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ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ ЛЕКЦІЇ
9.1 Формування найважливіших еколого-економічних проблем природокористування
Останнім часом екологія та економіка знаходять все більше точок перетинів, що обумовлено
проблемами навколишнього середовища та іншими актуальними проблемами сьогодення. М. Ф.
Реймерс визначає природокористування як сукупність усіх форм експлуатації природно- ресурсного
потенціалу й заходів для його збереження (видобуток і переробка природних мінеральних та
біологічних ресурсів, їхнє відновлення, охорона природних умов життя, природних систем тощо).
Розвиток продуктивних сил, зростання обсягів природокористування й темпів забруднення довкілля
за одночасного вичерпання природних ресурсів, погіршення здоров'я працездатного населення,
зниження продуктивності праці - все це зумовило формування економіки природокористування - нової
галузі науки, що вивчає методи найефективнішого впливу людини на природу для підтримання
динамічної рівноваги, кругообігу речовин у природі. Витрати, пов'язані з підтриманням цієї рівноваги,
йдуть на збереження економічно найсприятливіших умов відтворення матеріальних благ як на цей час,
так і в майбутньому. Оскільки довкілля виконує такі життєво важливі функції, як забезпечення людей
природними ресурсами, природними послугами (рекреація, туризм, естетичні задоволення),
поглинання відходів і забруднень, то, реалізуючи заходи з охорони природи й використання її
ресурсів, необхідно знати їхню економічну вартість і ціну шкоди, заподіяної оточуючому середовищу
антропогенними забрудненнями та впливами. Критерієм ефективності людської діяльності до
середини XX ст., як згадувалося в попередніх розділах, було одержання максимальних благ за
мінімальних затрат і неконтрольованої, хижацької експлуатації природних ресурсів, а основним
принципом ставлення до природи - панування над нею й цілковите підкорення людині. Після
об'єктивного аналізу причин екологічних катастроф і величезних економічних втрат від нерозумного
господарювання, яких людство зазнало протягом останніх десятиліть і раніше, стало зрозуміло, що
принципи природокористування мають бути інакшими.
Основними питаннями, які розглядає сучасна економіка природокористування, є такі:
- особливості (характер, територіальне розміщення, обсяги, запаси, вартість, господарське
значення, техніка добування та відновлення) всіх типів природних ресурсів - земельних, лісових,
водних, повітряних, мінеральних, паливно-енергетичних, їхня еколого-економічна оцінка й охорона;
- охорона довкілля та всі види транспорту;
- охорона природного середовища під час видобування та транспортування паливноенергетичних ресурсів;
- ресурсозбереження (економічні та соціальні фактори) - альтернативні види енергетики;
- економічне стимулювання природоохоронної діяльності;
- науково-технічний прогрес як базис раціонального природокористування; основи
екологічного нормування (водопостачання, водовідведення, паливно-енергетичних і повітряних
ресурсів);
- відходи виробництва; вторинна сировина; кадастр вторинних матеріальних ресурсів;
- управління та контроль за природокористуванням та охороною природного середовища
(органи управління, правова основа, закони про охорону природних ресурсів, екологічна експертиза).
Забруднення - це насамперед економічна проблема, яку варто визначати економічними
термінами, тому провідним принципом природокористування в наш час став еколого-економічний,
критерій ефективності господарювання якого формулюється так: одержання максимальних
матеріальних благ із мінімальними затратами й мінімальними порушеннями природного середовища.
Це потребує значних інвестицій у природоохоронну сферу, що завжди суттєво знижує прибутковість
виробництва, тому, як і раніше, маємо конфлікт екологічних та економічних інтересів, і, на жаль,
здебільшого останні перемагають: вирубуванню лісів віддають перевагу над їхнім використанням для
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рекреації, розвитку туристичного бізнесу - над збереженням рідкісного ландшафту чи озера, а
морським нафтопромислом - над збереженням морських екосистем тощо. При цьому здійснити
порівняльну економічну оцінку різних природних ресурсів на цей час та у віддаленому майбутньому
буває досить важко. Сьогодні вартість природних благ і послуг або взагалі не визначено, або її
занижують, що часто призводить до прийняття антиекологічних рішень, до спотвореної оцінки
економічного розвитку через традиційні показники валового національного продукту, ріст якого часто
супроводжується деградацією довкілля. Наразі розроблено кілька підходів до визначення економічної
цінності природних ресурсів і послуг. Найбільш комплексний підхід ґрунтується на загальній
економічній вартості, у яку входять вартості зруйнування природи, її відновлення та охорони.
Для еколого-економічної оцінки проектів і програм будівництва застосовують метод
порівняння затрат і вигод та керуються трьома критеріями: чистою поточною вартістю, внутрішньою
нормою окупності та співвідношенням витрат і майбутніх вигод.
Основні завдання економіки природокористування:
- визначення збитків, завданих економіці (державі), галузі, підприємству, району, окремому
приватному господарству чи конкретній особі через нераціональне природокористування, порушення
законів, норм або правил охорони природи;
- визначення розміру затрат, необхідних для ліквідації в найближчому й віддаленому
майбутньому наслідків негативних техногенних впливів на довкілля;
- оцінка абсолютної та відносної ефективності затрат на охорону й відновлення природи, вибір
оптимальних варіантів природоохоронної діяльності та використання природних ресурсів;
- розробка економічних методів управління природоохоронною роботою й способів
стимулювання природоохоронної діяльності та екологізації виробництва.
Необхідно, щоб економіка природокористування поступово трансформувалась в економіку
природозберігання.
Природокористування, як згадувалося в першому розділі, може бути раціональним і
нераціональним.
Раціональне природокористування - це високоефективне, екологічно обґрунтоване
господарювання, яке не спричиняє різкі зміни природно- ресурсного потенціалу, а підтримує й
підвищує продуктивність природних комплексів чи окремих об'єктів, сприяє їхньому поліпшенню.
Воно спрямоване на забезпечення умов існування людства й стабільного одержання матеріальних
благ.
Нераціональним вважається таке природокористування, внаслідок якого природа втрачає
здатність до самовідтворення, самоочищення й саморегулювання, порушується рівновага біосистем,
вичерпуються матеріальні ресурси, погіршуються рекреаційні, оздоровчі та курортні умови, естетичні
характеристики ландшафтів, умови проживання загалом. Це, зазвичай, екстенсивне, хижацьке
господарювання, перепромисел, перевипас, перезабруднення повітря, води й ґрунтів промисловими,
транспортними, енергетичними викидами та отрутохімікатами. Нераціональне
природокористування може бути як навмисним, так і випадковим, або супутнім (наприклад,
спустошення, зруйнування чи пожежі, пов'язані з воєнними діями).
Нераціональне природокористування може бути зумовлене планово- економічними й
проектними прорахунками, тимчасовими й вимушеними позиками у природи (перехідні періоди
будівництва нових держав, великі стихійні лиха, війни тощо), недбалими обліком та оцінкою
природних ресурсів, недосконалістю природоохоронного законодавства, вузьковідомчими підходами
в розвитку економіки, недосконалістю технологій виробництв, браконьєрством, самовільною
забудовою тощо..
Показниками збитків від забруднення довкілля є: підвищення рівня захворюваності населення,
зниження продуктивності сільського господарства, прискорення зношування основних фондів тощо.
Вартість відновлення природи визначається за необхідними затратами на рекультивацію ландшафтів,
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відновлення водойм або сільськогосподарських угідь, озеленення тощо. Водночас неможливо оцінити
рівень погіршення соціального клімату, порушення рівноваги в екосистемах, підрахувати кількість
втрачених через техногенний вплив унікальних геологічних пам'яток чи ландшафтів, визначити
масштаби зникнення багатьох видів рослин і тварин.
Особливо складно оцінити наслідки антропогенних негативних впливів на навколишнє
середовище, коли треба дати довгостроковий прогноз збитків від нераціонального
природокористування. Затрати на охорону природи сьогодні можна обчислити просто й порівняно
точно на підставі чинних стандартів і нормативів із застосуванням низки формул.
Природоохоронні заходи мають не тільки економічний ефект (заощадження витрат на
лікування та соціальне страхування хворих, підвищення продуктивності праці, збільшення
біопродуктивності, облагородження ландшафту тощо), а й соціальний - поліпшення настрою людей,
зменшення рівня їхньої міграції, стримування конфліктів, зниження злочинності і тощо.
До найважливіших проблем економіки природокористування належить правильна (об'єктивна)
оцінка природних ресурсів. Необхідно пам’ятати, що: збільшення обсягів виробництва в 10 разів
потребує збільшення обсягу знань у 100 разів!
Використання газу замість нафтопродуктів на автотранспорті дало б змогу Україні щорічно
заощаджувати близько 10 млн тонн палива (тобто близько 20 млн тонн нафти) й істотно знизити
забруднення повітря. На утримання звалищ і смітників витрачається близько 25 % вартості виробітку
продукції. В Україні збирається кілька мільярдів тонн металобрухту. Цього достатньо, щоб
забезпечити роботу підприємств чорної металургії на десятки років (у Німеччині близько 75 % сталі
виробляють із металобрухту). У Японії переробляється більш як 70 % відходів, в Україні - 3-5 %.
Економічна оцінка природних ресурсів - це грошове вираження їхньої народногосподарської цінності.
Необхідно, щоб ціну мали земля, природні води, ґрунти, повітря, корисні копалини, ліс, тваринний і
рослинний світ, рекреаційні об'єкти. Нормативи плати за використання природних ресурсів
визначаються з урахуванням їхнього географічного положення, поширення, якості, можливості
відтворення, доступності, комплексності, продуктивності, можливості утилізації відходів, умов
переробки.
Комплексний характер економіки природокористування обумовлюють зв'язки з економічними
і природничими науками, які утворюють єдиний блок, що складається з політекономії, прикладних
економічних наук, наук- методів, історико-економічних, організаційно-економічних та організаційнотехнічних наук і наук про управління. Особливо тісні контакти економіки природокористування з
економічними науками - статистикою, економікою праці, макро-, мікроекономікою, економічною
кібернетикою, регіональною економікою, а також із природничими науками - екологією,
математикою, геологією, хімією, з технологічними дисциплінами.
Головне завдання економіки природокористування - вивчення природоохоронного
механізму функціонування народного господарства в умовах його інтенсифікації, міжнародного
співробітництва та створення гнучкої системи екологічного управління і засобів раціонального
природокористування.
У зв'язку з цим необхідно враховувати основні екологічно прийнятні умови: темпи зростання
потужностей добувних галузей мають бути нижчими за темпи зростання потужностей обробних
галузей, матеріального виробництва; темпи збільшення продуктивності маловідходного виробництва,
розроблення і впровадження природоохоронних технологій та устаткування мають бути вищими за
темпи збільшення продуктивності галузей, що забруднюють довкілля; темпи модернізації
природовідновлюючих галузей повинні бути вищими за темпи модернізації добувних галузей; темпи
зростання капітальних вкладень у збереження та охорону природи повинні бути вищими за темпи
зростання капітальних вкладень у матеріальне виробництво. Наприклад, саджанців треба висаджувати
більше, ніж кількість вирубаних дерев. Для забезпечення нормативної чистоти довкілля необхідно
постійно покращувати технології очистки, збільшуючи витрати на очисні споруди.
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Основою економіки раціонального природокористування є закони біосфери, а також
суспільних і природничих наук: біологічних, хімічних, соціологічних, економічних, демографічних
наук, ґрунтознавства, технологій виробництв.
Проблеми раціонального природокористування - міжгалузеві, і під час їхнього вирішення
необхідно враховувати всі альтернативні варіанти.
Існують три основні шляхи соціально-економічного розвитку людства:
• екстенсивний - шляхом постійного нарощування обсягу видобутку корисних копалин без
підвищення ефективності їхнього використання;
• інтенсивний - раціональне збільшення маси видобутку корисних копалин за постійного
підвищення ефективності їхнього використання - це найбільш екологічний, економічно ефективний
шлях;
• змішаний (інтенсивно-екстенсивний) - збільшення маси корисних копалин із одночасним
зростанням ефективності їхнього використання.
У зарубіжних країнах, а в останні роки і у країнах СНД першочергового значення набувають
економічні методи сприяння охороні навколишнього середовища, зокрема плата за природні ресурси.
У багатьох державах застосовуються різноманітні підходи до вирішення проблем охорони
навколишнього середовища. Екологічне регулювання здійснюється шляхом нормування якості
елементів довкілля, нормування якості палива, нормування викидів шкідливих речовин, ліцензування
виробничої діяльності, планування і поділу території на зони. Окремим блоком цього регулювання є
застосування економічних стимулів і заходів адміністративного впливу в галузі охорони природи.
Впровадження плати за забруднення спричиняє істотне зменшення природоохоронних витрат,
оскільки підприємства з низькою вартістю ліквідації забруднень прагнуть до максимального їхнього
скорочення, а за високої вартості природоохоронних заходів забруднення хоч і надходять у природне
середовище, та високі штрафи за це дозволяють державним органам концентрувати значні ресурси для
природоохоронних цілей.
Плата за землю зобов’язує кожне підприємство враховувати повну ціну господарського
проекту, а також територію як ресурс, використання якого відображене у витратах виробництва.
Економічні методи управління природокористуванням діють у багатьох європейських країнах, де
введена плата за землю залежно від її якості. Плата за міські території встановлюється відповідно до
величини міста та відстані від його центру тощо. Подібну плату вводять і за користування водними та
іншими природними ресурсами.
Ще одна важлива перевага платіжної системи полягає в тому, що забруднювач має широкий
спектр вибору рішень - забруднювати і платити, зупинити своє виробництво, інвестувати в очисне
обладнання, внести зміни у виробничу технологію, у номенклатуру виробництва, змінити місце
розташування виробництва.
Широко застосовується також система податків і штрафних санкцій. Податки встановлюються
окремо за промислове і комунально-побутове використання. В Угорщині, наприклад, їхній розмір
залежить від якості та розташування джерела водопостачання, цільового призначення води. Розміри
податків визначаються видами комунального водокористування, характером та обсягом
забруднювачів тощо. Система оподаткування всіх забруднювальних виробництв введена в таких
західноєвропейських країнах, як Голландія, Франція, Німеччина та ін. Витрати на очисні споруди іноді
становлять 50 % виробничих витрат.
У США широко обговорюється пропозиція запровадити плату за забруднення у формі податку
на пакувальні матеріали й тару- головне джерело місцевого сміття. Успішний досвід використання
подібного економічного інструменту в деяких штатах довів, що водночас зменшуються й забруднення
різними видами пакування, банками тощо. Аналогічних законодавчих заходів ужито і в деяких інших
штатах (Мічиган, Вермонт).
Надання підприємствам свободи вибору альтернативних рішень щодо плати за забруднення
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середовища, на думку американських дослідників, створює певні передумови не лише для зменшення
вартості боротьби з забрудненням, а й зменшує виробничі витрати у цілому.
Економічне стимулювання природоохоронної діяльності не обмежується тільки примусовими
методами: важливу роль відіграє політика надання певних пільг та економічної допомоги
підприємствам, які здійснюють боротьбу з забрудненням. Набуває розвитку ринковий механізм
природоохоронної діяльності, який передбачає застосування екологічних субсидій, позик, податків,
зборів, штрафів, кредитів і квот, пов’язаних із викидами шкідливих речовин. Вони дають змогу
розподіляти фінансові ресурси і акумулювати їх на державних рахунках або в спеціальних фондах.
Це практикується у США, де приватнопромисловий капітал отримує різноманітну допомогу в
царині охорони довкілля. Особливе місце серед допоміжних заходів посідають державні субсидії.
Поряд із прямим субсидуванням промисловості у США широко використовується непряме
субсидування: субсидії, що надаються муніципалітетом, використовуються на будівництво очисних
споруд та перероблення промислових відходів. Отримання субсидій певною мірою заохочує подальше
інвестування, веде до збільшення поточних витрат американських корпорацій на охорону довкілля.
Екологічні субсидії мають форму інноваційних субсидій, що покривають частину видатків на
розробку нових технологій і позик на устаткування природоохоронного призначення, на відновлення
якості середовища або субсидій для покриття позик. Така політика характерна для Австрії, де крім
того існує інвестиційна премія за капітальні вкладення, призначені на охорону природи.
У Нідерландах коштом держави проводять ефективні заходи щодо зменшення забруднення і
розроблення чистих технологій. Додаткова знижка на 10-15 % порівняно із звичайною податковою
знижкою на інвестиційні витрати застосовується для конкретних інвестицій у зменшення забруднення
навколишнього середовища.
У багатьох країнах держава субсидує розробку устаткування, технологій, альтернативних
джерел енергопостачання, енергозаощадливих заходів (Данія, Норвегія, Швеція, Нідерланди, Канада).
Поширена така форма субсидій, як податкові пільги. Зниження податків на більш екологічно
чисті автомобілі застосовується в Німеччині, Австрії, Норвегії, Швеції і Нідерландах. У США однією
з форм державних субсидій є вилучення із загальної суми податків відсотків, отриманих за
облігаціями, кошти від яких спрямовані на боротьбу з забрудненням водних і земельних ресурсів,
атмосферного повітря тощо.
В Іспанії поряд із податковими пільгами надаються особливі субсидії у розмірі до 30%
інвестиційних витрат на дослідницьку діяльність із моніторингу, скороченню викидів і запобіганню
забрудненню навколишнього середовища.
Усі субсидії на програми з боротьби з забрудненням навколишнього середовища надаються
підприємствам з державного бюджету або із спеціальних фондів міністерств з питань охорони
природи. Так, в Австрії існує фонд навколишнього середовища, у Швеції - фонд запобігання
забрудненню внаслідок спалювання палива, у Туреччині - фонд запобігання забрудненню
навколишнього середовища тощо.
На інтенсифікацію використання вторинних ресурсів позитивно впливає встановлення
взаємовигідних цін для виробника та споживача, раціональних прямих зв’язків, довготривалих
нормативів і лімітів, застосування системи пільг, знижок, санкцій, а також економічне заохочення
колективів підприємств, які використовують вторинну сировину.
Економічними важелями інтенсифікації процесу перероблення відходів є податки на сировину,
які стимулюють використання більш дешевої вторинної сировини, а також встановлення в
законодавчому порядку економічної відповідальності підприємств і окремих осіб за утилізацію
відходів, одержання з них сировини та матеріалів, скорочення витрат на їхнє вивезення та зберігання.
Додатковими природоохоронними заходами є зниження податкових ставок, надання пільгових
державних субсидій підприємствам, які реорганізують свої виробництва для зменшення шкідливих
викидів; заохочення процесів удосконалення автомашин із природоохоронною метою.
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Завдяки субсидіям органи, що займаються фінансуванням, мають можливість здійснювати
функції, подібні до ліцензування. З цією метою в більшості країн, які використовують субсидії, є
чинний порядок, згідно з яким невиконання встановлених вимог тягне за собою припинення
фінансової допомоги.
Важливу роль відіграє фінансування урядом наукових розробок і досліджень. У СІЛА
практично три чверті наукового бюджету Агентства з питань навколишнього середовища (ЕПА)
спрямовується на оплату контрактів і субсидій з окремих розробок. На відміну від ситуації із
субсидіями на очисні споруди та устаткування, тут правом на їхнє отримання користуються особи та
організації, що займаються демонстраційними проектами.
Кажучи про економічні важелі регулювання природоохоронної діяльності, не можна не
торкнутися сфери кредиту, зокрема деякі економісти вважають, що Федеральна резервна система
США, яка об’єднує банківський капітал, мала б установлювати більші відсотки на позики, що
використовуються для «забруднювальних» проектів, і надавати певні пільги галузям і виробництвам,
які розробляють екологічно безпечну технологію чи встановлюють очисне устаткування.
Важливим важелем стимулювання природоохоронної діяльності у США вважається
прискорена амортизація очисного обладнання. За законом про реформу податкової системи
встановлено утричі коротший термін амортизації для очисного обладнання порівняно з промисловим.
Поряд із 10 % податковою знижкою на інвестиції під очисне устаткування у цій державі
використовуються й інші податкові пільги. У 1992 р. у майже 30штатах очисні споруди та обладнання
не обкладалися податком на власність, у 24 штатах ця категорія промислового обладнання звільнена
від податків із продажу, у 16 штатах не стягуються податки за оренду очисного обладнання.
Елементом системи екологічного регулювання виробництва є кредити і квоти у зв’язку з
викидами шкідливих речовин. Система квот поширена у США, Німеччині, частково в Канаді. Цей
метод регулювання джерел викидів на певній території з метою збереження або досягнення
відповідного рівня якості навколишнього середовища дістав назву методу «ковпака». У разі його
застосування замість суворого додержання екологічних норм усіма джерелами викидів на тій чи іншій
території підприємства шляхом спільних зусиль мають змогу зменшити шкідливі викиди в повітря.
Місцеві органи влади, які встановлюють загальні обсяги шкідливих викидів не для одного, а для всіх
підприємств разом, шляхом їхнього регулювання здійснюють контроль за екологічним станом
території в цілому.
Джерелом фінансових коштів, що спрямовуються на охорону навколишнього середовища
можуть бути окремі податки, збори і штрафи за недотримання норм викидів забруднювальних
речовин. В окремих випадках ставки штрафів і зборів обчислюються залежно від рівня фактичного
забруднення. Такий досвід накопичено в Нідерландах, частково в Німеччині, Франції, Польщі. У
більшості країн ці грошові кошти акумулюються в спеціальних фондах екологічного призначення і
використовуються тільки на фінансування природоохоронних досліджень та розробок, відшкодування
збитків, підготовку і реалізацію екологічних програм.
Істотне значення для реалізації запланованих природоохоронних заходів мають фінансовоінвестиційні та бюджетні механізми управління. Загальнонаціональні екологічні витрати США і
Франції становлять приблизно 3 % валового національного продукту, до того ж 70-90 % витрат США
і 75 % у Франції припадає на приватний сектор.
Однією з умов досконалого управління природокористуванням та охороною навколишнього
середовища в зарубіжних країнах є вміле поєднання економічних методів з плановими,
адміністративними та правовими. Основними напрямами вдосконалення економічного механізму
природокористування і охорони довкілля є модернізація існуючих регуляторів, здійснювана
одночасно з розробкою і впровадженням у практику нових ринкових інструментів. Світовий досвід
доводить, що система екологічного менеджменту залежить від ефективності економічного механізму
природокористування, який базується на збалансованому поєднанні регуляторів примусово-
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обмежувального характеру з регуляторами стимулюючо-компенсаційного характеру, які, зі свого
боку, забезпечують сприятливіші умови для природозбереження, а також для забезпечення екологічно
безпечних технологій і методів господарювання.
9.2 Практичні напрями щодо природокористування у міському господарстві
У наслідок реалізації державної політики щодо забезпечення населення якісною питною водою
відповідно до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» в Україні розроблена і
затверджена Загальнодержавна програма «Питна вода України». Метою Програми є покращення
забезпечення населення України питною водою нормативної якості в межах науково-обґрунтованих
норм питного водопостачання; реформування та розвиток водопровідно-каналізаційної мережі,
підвищення ефективності та надійності її функціонування; поліпшення на підставі цього стану
здоров’я населення та санація соціально-екологічної ситуації в Україні; відновлення, охорона та
раціональне використання джерел питного водопостачання.
Розроблення Програми обумовлено:
- незадовільним екологічним станом поверхневих та підземних джерел питного
водопостачання;
- потенційною загрозою ускладнення санітарно-епідемічної ситуації в окремих регіонах
країни внаслідок низької якості питної води;
- незадовільним технічним станом та зношеністю основних фондів систем питного
водопостачання та водовідведення;
- необхідністю перегляду та вдосконалення нормативно-правових актів, державних
санітарних норм і правил, стандартів та інших нормативних документів у сфері питної води та питного
водопостачання;
- застосуванням застарілих технологій та обладнання в системах питного водопостачання та
водовідведення міст та інших населених пунктів;
- високою енергоємністю централізованого питного водопостачання та водовідведення;
- недостатністю використання розвіданих запасів та перспективних ресурсів підземних вод
для питного водопостачання населення;
- обмеженістю інвестицій та дефіцитом фінансових ресурсів, необхідних для розвитку,
утримання в належному технічному стані та експлуатації систем питного водопостачання та
водовідведення.
Проблеми водокористування як у минулому, так і сьогодні посідають вагоме місце в наукових
дослідженнях і є актуальними через вичерпання, виснаження або забруднення джерел, що нині
досягло рівня, за якого спостерігається істотний його вплив на здоров'я населення. В Україні проблема
забезпечення населення якісною питною водою в достатній кількості стає все більш гострою, має
місце тенденція до погіршення екологічного стану джерел питного водопостачання, яке майже на 80
% забезпечується з поверхневих джерел - стоків річок Дніпра, Дністра, Південного Бугу, Сіверського
Дінця, Дунаю з притоками, а також малих річок північного узбережжя Чорного та Азовського морів,
забруднення яких за недостатньої ефективності роботи водопровідних очисних споруд тягне за собою
погіршення якості питної води та створює серйозну небезпеку для здоров’я населення в багатьох
регіонах України. Існуючі в країні методи очищення водопровідної та стічної води не розраховані на
звільнення від вірусів. Питна вода стає активним чинником шкідливого впливу на здоров’я, причиною
виникнення багатьох небезпечних масових інфекційних захворювань, зокрема вірусного гепатиту А,
обумовлює високий рівень захворюваності кишковими інфекціями, збільшує ризик впливу на організм
людини канцерогенних і мутагенних факторів.
Сучасний незадовільний стан водних об’єктів показує, що проблеми у сфері охорони вод від
забруднення та виснаження не тільки не знайшли вирішення, а й значно загострилися, особливо в
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останні роки.
Практично всі поверхневі водні джерела і ґрунтові води забруднені через підвищене і посилене
навантаження на природне середовище. За останні десятиліття структура забруднення водних ресурсів
суттєво змінилась, використання екологічно шкідливих концентрованих миючих засобів призвело до
забруднення води багатьма хімічними речовинами, складність очищення яких пов'язана з тим, що
переважно використовуються застарілі енергоємні технології, які не забезпечують вилучення з води
нових техногенних забруднюючих компонентів.
Під впливом хімізації сільськогосподарського виробництва, розорювання заплав, осушування
земель, розвитку промисловості та розбудови міст водні об’єкти зазнають значних змін. У басейнах
річок знижується стійкість природних ландшафтів, в екосистемах порушується рівновага і
погіршується якість поверхневих вод. В Україні інтенсивно відбуваються процеси урбанізації,
негативними наслідками яких є надмірна концентрація промислових об’єктів на обмеженій території.
Це призводить до руйнування природного середовища великих міст. Висока забрудненість викидами
й відходами, незадовільний стан систем життєзабезпечення, швидке зростання населення міст і
потреба розширення територій призвели до непридатності використання більшості поверхневих вод.
Основні речовини, які спричинюють забруднення, - це сполуки азоту та фосфору, органічні
речовини, що піддаються легкому окисленню, отрутохімікати, нафтопродукти, важкі метали, феноли
та поверхнево-активні речовини. Унаслідок цього на сьогоднішній день в Україні поверхневі джерела
І категорії повністю відсутні. Усі джерела водозабору відповідають III-IV категоріям - забруднені та
дуже забруднені.
Основні джерела забруднення:
- стічні води промислових підприємств;
- побутові стоки комунального господарства;
- стічні води сільського господарства;
- води шахт, нафтопромислів, рудників;
- відходи виробництв при видобутку різних корисних копалин;
- відходи в деревообробній промисловості тощо.
Стан водоочисних об'єктів незадовільний по всій території України, значна їхня кількість не
функціонує взагалі. Четверта частина очисних споруд водопровідної мережі, кожна п’ята насосна
станція та половина насосних агрегатів відпрацювали нормативний строк експлуатації, що призводить
до підвищених витрат електричної енергії та збільшення собівартості перекачування стоків. Більшість
споруд є технологічно і фізично застарілими для нових техніко-технологічних забруднювачів. В
аварійному стані перебуває 37,2 тис. кілометрів водопровідних та 13,85 тис. кілометрів каналізаційних
мереж, або більше 30% їхньої загальної довжини, витоки з яких крім вторинного забруднення питної
води, обумовлюють підтоплення території населених пунктів в окремих регіонах. У багатьох областях
України водоочисні споруди перевантажені в кілька разів.
Якість зворотних (стічних) вод не відповідає встановленим нормативам гранично допустимих
концентрацій (ГДК) на скиди. Майже всі стічні води, які скидаються підприємствами вугільної
промисловості, до 80 % від загальної кількості або не очищаються, або проходять недостатнє
очищення. Така сама ситуація і з приблизно 70 % стічних вод металургійних і нафтохімічних заводів.
Зазвичай, стічні води цих підприємств забруднені важкими металами, фенолами, нафтопродуктами та
іншими небезпечними речовинами.
Із 2004 до 2012 роки, незважаючи на кризу останніх років, що призвела до призупинення
діяльності багатьох промислових підприємств, скидання неочищених або недостатньо очищених
промислових вод збільшилося майже в 2 рази. Відбувається зростання обсягів забруднень, за умов
яких водойми просто не встигають самоочищуватись (рис. 9.1, 9.2, 9.3).
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Рис. 9.1. Рівень забруднення річок

Рис. 9.2. Обсяги скидання недоочищених стоків
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Рис. 9.3. Стан поверхневих вод України
Отже, проблема екологічного стану є актуальною для всіх водних об'єктів України, але
найбільш гостро це питання стоїть щодо річок Дніпро, Сіверський Донець, малих річок Приазов’я,
окремих приток Дністра та Західного Бугу, де якість води класифікується як «дуже брудна».
Дніпро - найбільша ріка України, яка є основним джерелом водопостачання великих
промислових центрів у межах басейну, а також півдня і південного сходу країни. Водні ресурси Дніпра
складають близько 80 % водних ресурсів України. У нього близько 32 тис. водотоків, серед яких 89 ріки довжиною 100 км і більше. На території України Дніпро - основне джерело водних ресурсів і
головна воднотранспортна магістраль. Водні ресурси Дніпра забезпечують водою близько 32 млн
жителів та дві третини господарського потенціалу країни. Аналіз проб води з Дніпра показав, що
поверхневі води басейну здебільшого дуже забруднені, деякі показники сягають або перевищують
ГДК для водойм, які використовуються як джерела питного водопостачання. Для потреб
промисловості й сільського господарства з Дніпра щороку відбирають близько 15 млрд м води і
скидають у нього близько 10 млрд м3 неочищених стічних вод, у яких містяться в надлишковій
кількості нафтопродукти, фенол, солі важких металів та хлорорганічні пестициди. Майже половина
річного обсягу стоку Дніпра, як і більшість його приток, забруднені переважно амонійним і нітратним
азотом, фенолами, нафтопродуктами та сполуками важких металів.
Сіверський Донець вважається найбруднішою рікою в Україні. Низька якість вод обумовлена
великою кількістю водозабірних споруд, значним господарським навантаженням. Сіверський Донець
та його притоки приймають велику кількість шахтних вод. Він протікає по трьох промислових
областях країни - Харківській, Луганській та Донецькій. Забір води промисловими підприємствами з
Сіверського Дінця колосальний, ці води повертаються у ріку недоочищеними через мізерне виділення
коштів.
Дністер є транскордонною рікою, він протікає по території України, Молдови та Придністров’я.
Ще кілька десятиліть тому він вважався найчистішою рікою Європи, зараз - у катастрофічному стані.
Він забруднений нітратним азотом, сполуками купруму, цинку і мангану. Величезної шкоди Дністру
завдають забруднені пестицидами й нітратами стоки з полів та викиди промислових концернів. Очисні
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споруди по обох берегах Дністра не функціонують, річка замулюється та заростає водоростями.
У ріку Рось, з якої відбувається водопостачання 6 районних центрів України, скидають відходи
більше 60 підприємств. Рівень її знизився на 1 метр, вона є дуже забрудненою.
Шельфові води Чорного та Азовського морів також забруднюються незадовільно очищеними
стічними побутовими водами міст, розташованих на узбережжі. Малі річки забруднені значно більше,
ніж великі. Вони мають невисоку стійкість і низький потенціал самоочищення. Отже, швидшими
темпами деградують.
Забруднення поверхневих вод значною мірою впливає на якість підземних вод. Найбільш
незадовільний якісний стан підземних вод спостерігається на Півдні України, зокрема в Одеській,
Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях та Автономній Республіці Крим. Понаднормове
забруднення пестицидами має місце у Вінницькій, Житомирській, Луганській та Миколаївській
областях і Автономній Республіці Крим. Нітратне забруднення, що перевищує гранично допустимі
концентрації, відмічається практично на всій території України, за винятком її західних областей.
Програма здійснюється за такими основними напрямами:
охорона і раціональне використання джерел питного водопостачання;
нормативно-правове та науково-технічне забезпечення з урахуванням стандартів,
технологій, засобів і методів, прийнятих у Європейському Союзі;
розвиток та реконструкція систем водопостачання та водовідведення;
забезпечення підприємств питного водопостачання та водовідведення ресурсо- та
енергозберігаючими технологіями підготовки питної води та очищення стічних вод і відповідним
обладнанням та приладами контролю. Передбачається розроблення технологій раціонального
використання та економії питної води, встановлення оптимальних за параметрами насосів для
оптимізації тиску у водоводах і водопровідних мережах, удосконалення систем контролю та обліку
використання питної води, модернізацію енергетичного господарства водопровідних споруд.
Це дозволить забезпечити зниження споживання питної води, витрат на експлуатацію систем
водопостачання та водовідведення, зменшити забруднення водних об’єктів завдяки кращому
очищенню стічних вод за незмінної потужності очисних споруд, скоротити капітальні вкладення на
будівництво головних споруд водопровідних мереж та питому вагу водоспоживання в житловокомунальному господарстві.
Планується також розширення використання індивідуальних та колективних установок
доочищення води для питних потреб у місцях її безпосереднього споживання. Вони, насамперед,
будуть використовуватися в регіонах із кризовою екологічною ситуацією, а також для оснащення
лікувально-профілактичних, шкільних і дошкільних закладів, підприємств харчової промисловості та
громадського харчування.
Заплановані науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, передбачають розроблення
і впровадження системи екологічних критеріїв експлуатації джерел питного водопостачання,
рекомендацій щодо локалізації та ліквідації аварійних забруднень водних об’єктів, технологій захисту
водних об’єктів від забруднення стічними водами, сучасних споруд з очищення стічних вод
промислових підприємств і комунального господарства.
Програма розрахована на 15 років і виконуватиметься у три етапи (рис. 9.4).
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Рис. 9.4. Основні положення Загальнодержавної програми «Питна вода України»
На першому етапі (2006—2010 роки) передбачалося:
- стабілізувати фінансово-економічний стан підприємств питного водопостачання та
водовідведення;
- удосконалити нормативно-правове і науково-технічне забезпечення у сфері питної води та
питного водопостачання;
- здійснити заходи щодо економії питної води та зниження енергоємності її виробництва;
- створити сприятливі умови для залучення інвестиційних ресурсів з метою технічного
переоснащення систем питного водопостачання та вод овід вед ення;
- здійснити заходи з дослідження і охорони джерел питного водопостачання;
- поліпшити стан і забезпечити дотримання режимів зон санітарної охорони та водоохоронних
зон джерел питного водопостачання;
- розширити обсяги використання підземних вод у містах та регіонах із високим рівнем
забруднення поверхневих вод;
- поліпшити якість питної води в містах та регіонах із найбільшою невідповідністю якості
питної води;
- розпочати реалізацію пілотних проектів з основних напрямів реформування і розвитку
підприємств питного водопостачання та водовідведення.
Одночасно в мажах науково-технічних та інноваційних підпрограм розгорнуто наукові
дослідження і дослідно-конструкторські роботи, що забезпечило впровадження передових науково14

технічних досягнень під час реалізації інвестиційних програм на наступних етапах. Таким чином
було забезпечено випереджальне виконання науково-дослідних та дослідно- конструкторських робіт
та їхнє своєчасне впровадження у практику.
На другому етапі (2011-2015роки) передбачалося:
- розширити обсяги робіт із відновлення, реконструкції, будівництва систем питного
водопостачання та водовідведення, а також з охорони та покращення стану джерел питного
водопостачання;
- здійснити заходи щодо підвищення ефективності і надійності функціонування систем
питного водопостачання та водовідведення;
- забезпечити проведення державного моніторингу вод та державного обліку у сфері питної
води, питного водопостачання та водовідведення.
На третьому етапі (2016-2020 роки) передбачається завершення
найбільш капіталовитратних заходів, які дадуть змогу докорінно поліпшити забезпечення
населення України якісною питною водою.
Організацію виконання Програми відповідно до своїх повноважень здійснюють:
- на державному рівні - центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального
господарства та інші центральні органи виконавчої влади;
- на регіональному рівні - Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські державні адміністрації;
- на місцевому рівні - структурні підрозділи/посадові особи виконавчих органів міських,
селищних, сільських рад.
Центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства щорічно
представляє Кабінету Міністрів України звіти та необхідну інформацію про хід виконання завдань
Програми.
Кабінет Міністрів України щорічно інформує Верховну Раду України про хід виконання
Програми і вносить пропозиції щодо коригування завдань Програми.
Фінансування Програми здійснюється за кошти та завдяки:
- Державного бюджету України;
- місцевих бюджетів;
- підприємств питного водопостачання та водовідведення відповідно до програм їхнього
розвитку, затверджених органами місцевого самоврядування;
- інших джерел надходження, зокрема зовнішніх і внутрішніх запозичень, грантів
міжнародних організацій, коштів міжнародних програм, благодійних внесків тощо;
- удосконаленню механізму розподілу платежів за спеціальне водокористування.
Реконструкція і будівництво системи питного водопостачання та водовідведення здійснюється
шляхом субвенції з Державного бюджету України місцевим бюджетам на виконання заходів із
попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві
у разі передбачення їх в Державному бюджеті України на відповідний рік, а також коштів місцевих
бюджетів та підприємств на умовах співфінансування.
Контроль за виконанням цієї Програми, а також регіональних та місцевих програм здійснюють
центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства, інші центральні
органи виконавчої влади, міжвідомча комісія з реалізації Програми, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації в межах
повноважень, визначених законом.
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Головними розпорядниками бюджетних коштів з виконання заходів Програми є такі:
- на державному рівні - центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального
господарства;
- на регіональному рівні - Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські державні адміністрації, сільські, селищні, районні і міські ради.
Виконання Програми дасть можливість забезпечити :
- реалізацію державної політики у сфері питної води та питного водопостачання;
- підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питного водопостачання та
водовідведення;
- населення України, підприємства, установи та організації питною водою нормативної якості
в межах науково обґрунтованих нормативів питного водопостачання;
- поліпшення санітарно-епідемічної ситуації щодо забезпечення питною водою та зниження
на підставі цього захворюваності населення;
- охорону і раціональне використання джерел питного водопостачання та поступове їхнє
відновлення;
- впровадження на підприємствах питного водопостачання та водовідведення сучасних
технологій, матеріалів, реагентів, обладнання тощо;
- підвищення ефективності функціонування підприємств питного водопостачання та
водовідведення;
- зниження витрат матеріальних і енергетичних ресурсів у процесі питного водопостачання та
водовідведення;
- модернізацію інфраструктури підприємств питного водопостачання;
- оптимальне співвідношення рівня витрат на оплату послуг питного водопостачання та
доходів населення.
Звернемо увагу на питання утворення твердих побутових відходів, яке актуальне і для галузі
міського господарства.
В Україні щорічно утворюється близько 52 млн м побутових відходів, що дорівнює близько 13
млн тонн, які захоронюються на 6 тис. сміттєзвалищах і полігонах, загальною площею понад 9 тис. га.
Потужності значної кількості полігонів вже вичерпали свій ресурс, а самі сміттєзвалища стали
фактором антропогенного навантаження на довкілля.
Завдяки впровадженню в 130 населених пунктах роздільного збирання побутових відходів,
роботі 7 сміттєсорту вальних ліній та 3 сміттєспалювальних заводів перероблено та утилізовано
близько 8% твердих побутових відходів (ТПВ), із них: 4,2% спалено в містах Києві,
Дніпропетровську та Люботині Харківської області, 3,8% ТПВ потрапило на заготівельні
пункти вторинної сировини та сміттєпереробні заводи. У населених пунктах, у яких впроваджено
роздільне збирання побутових відходів, у 2011 році відібрано макулатури 58 тис. тонн, полімерів - 6
тис. тонн, скла - 4 тис. тонн, металу - 3 тис. тонн, які потрапили на заготівельні пункти вторинної
сировини.
Кількість сміттєзвалищ, які перевантажені складає 292 од. (5%), а 986 од. (16%) - не
відповідають нормам екологічної безпеки. Неналежним чином проводиться робота з паспортизації,
рекультивації та санації сміттєзвалищ. Із 2569 сміттєзвалищ, які потребують паспортизації, у 2011 році
фактично паспортизовано 476 од. (потребує паспортизації 35% сміттєзвалищ від їхньої загальної
кількості).
Найбільша кількість полігонів, які потребують паспортизації, у Херсонській області - 90% від
загальної кількості полігонів в області та Чернігівській області - 72%.
Із 562 сміттєзвалищ, які потребують рекультивації, фактично рекультивовано 166 од. (7%
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потребує рекультивації). Із 495 сміттєзвалищ, які потребують санації, фактично сановано 166 од. (58
% потребує санації), табл.9.1.
Таблиця 9.1 - Характеристика полігонів України
Обсяги захоронення на полігоні
Регіони України

Усього

м3
1
2
АР Крим
29618668,0
Вінницька
3902203,4
Волинська
6550589,0
Дніпропетровська 11730258,8
Донецька
13443168,0
Житомирська
5310406,8
Закарпатська
1338991,8
Запорізька
9788351,3
Івано-Франківська 81948960,4
Київська
4038480,4
Кіровоградська
2417787,8
Луганська
15421718,7
Львівська
4520148,5
Миколаївська
12281000,0
Одеська
15457906,2
Полтавська
5087847,1
Рівненська
6493419,9
Сумська
3061600,0
Тернопільська
3951920,0
Харківська
13490623,3
Херсонська
1383821,0
Хмельницька
7439397,1
Черкаська
2016250,0
Чернівецька
2300597,9
Чернігівська
14630931,5
м. Київ
5469976,0
м. Севастополь
1650167,0
Всього по Україні: 284745189,7

т
3
28573100,0
3662227,4
6300272,0
10778403,0
12710571,0
5049931,0
1219834,1
9596167,0
81751932,0
3727854,5
1965638,1
14592753,0
4056544,2
11825300,0
15121505,0
4483291,4
6325865,0
2876674,0
3777290,0
9073774,4
1140407,0
7049934,8
1798500,0
2113429,9
14134782,0
5203988,0
1446581,0
270356552,0

Від початку експлуатації
полігону
м:3
т
4
5
82685561,0
79803400,0
21506913,0
20243609,0
21468179,0
20633784,0
44344668,9
40395027,8
96351730,9
92452404,6
18620658,8
17476909,6
6745406,4
6309456,0
28621495,1
26507032,1
331803797,0
331008813,0
19240323,3
17842476,0
9478229,4
8515389,4
36665588,8
33720188,8
57554119,4
55200370,8
56700000,0
54600000,0
54886391,0
51678436,0
31229358,8
29561073,8
24740780,2
23964822,3
6833368,0
6043451,0
17357326,0
16620080,0
48918695,2
45155713,8
21607552,0
20390482,0
35982032,6
34127347,2
7790850,0
6716370,0
7529727,1
6874839,0
5542857,3
4302805,1
30084872,0
28621932,0
6600671,0
5786324,0
1130891152,0 1084552538,0

за 2018 р.
м:3
6
2882161,0
1263304,0
834395,0
3949641,1
3899326,3
1143749,1
435950,4
2114463,0
794984,2
1397847,3
962840,0
2945400,0
2353748,5
2100000,0
3207955,0
1668284,9
775957,9
789917,0
737246,0
3762981,3
1217070,0
1854685,4
1074480,0
654888,1
1240052,2
1462940,0
814347,0
46338614,0

Потреба у будівництві нових полігонів складає понад 650 одиниць. Найбільша потреба у
будівництві нових полігонів у Дніпропетровській області - 69 одиниць та у Сумській області - 64
одиниці.
Через неналежну систему поводження з твердими побутовими відходами в населених
пунктах, зазвичай у приватному секторі, щорічно виявляється близько 30 тис. несанкціонованих
звалищ, що займають площу понад 1 тис. га. Практично всі виявлені у 2018 р. несанкціоновані
звалища були ліквідовані.
Проводиться відповідна робота зі створення ринкових умов та розвитку конкурентного
середовища. Так, у 2018 році надавали послуги у сфері санітарного очищення 1227 організацій,
зокрема 323 приватної форми власності (26 %). Найбільша кількість підприємств приватної форми
власності у цій сфері у м. Києві (100 %) та у Херсонській області (83 %).
Середній тариф на поводження з побутовими відходами в країні становить близько 35
грннам3, зокрема за захоронення - 10 грн нам3. Середній тариф на поводження з ТПВ для населення
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складає близько 31 грн на м , зокрема за захоронення - близько 9 грн на м.
Згідно з положеннями Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (стаття ЗО)
вирішення питань щодо збирання, транспортування, утилізації та знешкодження побутових
відходів, організації благоустрою населених пунктів, здійснення контролю за станом благоустрою
виробничих територій, організації озеленення, охорони зелених насаджень, а також здійснення
контролю за додержанням земельного та природоохоронного законодавства належить до
компетенції виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.
Основними чинниками, що сприяють такому стану, є невиконання місцевою владою вимог,
визначених Законами України «Про житлово- комунальні послуги» та «Про відходи» в частині
недостатнього фінансування розвитку і утримання об’єктів галузі, встановлення економічно
обґрунтованих тарифів, норм надання послуг із вивезення побутових відходів та організації
належного контролю за перевезенням, розміщенням і використанням полігонів та сміттєзвалищ. У
той же час органи місцевого самоврядування не поспішають, а іноді і зволікають з впровадженням
сучасних методів та технологій поводження з побутовими відходами.
Основні причини проблем галузі:
- недосконалість механізму збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення,
знешкодження та захоронення відходів, що спричиняє збільшення обсягів їхнього накопичення;
- відсутність екологічно безпечних методів та засобів поводження з відходами, що призводить
до підвищення техногенних та екологічних ризиків;
- низькі темпи впровадження маловідходних технологій, створення інфраструктури у сфері
поводження з відходами, зокрема небезпечними;
- недосконалість законодавства та системи державного регулювання у сфері поводження з
відходами;
- відсутність єдиного органу, на який покладено функції у сфері поводження з відходами. Наразі
такі функції виконують Мінприроди, Мінрегіон, інші центральні і місцеві органи виконавчої влади
та органи місцевого самоврядування.
З метою здійснення заходів щодо зменшення обсягів утворення відходів, їх збирання,
перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження та захоронення задля
запобігання негативному впливу на навколишнє природне середовище і здоров’я людини, а також
впровадження новітніх технологій 3 січня 2013 р. № 22-р було затверджено Концепцію
Загальнодержавної програми поводження з відходами на 2013-2020 роки.
Розв’язання проблеми здійснюється шляхом двох варіантів, що передбачають:
- перший - розроблення додаткових та продовження виконання затверджених державних
програм, спрямованих на зменшення обсягів утворення відходів, їхнє збирання, перевезення,
зберігання, оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження та захоронення з метою запобігання
негативному впливу на навколишнє природне середовище і здоров’я людини. Недоліками
зазначеного варіанта є неможливість комплексного розв’язання проблеми у зв’язку з недостатнім
обсягом фінансування, частковим вирішенням найбільш актуальних питань щодо поводження з
відходами;
- другий, оптимальний - визначення напрямів і пріоритетів провадження організаційної,
виробничої, науково-технічної, природоохоронної та іншої діяльності у сфері поводження з
відходами з урахуванням відповідних екологічних і соціально-економічних державних та
регіональних програм, впровадження дієвої системи заготівлі, збирання та утилізації відходів як
вторинної сировини, удосконалення технології захоронення відходів, що не можуть бути
перероблені або утилізовані. Розв’язання проблеми здійснюється шляхом:
- створення інформаційно-аналітичної системи у сфері управління відходами, реєстрів
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об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів, обсягів і місць їхнього видалення, а також
впровадження технологій поводження з відходами;
- здійснення державного контролю та нагляду за додержанням вимог щодо забезпечення
екологічної безпеки, веденням суб’єктами господарювання первинного обліку відходів, зокрема
небезпечних;
- приведення класифікації відходів у відповідність з європейськими стандартами та
вдосконалення державної статистичної звітності у сфері поводження з відходами;
- удосконалення законодавства у сфері поводження з відходами та гармонізації його із
законодавством Європейського Союзу;
- впровадження принципу відповідальності виробника за збирання і утилізацію окремих
видів продукції після її використання;
- стимулювання суб’єктів господарювання до зменшення обсягів утворення відходів, їхньої
утилізації у процесі виробництва продукції;
- залучення інвестицій у сферу поводження з відходами;
- фінансування робіт з будівництва і введення в експлуатацію об’єктів поводження з
відходами, а також реконструкції та / або облаштування полігонів і звалищ відповідно до
екологічних вимог, рекультивації земельних ділянок, на яких розміщуються полігони і звалища;
- зменшення обсягів накопичення відходів унаслідок їхньої утилізації, знешкодження та
видалення з метою запобігання негативному впливу на навколишнє природне середовище і здоров’я
людини;
- заборони ввезення на територію України продукції, відходи якої не переробляються;
- надання населенню послуг із вивезення побутових відходів та відходів тваринного
походження, підвищення якості надання цих послуг, впровадження новітніх технологій
поводження з відходами.
Виконання Програми здійснюється двома етапами:
На першому етапі (2013-2015 роки) передбачалося здійснення заходів щодо ліквідації
найбільш екологічно небезпечних об’єктів зберігання токсичних відходів, зменшення обсягу
утворення відходів та запобігання їхньому несанкціонованому видаленню, а також реалізації
пілотних проектів із будівництва полігонів та створення потужностей з утилізації, перероблення та
знешкодження відходів.
На другому етапі (2016-2020 роки) передбачається здійснення заходів щодо створення
сучасної інфраструктури збирання, заготівлі та утилізації відходів як вторинної сировини,
залучення інвестицій у сферу поводження з відходами.
Виконання Програми сприятиме:
- впровадженню системи управління відходами;
- залученню інвестицій у сферу поводження з відходами, створенню сучасної
інфраструктури поводження з відходами;
- покращенню стану навколишнього природного середовища, а також санітарного та
епідемічного благополуччя населення;
- запровадженню новітніх технологій утилізації та видаленню твердих побутових відходів,
зменшенню обсягів їхнього захоронення на полігонах;
- розширенню переліку послуг із санітарного очищення територій населених пунктів та
підвищенню їхньої якості;
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- забезпеченню екологічної безпеки під час експлуатації об’єктів поводження з відходами і
зниженню рівня соціальної напруги;
- зменшенню кількості об’єктів поводження з відходами, що не відповідають вимогам
санітарного законодавства, вивільненню земель після закриття полігонів і звалищ;
- збільшенню обсягів збирання, заготівлі, переробки та утилізації відходів як вторинної
сировини;
- стимулюванню суб’єктів господарювання до провадження виробничої діяльності з
використанням безвідходних та екологічно безпечних технологій;
- удосконаленню системи ведення державного обліку обсягів відходів, моніторингу місць
їхнього утворення, зберігання і видалення та інформування про розташування місць чи об’єктів
зберігання і видалення відходів, їхній вплив на стан навколишнього природного середовища і
здоров’я людини;
- підвищенню ефективності використання коштів державного та місцевих бюджетів для
здійснення заходів у сфері поводження з відходами з метою запобігання негативному впливу на
навколишнє природне середовище і здоров’я людини.
Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного та місцевих
бюджетів у межах бюджетних призначень на відповідний рік, а також інших джерел. Обсяги
фінансування уточнюються щороку під час складання проектів бюджетів на відповідний рік.
Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 4655,9 млн грн, з них за кошти
спеціального фонду державного бюджету - 1715,3 млн грн, місцевих бюджетів - 2940,6 млн грн.
Відповідно до статті 35-1 Закону України «Про відходи» забороняється проектування, будівництво
та експлуатація полігонів побутових відходів без вилучення та знешкодження біогазу та фільтрату.
Проведений аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду впровадження технології вилучення
та утилізації біогазу полігонів побутових відходів свідчить про те, що найбільш ефективним
методом утилізації біогазу є використання його як палива для когенераційних установок, що
виробляють електричну енергію.
Для розвитку альтернативної енергетики Мінрегіоном опрацьовано питання щодо
зацікавленості органів місцевого самоврядування у впровадженні інвестиційних проектів
будівництва електростанцій, які виробляють електричну енергію з біогазу полігонів побутових
відходів та газу з очисних споруд стічних вод.
З метою впровадження технологій вилучення та утилізації біогазу на полігонах побутових
відходів і газу з очисних споруд стічних вод отримані додані матеріали, направлені до Підкомісії
Українського союзу промисловців та підприємців із розвитку енергетики та енергозбереження.
Еколого-економічні проблеми знайшли своє відображення і в зеленому господарстві. Одним
із найбільш актуальних завдань сучасного розвитку економіки України є створення умов
ефективного і динамічного переходу до ринкових відносин. При цьому дуже важливою є
реорганізація надмірної концентрації і монополізації виробництва, удосконалення організаційних і
структурних відносин, перегляд застарілих, командних економічних зв’язків і методів керування.
Загальна площа зелених насаджень усіх видів в межах територій міст та інших населених
пунктів України станом на 01.01.2013 року становить близько 680 тис. га і за 2012 р. порівняно з
2011 р. майже не змінилась. Площа зелених насаджень загального користування становить 178 тис.
га.
На одну тисячу мешканців України припадає у середньому 20 га зелених насаджень, що на
5,3 га більше, ніж у 2011 р., із них зелених насаджень загального користування - 10 га, що на 6,2 га
більше, ніж у 2011 р.
Площа зелених насаджень, уражених фітозахворюваннями, порівняно з 2011 р. зменшилась на
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74 % і складає 1684 тис. м (26 %). Це свідчить про те, що покращився догляд за станом зелених
насаджень, проводяться профілактичні заходи із боротьби зі шкідниками. Відсоток зелених насаджень
загального користування, за якими ведеться догляд, у 2012 р. складає 74 %.
Найбільше зелених насаджень, за якими ведеться догляд, у Волинській, Львівській,
Полтавській, Хмельницькій, Чернівецькій, Чернігівській (100 %), Луганській (98 %),
Тернопільській (97 %), Одеській (94 %) областях, а також у м. Києві (100 %). Найменший показник
у Кіровоградській області (38 %) та м. Севастополі (32 %).
Площа парків культури та відпочинку і набережних та бульварів не змінилась у звітному
році і складає відповідно майже 25 тис. га. Площа скверів становить майже 9 тис. га.
Площа гідропарків, лугопарків, лісопарків складає понад 22 тис. га.
Загальна площа, відведена під насінництво, складає понад 3900 га, з яких у 2012 р. було
реалізовано 1222 кг насіння квітів та 193 тонн насіння газонних трав.
Порівняно з 2012 р. загальна площа під розсадництво збільшилась на 16 % і складає 2,6 тис.
га, посадкового матеріалу реалізовано у 2013 р. майже 6 тис. шт., як і в минулому році.
У 2012 р. на утримання зелених насаджень витрачено 507 млн грн, що на 35 млн грн (7 %)
більше, ніж у 2011 р., і витрати на утримання 1 га зелених насаджень з 3,4 тис. грн зросли до 3,6
тис. грн.
Кредиторська заборгованість у 2012 р. зменшилась порівняно з 2011 р. на 7,5 % і становить
- 55 млн грн, дебіторська заборгованість - на 10 %, дорівнює майже 45 млн грн.
Загальна кількість підприємств зеленого господарства, що здійснюють діяльність з
утримання зелених насаджень, порівняно з 2011 р. збільшилась майже на 2 % і становить 579
одиниць, при цьому кількість комунальних підприємств зменшилась на 1,3 %, а приватних - на 6 %
(табл. 9.2).
Таблиця 9.2 - Характеристика зелених насаджень України станом на 01.01.2018 р.
Площа міських лісів, га
Регіони
за звітний рік
1
АР Крим
Вінницька область
Волинська область
Дніпропетровська обл.
Донецька область
Житомирська область
Закарпатська область
Запорізька область
Івано-Франківська обл.
Київська область обл.
Кіровоградська обл.
Луганська область
Львівська область
Миколаївська область
Одеська область
Полтавська область
Рівненська область
Сумська область

2
404,40
105,70
0
7306,60
38593,61
21609,94
0
393,95
110,00
0
0
4075,77
0
1164,12
2002,50
172,40
10,00
8472,40

за попередній
рік
3
0
105,70
0
7113,20
38436,60
21609,90
0
393,80
110,00
0
0
40757,70
0
449,10
2001,30
172,40
10,00
8472,40

Площа насаджень, за якими
ведеться догляд, га
за попередній
за звітний рік
рік
4
5
7532,25
7532,30
1266,50
1266,50
4620,00
4620,00
4960,21
4730,80
9803,44
9672,90
2405,60
2405,60
274,80
274,80
2987,24
2982,70
1265,40
1265,40
3016,60
3014,20
1565,70
1562,20
38176,46
34235,70
6170,90
6163,90
1947,14
1821,40
4598,10
4595,70
10427,00
10395,40
844,49
839,30
2259,66
2110,70
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Продовження таблиці 9.2
1
Тернопільська область
Харківська область
Херсонська область
Хмельницька область
Черкаська область
Чернівецька область
Чернігівська область
м. Київ
м. Севастополь
Всього по Україні:

2
4,90
11482,00
0
666,60
274,00
142,30
27,30
31648,00
2050,10
130716,59

3
4,90
11346,00
0
506,20
274,00
142,30
27,30
33800,00
2050,10
167782,90

4
1144,70
11641,00
953,60
2081,30
2933,10
629,12
2834,10
6155,40
528,30
133022,11

5
1269,90
11242,00
953,60
1823,60
2787,20
598,90
2834,10
5266,60
185,10
126450,50

Загальна кількість підприємств, які вирощують посадковий матеріал квітково-декоративних рослин
та розсаду квітів і насіння квіткових культур, майже не змінилась і становить відповідно 61 та 40
одиниць.
Аналіз стану сфери зеленого господарства і квітково-декоративного насінництва та
розсадництва свідчить про те, що в більшості областей України стан зелених насаджень за останній
рік покращився. Збільшилась площа зелених насаджень загального користування, за якими
ведеться догляд.
Разом із тим у багатьох населених пунктах спостерігається невідповідний рівень
культивізації зелених насаджень. Така ситуація призводить до погіршення санітарного стану
зелених насаджень, збільшення кількості сухостійних та заражених шкідниками і хворобами дерев.
Через неналежний догляд газони, захаращені кульбабою та іншими бур’янами. У населених
пунктах недостатньо здійснюється реконструкція зелених насаджень, що призводить до їхньої
деградації.
Органами місцевого самоврядування не забезпечується впровадження засад Закону України
«Про благоустрій населених пунктів», а саме недостатньо фінансуються програми розвитку та
утримання зелених зон населених пунктів, які неможливо реалізувати без повної інвентаризації
зелених насаджень.
На сьогодні ці роботи проходять дуже повільно.
Так, із загальної кількості існуючих об’єктів зеленого господарства, що становить 25 тис.
одиниць, тільки для 10 тис. одиниць (41 %) межі ділянок винесено в натурі. Найгірший стан справ
у м. Києві - 2,6 %, Чернігівській - 6 %, Черкаській - 7,5% та Вінницькій - 10 % областях.
Водночас на виконання Закону України «Про мораторій на видалення зелених насаджень на
окремих об’єктах благоустрою зеленого господарства м. Києва» та доручення Уряду до доповідної
записки Управління експертизи та аналізу розвитку техногенної, екологічної, ядерної безпеки та
природокористування Секретаріату Кабінету Міністрів від 19 травня 2010 р. органи місцевого
самоврядування повинні були до кінця 2013 р. провести інвентаризацію і паспортизацію зелених
насаджень населених пунктів, здійснити роботи з винесення в натурі меж об’єктів благоустрою
зеленого господарства, розробити та затвердити за погодженням із Мінприроди та Мінрегіоном
регіональні програми розвитку зелених насаджень населених пунктів до 2015 р.
У цих умовах особливої гостроти набуває необхідність розвитку підприємницької
активності, діяльність підприємств і організацій, спрямованих на споживача, і кінцевий результат прибуток.
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