,2       1178,2 Виконано. 

Здійснено 

видалення 135 

аварійних та 

пошкоджених 

дерев, викошено 

траву, вирізано 

поросль на площі 

11647 м2, виконані 

заходи з очищення 

русла р. Сумка 

(зібрано та 

вивезено 294 м3 

сміття) 

60 м.Суми Проведення 

санітарних заходів у 

прибережних смугах 

    120,5   120,5         120,5 Виконано. 

Забезпечено 

вивезення 1450,2 
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річки Псел,оз. Чеха 

(вивезення сміття з 

контейнерів) 

м3 сміття з 24 

контейнерів з 

квітня по жовтень 

2017 року, що 

встановлені у зонах 

відпочинку   р. 

Псел (пров. 

Пляжний) та оз. 

Чеха 

61 м.Суми Будівництво системи 

водовідведення 

поверхневих вод з 

вулиці Тополянська у 

м. Суми 

    28,3 28,3 28,3 28,3       28,3 Виконано 

частково. 

СФ ДРПВІ 

«Дніпродіпроводго

сп» виконані 

топографо - 

геодезичні та 

інженерно - 

геологічні 

вишукування, 

здійснюється 

розробка проектно 

- кошторисної 

документації. 

Зроблено запит до 

Головного 

державного 

агентства лісових 

ресурсів України 

щодо отримання 

вихідних даних для 

виконання робіт з 

будівництва 

системи 

поверхневого 

водовідведення на 

землях лісового 

фонду, на даний 

час відповіді не 

отримано 
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62 м.Суми Реконструкція 

каналізаційного 

напірного колектора 

від діючої камери ғ 

19 по                               

вул. Д.Коротченко до 

камери                    ғ 

31 по вул. Криничній 

    8626,3   8626,3         8626,3 Виконано. 

Здійснено 

реконструкцію 594 

м.п. 

каналізаційного 

напірного 

колектору 

  

63 м.Суми Реконструкція 

каналізаційних мереж 

з перемиканням КНС 

4 на самоплинний 

колектор по вул. 

Білопільський шлях                   

до вул. Косаренко 

    68,8   68,8         68,8 Розроблено ПКД 

64 м.Суми Реконструкція 

каналізаційних мереж 

з перемиканням КНС 

3 на самоплинний 

колектор по вул. 

Миргородська до вул. 

Черкаська 

    7,9   7,9         7,9 Виконано. 

Здійснено 

корегування 

проектно – 

кошторисної 

документації, яку 

направлено на 

розгляд філії  ДП 

«Укрдержбудекспе

ртиза» у Сумській 

області для 

отримання 

експертного звіту,                                 

КП 

«Міськводоканал» 

Сумської міської 

ради видано 

технічне завдання 

на виконання робіт 

65 м.Суми Реконструкція 

каналізаційного 

напірного колектора 

від діючої камери ғ 

31 по вул. Криничній 

    263,4   263,4         263,4 Виконано. 

Проведено 

інженерно – 

геологічні 

вишукування, 
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до міських очисних 

споруд КП 

«Міськводоканал» 

Сумської міської 

ради» 

Виготовлено 

проектно – 

кошторисну 

документацію 

66 м.Суми Реконструкція 

каналізаційно-

насосної станції за 

адресою: м. Суми,вул. 

Привокзальна, 4/13 

    2720,5 2720,5 2720,5 2720,5       2720,5 Виконано. 

ПАТ «Сумбуд» 

завершено 

виконання робіт з 

реконструкції 

каналізаційно - 

насосної станції за 

адресою: вул. 

Привокзальна, 4/13 

67 м.Суми Реконструкція 

міських очисних 

споруд КП 

«Міськводоканал» 

Сумської міської ради 

(розробка проектно-

кошторисної 

документації) 

    1841,2   1841,2         1841,2 Виконано. 

ТОВ «Виробниче 

підприємство 

«Промислові 

системи» 

розроблено техніко 

– економічне 

обґрунтування 

проектної 

документації 

«Реконструкція 

очисних споруд» 

відповідно до 

договору від 

27.10.2017                        

ғ 128 

68 м.Суми Реконструкція 

відповідних 

технологічних вузлів 

та обладнання 

міських очисних 

споруд: решіток у 

грабельній 

    3182,6

1 

3182,6

1 

3182,6

1 

3182,6

1 

      3182,61 Виконано. 

ПП «Юмо» 

відповідно до 

договору від 

14.11.17 р.ғ 52, 

укладеного з КП 

«Міськводоканал» 

Сумської міської 



 

 

208 

ради, виконані 

роботи по заміні 

двох решіток та 

шиберу у будівлі 

грабельної міських 

очисних споруд 

69 м.Суми Розробка науково-

дослідної продукції 

«Наукове 

обґрунтування шляхів 

покращення 

екологічного стану р. 

Сумка в межах міста 

Суми» 

    160 160 160 160       160 Виконано. 

Розроблено 

науково - дослідну 

продукцію 

«Наукове 

обґрунтування 

шляхів покращення 

екологічного стану 

р. Сумка в межах 

міста Суми» 

70 м.Глухів Будівництво зливової 

каналізації по вул. 

Валовій у м. Глухів 

1745,9

89 

1745,9

89 

    1745,9

89 

1745,9

89 

      1745,98

9 

Роботи виконані. В 

результаті 

проведення 

процедури 

закупівлі залишок 

коштів становить 

137,476 тис. грн. 

71 м.Охтирка Реконструкція 

каналізаційних 

очисних споруд м. 

Охтирка з 

виготовленням 

проектно-

кошторисної 

документації 

717,78

2 

717,78

2 

    717,78

2 

717,78

2 

      717,782 Виготовлено ПКД, 

розпочато роботи, 

виконано 3 етапи 

робіт із 

запланованих 6 

72 м.Охтирка Розчищення русла 

р.Охтирка 

    41,9   41,9         41,9 Покращення 

санітарного стану 

річки Охтирка 

73 м.Ромни Реконструкція 

самопливного 

каналізаційного 

колектора від вул. 

Горького до КНС-1 у 

1484,4

42 

1484,4

42 

    1484,4

42 

1484,4

42 

      1484,44

2 

Виконано 

частково.  
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м.Ромни 

74 м.Шостка Реконструкція 

напірного 

каналізаційного 

колектора від КНС ғ 

7 до вул. Депутатська 

у м. Шостка 

346,06

2 

346,06

2 

    346,06

2 

346,06

2 

      346,062 Роботи виконані в 

межах попередньої 

проектно-

кошторисної 

документації. 

Необхідне 

коригування 

проекту, з метою 

виконання 

додаткових 

будівельних робіт. 

75 м.Шостка Реконструкція 

напірного 

каналізаційного 

колектора від КНС ғ 

7 до вул. Івана 

Євдокименка у м. 

Шостка 

1160,6

18 

1160,6

18 

    1160,6

18 

1160,6

18 

      1160,61

8 

Роботи виконано 

частково, 

додаткового 

співфінансування з 

місцевого бюджету 

не було 

х   Усього за напрямом 9968,0

1 

9968,0

1 

22971,

58 

8254,9

2 

32939,

59 

18222,

93 

1812,96 1433,91 25,50 36211,9

6 

х 

4. Охорона атмосферного повітря 

1 Роменський Проведення 

інвентаризації джерел 

викидів 

забруднюючих 

речовин та розробка 

документів, що 

обґрунтовують обсяги 

викидів в атмосферне 

повітря 

стаціонарними 

джерелами НГВУ 

«Охтирканафтогаз» 

ПАТ «Укрнафта» (23 

джерела) та 

нововведеними 

об‘єктами 

              26,42   26,42 Інвентаризація 

джерел викидів 

2 Роменський Проведення робіт по               47,94   47,94 Зниження рівня 
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покращенню 

ефективності пило- та 

газоочисного 

устаткування, 

дотримання 

нормативів викидів 

забруднюючих 

речовин від 

стаціонарних джерел 

викидів та якості 

атмосферного повітря 

в зоні їх впливу 

НГВУ 

«Охтирканафтогаз» 

ПАТ «Укрнафта» 

впливу на 

атмосферне 

повітря 

х   Усього за напрямом 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,94 0,00 47,94 х 

6. Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів та ресурсів тваринного світу 

1 Буринський Посадка лісових 

культур 

              1   1 Покращення 

біорізноманіття 

2 Буринський Підвищення 

рибопродуктивності 

водойми (ставок в 

межах населеного 

пункта) 

    2   2       11,1 13,1 Покращення 

біорізноманіття 

3 В-

Писарівський 

Заходи з озеленення 

сіл 

    27   27     6,2   33,2 Благоустрій 

населених пунктів 

4 В-

Писарівський 

Ліквідація лісових та 

степових пожеж і 

пожеж на 

торфовищах та їх 

наслідків 

    44   44     16   60 Забезпечення 

недопущення 

розвитку лісових, 

степових пожеж та 

пожеж на 

торфовищах 

5 Конотопськи

й 

Заходи з озеленення 

території В'язівської 

сільської ради 

    18,34 18,34 18,34 18,34       18,34 Озеленення 

територій 

6 Конотопськи

й 

Заходи з озеленення 

Пекарівської 

сільської ради 

    2,25 2,25 2,25 2,25       2,25 Озеленення 

територій 

7 Конотопськи Заходи з озеленення     3,4 3,4 3,4 3,4       3,4 Озеленення 
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й території 

Шевченківської 

сільської ради 

територій 

8 Конотопськи

й 

Заходи з озеленення 

території 

Присеймівської 

сільської ради 

    4,5   4,5         4,5 Озеленення 

територій 

9 Краснопільсь

кий 

Заходи з озеленення 

міст і сіл 

    94,9 16 94,9 16       94,9 Зменшення пилу 

10 Л-

Долинський 

Придбання 

посадкового 

матеріалу 

    36,2 36,2 36,2 36,2       36,2 Озеленення 

територій 

11 Недригайлівс

ький 

Охорона диких 

тварин (кабан дикий) 

              67,5   67,5 Утримання 

поголів'я тварин на 

території ТОВ 

"Корені" 

12 Охтирський Заходи з озеленення     20,8   20,8         20,8 Благоустрій 

населених пунктів 

13 Роменський Озеленення 

населених пунктів 

району (посадка 

дерев, кущів, квітів) 

    19,64   19,64       6 25,64 Озеленення 

територій 

14 Роменський Зарибнення водойм 

громадського 

користування на 

території населених 

пунктів Роменського 

району 

                105 105 Відтворення 

рибних біоресурсів 

15 Роменський Створення та 

доповнення лісових 

культур, 

вирощування 

садивного та 

декоративного 

матеріалу 

              1092,4   1092,4 Підвищення 

продуктивності 

лісів, поліпшення 

породного складу 

та якості 

16 Роменський Проведення рубок 

формування та 

оздоровлення лісів 

(санітарні рубки) 

    34,00   34,000     3290   3324 
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17 Роменський Догляд за лісовими 

культурами, 

проведення 

лісовпорядкування 

              717,9   717,9 

18 Роменський Проведення робіт з 

охорони лісів, 

недопущення 

самовільного порубу 

та незаконного 

відстрілу дичини 

(лісова охорона) 

              3723   3723 Охорона 

рослинних ресурсів 

та ресурсів 

тваринного світу, 

збереження 

біологічного 

різномаіття 

19 Роменський Проведення робіт по 

охороні лісу від 

пожеж 

              120,5   120,5 

  

20 Сумський Придбання саджанців 

для багаторічних 

насаджень віком до 

одного року, 

Миколаївська с/р 

    

84,2 84,2 84,2 84,2 

      

84,2 

благоустрій та 

озеленення 

території 

21 Сумський Очищення парку від 

сухих дерев на тери-

торії Низівської с/р 

    

16 16 16 16 

      

16 

благоустрій та 

озеленення 

території 

22 Сумський Придбання декора-

тивних насаджень, 

Садівська с/р 

    

0,504 0,504 0,504 0,504 

      

0,504 

благоустрій та 

озеленення 

території 

23 Сумський 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 

200 200     200 200       200 Організоване 

вольєрне 

господарство по 

розширенню 

видового складу 

диких копитних 

тварин (лані 

європейської) у  

ДП «Мисливське 

господарство 

«Низи»: виконано 

будівельні та 

земляні роботи, 

встановлено 
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диких копитних 

тварин (Лань 

європейська) 

огорожу вольєру  

24 Тростянецьки

й 

Відновлення лісових 

культур 

            473 20,5   493,5 Збереження 

лісового фонду 

25 Шосткинськи

й 

Проведення 

спеціальних заходів, 

спрямованих на 

запобігання 

знищенню чи 

пошкодженню 

природних 

комплексів територій 

              32488,5   32488,5 розвиток лісового 

та мисливського 

господарства, 

забезпечення 

раціонального 

використання 

лісових ресурсів, 

лісокультурні 

роботи, охорона 

лісу від пожеж, 

доповнення 

лісових культур, 

створення та 

поновлення 

мінералізованих 

смуг 

26 Шосткинськи

й 

Проведення 

спеціальних заходів, 

спрямованих на 

запобігання 

знищенню чи 

пошкодженню 

природних 

комплексів територій 

              890,3   890,3 створення та 

доповнення 

лісових культур, 

створення та 

поновлення 

мінералізованих 

смуг 

27 м.Глухів Придбання 

посадкового 

матеріалу 

    9,486 9,486 9,486 9,486       9,486 Озеленення 

територій, 

придбання 

саджанців 

28 м.Конотоп Збереження 

біоресурсів 

    82,498 82,498 82,498 82,498       82,498 Збільшення площі 

зелених насаджень 

29 м.Суми Садіння деревних 

зелених насаджень 

вздовж основних 

магістралей, доріг, у 

    373,6   373,6         373,6 Виконано. 

Висаджено 231 

саджанець дерев 

(клен, верба, липа, 
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парках, скверах, в 

межах прибережних 

смуг річок і водойм 

туя),1410 кущів 

(калина, барбарис, 

бирючина, спірея) 

30 м.Суми Створення та 

відновлення газонів 

по місту 

    726,3 276,4 726,3 276,4       726,3 Виконано. 

Здійснено 

відновлення 

газонів на площі 

15600 м2 

31 м.Суми Створення квітково-

декоративних 

композицій по місту  

    314,9   314,9         314,9 Виконано. 

Висаджено 2290 

кущів троянди, 

14621 шт. 

однорічних та 

багаторічних квітів 

(петунія, 

хризантема) 

32 м.Суми Оброблення, 

утилізація, видалення 

та зберігання 

рослинних відходів 

на майданчику по 

вул. Боженка 

(Миколи Лукаша) 

    350,3   350,3         350,3 забезпечено 

ущільнення, 

подрібнення та 

зберігання 

рослинних відходів 

на майданчику по 

вул. Миколи 

Лукаша (Боженка) 

    Усього за напрямом 200,00 200,00 2262,8

2 

545,28 2462,8

2 

745,28 473,00 42432,80 111,00 45479,6

2 

х 

7.Інші напрями природоохоронної діяльності 

1 В-

Писарівський 

Впровадження 

грунтозахисної 

системи землеробства 

з контурно-

меліоративною 

організацією 

територій 

              410   410 Захист грунту від 

різних видів 

корозії 

2 Краснопільсь

кий 

Проведення 

агролісотехнічних 

заходів на ярах, 

балках та інших 

ерозійно небезпечних 

              499,8   499,8 збільшення площ 

зелених насаджень, 

попередження 

ерозії земель (ДП 

"Краснопільський 



 

 

215 

землях лісгосп" - 73 га,  

ТОВ 

"Краснопільський 

агролісгосп" - 21,9 

га) 

3 Краснопільсь

кий 

Забезпечення 

підвищення гумусу та 

пожнивних речовин у 

грунті (заорювання 

соломи) 

              9005   9005 покращення стану 

орних земель 

4 Роменський Проведення акції 

серед школярів 

загальноосвітніх шкіл 

району «Майбутнє 

лісу у твоїх руках» та 

творчого конкурсу 

«Людина і ліс» 

              40   40 Залучення 

школярів до 

дослідницької 

діяльності, 

створення умов для 

їхньої 

допрофесійної 

підготовки у галузі 

лісництва 

5 Роменський Благоустрій 

населених пунктів 

  

 

21,731   21,731       0,8 22,531 Утримання 

території у 

належному стані 

6 Роменський Проведення робіт по 

відновленню 

техногенно 

забруднених грунтів, 

що піддалися 

забрудненню 

методами біологічної 

та технічної 

рекультивації в ході 

виробничої діяльності 

НГВУ 

"Охтирканафтогаз" 

ПАТ "Укрнафта" 

              45   45 Поліпшення 

основних 

показників стану 

якості грунтів, 

недопущення їх 

забруднення та 

втрати родючості 

7 Роменський Проведення 

лабораторного 

контролю грунтів в 

місцях зберігання 

              0,12   0,12 
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відходів I-III класів 

небезпек в НГВУ 

"Охтирканафтогаз" 

ПАТ "Укрнафта" 

8 Роменський Проведення навчання 

працівників НГВУ 

"Охтирканафтогаз" 

ПАТ "Укрнафта"на 

курсах підвищення 

кваліфікації та інших 

навчальних заходах з 

питань екологічної 

безпеки 

              12   12 Підвищення рівня 

знань спеціалістів 

підприємства у 

сфері охорони 

довкілля 

9 С-Будський Регулювання водного 

режиму осушення 

земель 

    2,2 2,2 2,2 2,2       2,2 Заходи із захисту 

від підтоплення 

10 м.Суми Видання 

інформаційно-

освітнього 

екологічного 

бюлетеня Сумської 

міської ради 

«Екологічний 

орієнтир» 

    19 19 19 19       19 Виконано. 

Забезпечено 

видання 

інформаційно - 

освітнього 

бюлетеня Сумської 

міської ради 

«Екологічний 

орієнтир» у 

кількості 3900 

примірників 

11 м.Суми Проведення у 

позашкільному 

вихованні освітніх 

акцій, проектів, 

семінарів, лекцій та 

екскурсій з питань 

екології та охорони 

природи 

    27,7 27,7 27,7 27,7       27,7 Виконано. 

Проведені освітні 

акції, проекти: 

міський етап 

Всеукраїнської 

експедиції 

учнівської молоді 

«Моя Батьківщина 

- Україна», 

природоохоронні 

акції «Годівничка», 

«Чисте місто - 
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справа кожного», 

«Птах року», 

«Довкілля 

починається з 

мене», «Природа 

просить 

допомоги», 

освітній проект 

«Екологічний 

марафон», 

екологічний круїз 

«Таємниці рідної 

землі», міські 

освітні екологічні 

проекти 

«Енергозбереженн

я - вимога часу», 

«День 

природолюба» та 

забезпечено роботу 

Школи лідера - 

еколога 

12 м.Суми Проведення у 

позашкільному 

вихованні освітніх 

акцій, проектів, 

семінарів, лекцій та 

екскурсій з питань 

екології та охорони 

природи 

    14,8 14,8 14,8 14,8       14,8 Виконано. 

У рамках 

проведення 

загальноміського 

заходу «Дні сталої 

енергії у м. Суми» 

проведено дитячий 

фотоконкурс 

«Природа в 

об‘єктиві» 

(представлено 73 

роботи, вік 

учасників        від 8 

до 15 років), 

загальноміський 

конкурс 

«Публіцистика на 
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захист природи» та 

екологічний 

велоквест «Я і 

природа»  (5 

команд, вік від 20 

до 60 років) 

13 м.Суми Проведення для дітей 

та молоді акцій та 

конкурсів 

екологічного і 

природоохоронного 

напрямку 

    43,478 43,478 43,478 43,478       43,478 Виконано. 

У рамках 

проведення 

загальноміського 

заходу «Дні сталої 

енергії у м. Суми» 

СМГО «Центр 

європейських 

ініціатив» та 

Сумським міським 

центром дозвілля 

молоді проведено 

фестиваль «Sumy 

Energy Fest» 

14 м.Суми Підготовка і видання 

поліграфічної 

продукції щодо 

пропаганди охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

    15 15 15 15       15 Виконано. 

Підготовлено та 

забезпечено 

видання буклетів з 

екологічного 

виховання 

школярів та 

етикетки для 

рослин ботанічного 

саду 

«Юннатівський» 

15 м.Глухів Послуги з ліквідації 

забруднень довкілля 

    9,486 9,486 9,486 9,486       9,486 Ліквідація 

забруднень 

х   Усього за напрямом 0,00 0,00 153,40 131,66 153,40 131,66 0,00 10011,92 0,80 10166,1

2 

х 

х   Усього за 

напрямами 

20869,

29 

20869,

29 

29746,

52 

10659,

34 

50615,

81 

31528,

63 2304,08 54717,84 543,91 

108181,

63 

х 

 



Таблиця 15.3 

Екологічний податок та штрафні санкції за порушення природоохоронного 

законодавства, фактично сплачені у всіх секторах у 2017 р. 
(тис. грн.) 

  

 
Фактично 

сплачено 

екологічного 

податку - 

усього 

У тому числі за:  

Фактично 

сплачено 

штрафних 

санкцій  за 

порушення 

природо- 

охоронного 

законо- 

давства 

викиди в 

атмосферн

е повітря 

забрудню- 

ючих 

речовин  

 з них: за скиди 

забрудню- 

ючих 

речовин 

безпосе- 

редньо у 

водні 

об'єкти 

розміщення 

відходів у 

спеціально 

відведених 

місцях чи 

об'єктах 

стаціонар- 

ними 

джерелами 

забруднення       

 пересувни- 

ми 

джерелами 

забруднення 

Всі види 

економічної 

діяльності  27835,9 13088,3 13088,3 - 1757,6 12990,0 84,6 

у тому числі:        

Сільське 

господарство, 

лісове 

господарство та 

рибне 

господарство 

1554,8 890,5 890,5 - 89,3 575,0 7,7 

Сільське 

господарство, 

мисливство та 

надання пов'язаних 

із ними послуг 

1264,7 746,8 746,8 - 53,5 464,4 7,7 

Лісове господарство 

та лісозаготівлі 
250,0 142,5 142,5 - - 107,5 - 

Рибне господарство 40,1 1,2 1,2 - 35,8 3,1 - 

Добувна 

промисловість і 

розроблення 

кар'єрів 

80,6 80,6 80,6 - - - - 

Переробна 

промисловість 
16671,0 5560,3 5560,3 - 241,5 10869,2 35,9 

Виробництво 

харчових продуктів 
222,8 127,8 127,8 - 7,8 87,2 - 

Виробництво напоїв 47,4 47,1 47,1 - - 0,3 - 

Текстильне 

виробництво 
2,2 2,2 2,2 - - - 1,7 

Виробництво одягу 1,2 1,2 1,2 - - - - 

Виробництво шкіри, 

виробів зі шкіри та 

інших матеріалів 

26,8 26,8 26,8 - - - 18,9 

Оброблення 

деревини та 

виготовлення 

виробів з деревини 

та корка, крім 

меблів; 

виготовлення 

виробів із соломки 

та рослинних 

матеріалів для 

плетіння 

88,1 78,1 78,1 - - 10,0 - 

Виробництво 

паперу та паперових 

виробів 

4,2 4,2 4,2 - - - - 

Виробництво коксу 1,3 1,3 1,3 - - - - 
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та продуктів 

нафтоперероблення 

Виробництво 

хімічних речовин і 

хімічної продукції 

15091,9 4244,5 4244,5 - 180,1 10667,3 7,3 

Виробництво 

основних 

фармацевтичних 

продуктів і 

фармацевтичних 

препаратів 

16,0 13,6 13,6 - - 2,4 1,1 

Виробництво 

гумових і 

пластмасових 

виробів 

119,6 81,8 81,8 - - 37,8 - 

Виробництво іншої 

неметалевої 

мінеральної 

продукції 

93,3 93,0 93,0 - - 0,3 - 

Металургійне 

виробництво 
173,7 173,7 173,7 - - - 0,6 

Виробництво 

готових металевих 

виробів, крім машин 

і устатковання 

193,6 147,1 147,1 - - 46,5 - 

Виробництво 

електричного 

устатковання 

0,1 0,1 0,1 - - - - 

Виробництво 

машин і 

устатковання, 

н.в.і.у. 

580,0 509,1 509,1 - 53,6 17,3 6,3 

Виробництво інших 

транспортних 

засобів 

8,3 8,2 8,2 - - 0,1 - 

Ремонт і монтаж 

машин і 

устатковання 

0,5 0,5 0,5 - - - - 

Постачання 

електроенергії, 

газу, пари та 

кондиційованого 

повітря 

5254,3 5244,5 5244,5 - 2,1 7,7 - 

Водопостачання, 

каналізація, 

поводження з 

відходами 

2417,6 117,1 117,1 - 1367,3 933,2 6,5 

Забір, очищення та 

постачання води 
185,4 7,6 7,6 - 27,2 150,6 5,0 

Каналізація, 

відведення й 

очищення стічних 

вод 

1542,3 42,2 42,2 - 1340,1 160,0 1,5 

Збирання, 

оброблення й 

видалення 

відходів; 

відновлення 

матеріалів 

689,9 67,3 67,3 - - 622,6 - 

Будівництво 220,1 138,3 138,3 - - 81,8 - 

Будівництво 

будівель 
155,7 73,9 73,9 - - 81,8 - 
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Будівництво споруд 64,4 64,4 64,4 - - - - 

Оптова та 

роздрібна 

торгівля; ремонт 

автотранспортних 

засобів і 

мотоциклів 

57,2 47,2 47,2 - 9,9 0,1 0,3 

Транспорт, 

складське 

господарство, 

поштова та 

кур'єрська 

діяльність 

610,0 523,4 523,4 - - 86,6 - 

Наземний і 

трубопровідний 

транспорт 

19,7 17,5 17,5 - - 2,2 - 

Складське 

господарство та 

допоміжна 

діяльність у сфері 

транспорту 

590,3 505,9 505,9 - - 84,4 - 

Операції з 

нерухомим майном 
4,3 4,3 4,3 - - - - 

Професійна, 

наукова та 

технічна 

діяльність 

0,6 0,6 0,6 - - - - 

Діяльність у сфері 

адміністративного 

та допоміжного 

обслуговування 

508,5 28,8 28,8 - 44,8 434,9 34,2 

Державне 

управління й 

оборона; 

обов'язкове 

соціальне 

страхування 

342,4 341,1 341,1 - - 1,3 - 

Освіта 44,2 44,2 44,2 - - - - 

Охорона здоров'я 

та надання 

соціальної 

допомоги 

69,5 66,6 66,6 - 2,7 0,2 - 

Мистецтво, спорт, 

розваги та 

відпочинок 

0,8 0,8 0,8 - - - - 
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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 2017 р.:  

 

Державна екологічна інспекція у Сумській області 

Головне управління статистики у Сумській області 

Сумське обласне управління водних ресурсів 

Сумський обласний центр з гідрометеорології 

Головне управління Держгеокадастру у Сумській області 

Головне управління Держспоживслужби в Сумській області 

Державна установа «Сумський обласний лабораторний центр 

Міністерства охорони здоров‘я України» 

Державна установа «Інститут охорони ґрунтів України» Сумська філія 

ДУ «Держгрунтохорона» 

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 

Державна служба геології та надр України 

ДНВП «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 

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 

Управління житлово-комунального господарства, енергозбереження та 

паливно-енергетичного комплексу  

Відділ промоції та туризму 
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