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ВСТУПНЕ СЛОВО 

 

Регіональну доповідь про стан навколишнього природного середовища пі-

дготовлено в Державному управлінні охорони навколишнього природного сере-

довища в Закарпатській області на основі результатів власної діяльності, статис-

тичних даних, даних Закарпатської геологорозвідувальної експедиції, Головного 

управління МНС України у Закарпатській області, Закарпатського центру з гідро-

метеорології, Закарпатської обласної санітарно-епідеміологічної станції, управ-

ління охорони здоров‘я облдержадміністрації, Закарпатського обласного вироб-

ничого управління водного господарства, Закарпатського обласного управління 

лісового господарства, Закарпатського обласного державного проектно-

технологічного центру охорони родючості ґрунтів і якості продукції, Головного 

управління агропромислового розвитку Закарпатської облдержадміністрації, За-

карпатського обласного управління державної ветеринарної медицини, Закарпат-

ського обласного головного управління земельних ресурсів, Головного управлін-

ня містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, Ужансь-

кого національного природного парку, Національного природного парку "Сине-

вир", Карпатського біосферного заповідника, Національного природного парку 

―Зачарований край‖ та Громадської Ради при держуправлінні.  

З кожним роком з розвитком вимірювально-дослідних методик і технічно-

го оснащення зростають наші можливості щодо встановлення все нових забруд-

нень довкілля. Узгодження методик досліджень, застосування все нових приладів 

і методів ідентифікації дозволяють все докладніше оцінювати стан довкілля. 

Отримувана на основі моніторингових досліджень інформація дозволяє здійсню-

вати заходи, скеровані на підтримку навколишнього природного середовища у 

доброму стані чи ефективної інтервенції у разі необхідності. 

У регіональній доповіді за 2011 рік надано не лише поточну інформацію, а 

й оцінку ситуації за останні кілька років. 
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1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

 

1.1 Географічне розташування та кліматичні особливості території За-

карпаття 

 

Закарпатська область, яку часто називають коротко Закарпаття – одна з 

наймолодших областей України. Як адміністративно-територіальна одиниця вона 

утворена і входить до її складу з 22 січня 1946 року. За територіально-

адміністративним поділом включає 13 районів, 5 міст обласного підпорядкування, 

11 міських, 19 селищних та 307 сільських рад. Обласний центр - м.Ужгород. 





Область розташована на крайньому заході України. Вона межує з Львівсь-

кою та Івано-Франківською областями, а також із чотирма державами Європейсь-

кого Союзу. Кордон області більшою ділянкою співпадає з державним кордоном 

України (загальною протяжністю 467,3 км), у тому числі з Польщею – 33,4 км, 

Словаччиною – 98,5 км, Угорщиною – 130,0 км та Румунією – 205,4 км. Унікальні 

географічне та геополітичне розташування області в центрі Європи та вагомий 

природно-ресурсний і історико-культурний потенціал – сприяють розвитку рекре-

аційно-туристичноі галузі.  

Площа області становить 12,8 тис.км2 (2,1% території України). Закарпат-

ська область є унікальною екологічною системою заходу України з різноманітним 

рельєфом та кліматичними умовами, що зумовлені вертикальною поясністю та рі-
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зноманітністю ландшафтів. Її територія з півночі захищена Карпатським хребтом, 

з північного заходу – Татрами, з півдня – західними Румунськими горами і Мара-

морошським масивом. З іншими областями країни Закарпаття з‘єднують Яблоне-

цький, Вишківський, Ужоцький, Верецький та Воловецький перевали висотою від 

931 до 1614 м.н. р.м..  

Близько двох третин території Закарпаття займають гори з найвищою го-

рою України (г.Говерла, 2061 м. н.р.м.). Область розташована на південно-

західних схилах Українських Карпат (Східні Карпати) і на прилеглій до них Зака-

рпатській низовині, яка є частиною Середньо-дунайської низовини. Гірська час-

тина області включає три групи асиметричних хребтів з більш похилими півден-

но-західними схилами, які прорізані численними долинами гірських річок. У 

центрі – ланцюг Полонинських гір з плоскими вершинами – полонинами, які 

вкриті гірськими луками і частково використовуються як пасовища. Найбільші 

полонини: Рівна, Красна, Боржава, Свидовець та ін.  

Територія області є водозбірним басейном р.Тиса, яка є притокою р.Дунай. 

Усі річки та потічки, які формуються по долинах і ущелинах гір, а їх на Закарпатті 

понад 9 тисяч, є її притоками. Найбільші з них – це річки Тересва, Теребля, Ріка, 

Боржава, Латориця і Уж. Дві останні впадають у р.Бодрог уже на території Сло-

ваччини, яка в подальшому впадає в р.Тиса. Водний режим річок є дуже змінним. 

Він залежить від погодно-кліматичних умов і тісно пов‘язаний зі станом лісів 

Українських Карпат.  

Озер у Закарпатті мало. Однак значна їх частина – це цікаві гірські озера. 

Найбільшим є Синевирське озеро з площею близько 7 га, середньою глибиною 

15-16 м. Воно розташоване на висоті 989 м. н. р.м. і є дуже популярним туристич-

ним об‘єктом. 

Закарпаття багате на різноманітні корисні копалини. Розвідано близько 220 

родовищ, в яких наявні 30 матеріалів, що мають промислове значення, Це: кольо-

рові, рідкісні та дорогоцінні метали (золото, срібло, ртуть, германій, цинк, сви-

нець та ін.), неметали (барит, цеоліт, бентоніт, доломіт, алуніт), сіль, вугілля, газ, 

будівельні матеріали (мармур, базальт, андезит, керамзит, перліт і ін.), мінеральні 

і термальні води. Формування більшості родовищ корисних копалин пов‘язано з 

останнім геологічним етапом розвитку Карпат (вулканічні формування). Однак 

наявні також формування кристалічних сланців, мармурів, кварцитів тощо, які ро-

зміщені на великих глибинах, а в Мармороському кристалічному масиві виходять 

на денну поверхню (Рахівський район). Їх утворення відбулося на початковому 

етапі формування гір (230-240 млн.років тому). 

Клімат Закарпаття є помірно континентальним з достатнім і надлишковим 

зволоженням, нестійкою весною, не дуже спекотним літом, теплою осінню і 

м‘якою зимою. Середньорічна швидкість вітру у різних місцях становить 1,2-2,4 

м/с. Максимальна швидкість, яка зареєстрована в районі міст Хуст і Міжгір‘я та 

на полонинах досягає близько 40 м/с. Середньомісячна багаторічна температура 

січня у горах становить -7,80С, тоді як у низині (м.Ужгород) тільки -3,10С, а вліт-

ку 11-140С у високогір‘ї і 20-210С на низині. В залежності від висотного місцепо-

ложення території змінюється кількість опадів. Середньорічні опади в низинній 

зоні становлять 600-800 мм, а в горах – 1000-1500 мм (у рік високої водності до 

2500 мм). 
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1.2 Соціальний та економічний розвиток країни 

 

Діяльність місцевих органів виконавчої влади упродовж 2011 року було 

спрямовано на економічне зростання та поліпшення життєвого рівня населення. У 

результаті проведеної протягом минулого року роботи в економіці області відбу-

лися певні позитивні зміни. 

За уточненими даними обсяги виробництва промислової продукції в обла-

сті збільшились у порівнянні з 2010 роком на 1,8 відсотка. За підсумками 2011 ро-

ку промисловими підприємствами реалізовано продукції на 8,3 млрд. гривень, що 

на 1,8 млрд.грн. більше попереднього року. 

Загальне виробництво продукції сільського господарства зросло порівняно 

з 2010 роком на 6,0 відс., у тому числі продукції рослинництва – на 12,1 відс. і 

продукції тваринництва – на 0,6 відсотка. У всіх категоріях господарств збільши-

лась чисельність поголів‘я великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз та птиці. 

Забудовниками області введено в експлуатацію 326,1 тис.кв.м. загальної 

площі житла, що на 11,2 відс. більше, ніж у 2010 році. 

Оборот роздрібної торгівлі, включаючи товарооборот підприємств – юри-

дичних осіб та фізичних осіб – підприємців і продаж на ринках, за  розрахункови-

ми даними зріс за 2011 рік у порівнянні з 2010 роком на 12,1 відс. і становив май-

же 14,0 млрд. гривень. 

За січень – грудень 2011 року зовнішньоторговельний обіг товарів і послуг 

становив 3505,7 млн.дол. США, що на 35,2 відсотка перевищує показники за 2010 

рік. 

Суттєво поліпшився фінансовий стан суб‘єктів господарювання області. 

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування підприємств 

щомісячного обліку за 2011 рік становив за попередніми даними 381,9 млн.грн. 

прибутку проти 39,2 млн. грн. збитку у 2010 році. 

Надходження власних коштів до бюджету Пенсійного фонду становили у 

2011 році 2083,6 млн.грн., що більше попереднього року на  12,0 відсотків. 

Номінальна середньомісячна заробітна плата штатного працівника, зайня-

того в галузях економіки регіону, у 2011 році становила 2069 грн., що на 12,1 відс. 

або 223 грн. перевищує рівень 2010 року. Індекс реальної заробітної плати за 2011 

рік становить 105,7 відсотка. 

За 2011 рік в області створено 23,7 тис. робочих місць та працевлаштовано 

19,8 осіб, що на 1,2 відс. більше, ніж у  2010 році. Рівень зареєстрованого безро-

біття на кінець 2011 року становив 1,6 відс. проти 1,8 відс. на початок року. 

Поряд з позитивними тенденціями в економіці області мали місце окремі 

негативні тенденції економічного і соціального розвитку. 

У промисловості на 0,2 відс. недовиконано завдання Програми економіч-

ного і соціального розвитку області на 2011 рік за темпами  зростання обсягів 

промислового виробництва. 

Хоча протягом минулого року в економіку області залучено 30,4 

млн.дол.США прямих іноземних інвестицій, однак у результаті значного вилу-

чення інвестицій та погіршення курсової різниці валют загальний обсяг прямих 

іноземних інвестицій в економіку області з початку інвестування (1994 рік) ско-
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ротився за 2011 рік на 4,2 відс. і становив  на 1 січня 2012 року 349,2 млн. дол. 

США. 

У 2011 році усіма видами транспорту зменшено перевезення пасажирів та 

вантажів відповідно на 6,0 і 4,3 відсотка. 

Будівельними організаціями допущено скорочення порівняно з 2010 роком 

обсягів виконаних будівельних робіт на 5,0 відсотків. Недоосвоєно кошти субвен-

цій з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розви-

ток та реалізацію пріоритетів розвитку регіонів у сумі 8,33 млн. гривень. Повер-

нуто кошти субвенцій до державного бюджету управліннями капітального будів-

ництва та охорони здоров‘я облдержадміністрації, Міжгірською та Рахівською 

райдержадміністраціями. 

Обсяги імпорту товарів і послуг за січень – грудень 2011 року в 1,4 рази 

перевищили обсяги експорту товарів і послуг, у результаті чого негативне сальдо 

зовнішньої торгівлі товарами і послугами збільшилося порівняно з 2010 роком у 

3,1 рази і становило 575,5 млн.дол.США. 

За станом на 1 січня 2012 року заборгованість із виплати заробітної плати в 

області збільшилася порівняно з 1 січня 2011 року на 0,5 млн.грн., або 3,8 відс. і 

становила 13,5 млн. гривень. Найбільші обсяги невиплаченої заробітної плати 

припадають на промислові підприємства (65,4 відс.), в розрізі регіонів області – 

на підприємства Берегівського (42,5 відс.), Ужгородського (10,2 відс.), Мукачів-

ського (10,1 відс.) районів та м. Ужгород (12,7 відсотка). 

Досягнутий в області рівень середньомісячної заробітної плати на 1,6 відс. 

менший від завдання Програми економічного і соціального розвитку області на 

2011 рік та на 21,4 відс. – від середнього рівня заробітної плати в Україні. 
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2. АТМОСФЕРНE ПОВІТРЯ 
 

2.1. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

Протягом 2011 року відбулися позитивні зміни у зменшенні викидів за-

бруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення. 

Обсяги забруднюючих речовин, які надійшли у повітряний басейн у 2011 році від 

стаціонарних джерел забруднення, за даними Головного управління статистики, 

зменшилися в порівнянні з 2010 роком на 2,6% і складають 17,2 тис.тонн  проти 

17,6 тис.тонн у 2010 році. Із загальної кількості шкідливих викидів 80,7 % скла-

дають викиди речовин, що належать до парникових газів, зокрема, метан та окси-

ди азоту. Крім того, 376,4 тис.т становлять обсяги викидів діоксиду вуглецю, який 

впливає на зміну клімату. 

Із загального обсягу викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

найбільше забруднень припадає на: 

 Виноградівський район – 12,8%; 

 Тячівський район – 12,8%; 

 Іршавський район – 11,7%; 

 Хустський район – 11,5%; 

 Ужгородський район – 10,3%; 

 Свалявський район – 9,8% 

 м. Ужгорода – 6,2%. 

 м. Мукачево – 3,3%; 

 Районами з найбільш чистим повітрям є:  

 Міжгірський – 1,1%; 

 Рахівський – 0,4%; 

 Великоберезнянський – 0,3%; 

В середньому по області одним підприємством у 2011 році було викинуто 

в атмосферу 124,5 т шкідливих речовин. Щільність викидів на один квадратний 

кілометр території, порівняно з попереднім роком, зменшилась на 30,35 кг (в 2010 

році на один км2 припадало 1377,1 кг, а у 2011 році 1346,75 кг).  

Зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

відбулось за рахунок основних забруднювачів атмосферного повітря в регіоні 

ВАТ «Закарпатгаз» та магістральних газопроводів УМГ ‖Прикарпаттрансгаз‖ За-

карпатського обласного лінійного виробничого управління магістральних газоп-

роводів, конкретніше від кількості об‘ємів перекачаного цими підприємствами га-

зу та профілактичними ремонтними роботами на компресорних станціях, які при-

водять до зростання або зменшення викидів. 

Показники викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціона-

рними джерелами забруднення  характеризуються даними економічної та проми-

слової діяльності, видами викидів, а також у розрізі адміністративно-

територіальних одиниць. Дані охоплюють 2011р. у порівнянні з 2010р. та пред-

ставлені в табл.. 2.1.1. - 2.1.3. 
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Таблиця 2.1.1. 

Обсяги викидів забруднюючих речовин (без діоксиду вуглецю) в атмосферу від ста-

ціонарних джерел забруднення за видами економічної діяльності у 2011 році 
 

 
Усього, 

т 

У % до 

2010р. 

Питома 

вага, 

% 

Усього 17175,1 97,4 100,0 

Сільське господарство, мисливство    

та пов'язані з ним послуги 21,9 55,1 – 

Лісове господарство та пов'язані    

з ним послуги 21,7 55,9 0,1 

Рибальство, рибництво – – – 

Промисловість 226,6 120,8 1,3 

Будівництво 135,5 124,8 0,8 

Торгівля; ремонт автомобілів,    

побутових виробів та предметів    

особистого вжитку 186,6 120,0 1,1 

Діяльність готелів та ресторанів – – – 

Діяльність транспорту та зв'язку 3163,9 116,1 18,4 

Фінансова діяльність – – – 

Операції з нерухомим майном,    

оренда, інжиніринг та надання    

послуг підприємцям – – – 

Державне управління 2,3 88,2 – 

Освіта 50,9 694,0 0,3 

Охорона здоров'я та надання    

соціальної допомоги 34,9 100,0 0,2 

Надання комунальних    

та індивідуальних послуг;    

діяльність у сфері культури    

та спорту – – – 

 

Таблиця 2.1.2. 

Обсяги викидів забруднюючих речовин (без діоксиду вуглецю) в атмосферу від ста-

ціонарних джерел забруднення за видами промислової діяльності у 2011 році 

 

 
Усього, 

т 

У % до 

2010р. 

Питома 

вага, 

% 

Промисловість 13579.2 93.3 100,0 

Добувна промисловість 226,6 120,8 1,3 

добування паливно-енергетичних    

корисних копалин 70,0 103,3 0,4 

добування корисних копалин,    

крім паливно-енергетичних 156,5 130,8 0,9 

Переробна промисловість 543,9 85,2 3,2 

виробництво харчових продуктів,    

напоїв та тютюнових виробів 58,3 98,3 0,3 

текстильне виробництво; – – – 

виробництво одягу, хутра    

та виробів із хутра 7,5 85,6 – 
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виробництво шкіри, виробів    

зі шкіри та інших матеріалів 0,1 98,7 – 

оброблення деревини    

та виробництво виробів    

з деревини, крім меблів 200,0 80,2 1,2 

целюлозно-паперове виробництво;    

видавнича діяльність – – – 

виробництво коксу, продуктів    

нафтоперероблення – – – 

хімічне виробництво 188,0 128,2 1,1 

виробництво гумових    

та пластмасових виробів 1,2 133,7 – 

виробництво іншої неметалевої    

мінеральної продукції 64,6 67,8 0,4 

металургійне виробництво    

та виробництво готових    

металевих виробів 0,3 100,0 – 

виробництво машин    

та устатковання 5,1 89,9 – 

виробництво електричного,    

електронного та оптичного    

устатковання 4,4 173,9 – 

виробництво транспортних    

засобів та устатковання 10,9 100,0 – 

інші галузі промисловості 2,3 4,2 – 

Виробництво та розподілення    

електроенергії, газу та води 12808,7 93,4 74,6 

 

Таблиця 2.1.3. 

Обсяги викидів забруднюючих речовин (без діоксиду вуглецю) в атмосферу від ста-

ціонарних джерел забруднення по містах та районах у 2011 році 

 
Усього, 

т 

У % до 

2010р. 

Питома 

вага, 

% 

По області 
17175,1 97,4 100,0 

м.Ужгород 1070,5 76,6 6,2 

м.Берегове 478,1 98,9 2,8 

м.Мукачево 569,1 71,7 3,3 

м.Хуст 387,4 113,3 2,3 

м.Чоп 277,2 65,7 1,6 

Берегівський 511,2 98,8 3,0 

Великоберезнянський 45,7 146,9 0,3 

Виноградівський 2193,9 78,3 12,8 

Воловецький 697,2 138,3 4,1 

Іршавський 2004,5 92,2 11,7 

Міжгірський 183,4 93,9 1,1 

Мукачівський 570,2 80,3 3,3 

Перечинський 493,8 77,5 2,9 

Рахівський 69,7 26,5 0,4 

Свалявський 1687,5 97,0 9,8 

Тячівський 2203,7 91,8 12,8 
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Ужгородський 1765,3 105,7 10,3 

Хустський 1966,7 81,7 11,5 

 

2.1.1. Динаміка викидів забруднюючих речовин стаціонарними та пе-

ресувними джерелами 

 

Об'єми викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел забруд-

нення на душу населення в порівнянні з 2010 роком зменшилися (з 14,2кг до 13,8 

кг). 

Сумарні викиди по Закарпатській області збільшились на 2,1 тис. т, (2,4 

%), так в 2011 році викиди склали 89,4 тис. т, в т.ч. від стаціонарних джерел 17,2 

тис. т, (19,2 % від всього обсягу викидів), і пересувних джерел 72,2 тис. т, (80,7 

%). 

Показники викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря стаціонарни-

ми джерелами забруднення та всіма видами автотранспорту представлені в табли-

ці 2.1.1.1. та рис. 2.1.1.1. 

Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціо-

нарних джерел забруднення у регіоні по окремим населеним пунктам за шість 

останніх років наведені в таблиці 2.1.2.1. та рис. 2.1.2.1. 

Головними причинами забруднення атмосферного повітря є кількість пе-

рекачаного газу, застаріле технічне обладнання, профілактичні ремонтні роботи 

на компресорних станціях. Неефективна робота застарілого газоочисного облад-

нання спостерігається на асфальтобетонних заводах Закарпатського облавтодору, 

потужних котельнях Мукачівських, Берегівських, Виноградівських, Хустських 

тепломереж. Також погано оснащені золоуловлювачами котельні Мінтранспорту і 

зв'язку України. 

Значно краще облаштовані пилогазоочисним обладнанням підприємства з 

іноземним капіталом, а саме : Ужгородська філія ТзОВ "ЕНО-Меблі", СП "Фішер-

Мукачево", ТзОВ "Ено-Меблі" м Мукачево, ТзОВ "Ено-Довге" та ТзОВ "Атлант" 

м. Хуст. 

Головним забруднювачем атмосферного повітря Закарпатської області 

продовжує і надалі залишатися автотранспорт, викиди від якого в 2011 році скла-

ли 80,7 % від загального обсягу викидів.  

Таблиця 2.1.1.1.  

Динаміка викидів в атмосферне повітря, тис. т. 

Роки 

Викиди в атмосферне повітря, тис.т. Щільність 

викидів у ро-

зрахунку 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 

2000 40,7 7,7 33,0 3192,0 32,6  

2005 65,9 26,6 39,3 5167,4 52,9  

2006 88,2 25,6 62,6 6916,0 70,8  

2007 88,2 22,9 65,3 6916,0 70,8  

2008 91,4 23,2 68,2 7161,5 73,3  

2009 87,6 21,4 66,2 6871,2 70,3  

2010 87,3 17,6 69,7 6820,3 70,0   

2011 89,4 17,2 72,2 7009,8 71,6  
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Рис.2.1.1.1. Показники викидів шкідливих речовин в атмосферне 

повітря в Закарпатській області за 2011 рік
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2.1.2. Динаміка викидів найпоширеніших забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря у містах 

 

В загальному викиди найпоширеніших забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря 2011 року порівняно з 2010 роком збільшились, але деякі 

значно зменшились. Викиди твердих речовин  пилу в порівнянні з попереднім 

роком збільшились на 0,038 тис. т, або 8,3 %. Викиди оксидів азоту в атмосферне 

повітря збільшились на 0,22 тис. т, або 20,6%. Викиди діоксиду сірки в 

атмосферне повітря значно зменшились на 0,061 тис. т, або 38%. Також 

збільшились викиди оксиду вуглецю на 0,11 тис.т, або 10,2 % (у 2010 р. викиди 

склали 1,09 тис.т, а у 2011 р.– 1,2тис.т).  

Динаміка та обсяги викидів стаціонарними джерелами в атмосферне 

повітря, в тому числі по найпоширеніших речовинах представлені в табл.. 2.1.2.2. 

- 2.1.2.4. та рис. 2.1.2.2. 



 16 

Таблиця 2.1.2.1. 

Динаміка викидів забруднюючих  речовин в атмосферне повітря від стаціонарних 

джерел забруднення у регіоні по окремим населеним пунктам, тис.т  

 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Всього, 26,6 25,6 22,9 23,2 21,4 17,6 17,2 

м.Ужгород 3,1 3,2 1,6 1,7 1,4 0,4 1,1 

м.Берегово 1,2 1,2 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 

м.Мукачево 3,8 3,6 1,6 1,6 1,6 1,5 0,6 

м.Хуст 2,3 2,4 0,4 0,4 0,6 0,3 0,4 

м.Чоп 0,1 0,1 0,3 0,2 0,3 0,1 0,3 

Берегівський 0,1 0,1 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 

Великоберезнянський 0,1 0,1 0,1 0,1 0,04 0,03 0,05 

Виноградівський 3,0 3,2 3,1 3,2 3,2 2,8 2,2 

Воловецький 2,0 1,8 1,8 1,6 1,1 0,5 0,7 

Іршавський 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,2 2,0 

Міжгірський 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 

Мукачівський 0,1 0,1 0,1 0,1 0,04 0,02 0,57 

Перечинський 0,4 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 0,5 

Рахівський 0,3 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,1 

Свалявський 2,7 2,1 1,7 2,0 1,6 1,7 1,7 

Тячівський 1,4 1,9 2,1 2,0 2,0 2,4 2,2 

Ужгородський 1,8 1,3 2,3 2,3 2,0 1,1 1,8 

Хустський 1,3 1,0 2,8 2,9 2,6 2,4 2,0 

Рис.2.1.2.1. Динаміка обсягу викидів забруднюючих 

речовин в Закарпатській області 
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Таблиця 2.1.2.2. Динаміка викидів стаціонарними джерелами в атмосферне повітря, в тому числі по найпоширеніших речови-

нах(пил, діоксид сірки, діоксид азоту, оксид вуглецю) в цілому по області та в розрізі населених пунктів, тис. тонн 
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м.Ужгород 0,04 0,10 0,07 1,75 0,10 0,03 0,10 0,10 1,45 0,06 0,02 0,11 0,04 0,41 0,03 0,01 0,01 0,02 1,07 0,08 0,02 0,02 0,02 0,04 0,10 

м.Берегово 0,01 0,01 0,02 0,62 0,05 0,02 0,00 0,02 0,64 0,05 0,02 0,00 0,02 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 

м.Мукачево 0,00 0,00 0,10 1,58 0,10 0,00 0,01 0,07 1,58 0,08 - - 0,05 0,79 0,08 0,00 0,00 0,04 0,57 0,07 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 

м.Хуст 0,00 0,01 0,03 0,44 0,02 0,00 0,01 0,02 0,59 0,02 0,00 0,01 0,02 0,34 0,02 0,00 0,01 0,02 0,39 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 

м.Чоп 0,02 0,00 0,01 0,24 0,05 0,01 0,00 0,01 0,27 0,03 0,00 0,00 0,00 0,08 0,01 0,00 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 

Берегівський 0,00 0,00 0,00 0,59 0,01 0,00 0,00 0,00 0,60 0,01 0,00 0,00 0,00 0,51 0,01 - 0,00 0,00 0,51 0,01 - 0,00 0,00 0,00 0,00 

Великоберезнян-

ський 
0,03 0,01 0,02 0,09 0,05 0,02 0,00 0,02 0,04 0,02 0,01 0,00 0,01 0,03 0,02 0,00 0,00 0,01 0,05 0,03 0,01 0,00 0,00 0,03 0,01 

Виноградівський 0,01 0,01 0,10 3,24 0,20 0,02 0,01 0,04 3,23 0,16 0,01 0,01 0,03 2,80 0,11 0,02 0,01 0,02 2,19 0,13 0,01 0,01 0,03 0,01 0,01 

Воловецький 0,00 0,60 0,20 1,58 0,00 0,00 0,80 0,30 1,11 0,01 - 0,51 0,20 0,50 0,02 0,00 0,19 0,08 0,70 0,03 - 0,31 0,12 0,00 0,60 

Іршавський 0,01 0,00 0,02 2,49 0,03 0,00 0,00 0,02 2,48 0,02 0,00 0,00 0,01 2,17 0,01 0,00 0,00 0,01 2,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 

Міжгірський 0,00 0,00 0,03 0,35 0,10 0,00 0,01 0,03 0,35 0,12 - 0,00 0,03 0,19 - - - - 0,18 - - - - 0,00 0,00 

Мукачівський 0,00 0,00 0,01 0,05 0,03 0,01 0,00 0,01 0,04 0,03 0,00 0,00 0,01 0,71 0,02 - 0,00 0,00 0,57 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Перечинський 0,00 0,05 0,10 0,74 0,03 0,01 0,10 0,10 0,70 0,02 0,01 0,05 0,08 0,64 0,02 0,00 0,05 0,07 0,49 0,03 0,00 0,05 0,09 0,00 0,05 

Рахівський 0,01 0,02 0,10 0,19 0,08 0,01 0,02 0,04 0,25 0,07 0,00 0,03 0,05 0,26 0,08 0,00 0,03 0,05 0,07 0,05 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 

Свалявський 0,00 0,30 0,30 1,97 0,02 0,00 0,40 0,30 1,61 0,01 - 0,24 0,20 1,73 0,01 - 0,31 0,27 1,69 0,01 - 0,29 0,28 0,00 0,30 

Тячівський 0,01 0,00 0,01 2,02 0,02 0,01 0,00 0,01 1,97 0,02 - 0,00 0,01 2,40 0,00 - 0,00 0,00 2,20 0,00 - 0,00 0,00 0,01 0,00 

Ужгородський 0,01 0,40 0,50 2,30 0,03 0,01 0,50 0,60 1,98 0,03 0,01 0,39 0,50 1,14 0,03 0,00 0,32 0,47 1,77 0,03 0,00 0,46 0,60 0,01 0,40 

Хустський 0,00 0,30 0,10 2,94 0,00 0,00 0,40 0,08 2,57 0,00 - 0,20 0,04 2,41 0,00 - 0,13 0,03 1,97 0,00 - 0,10 0,03 0,00 0,30 

Разом по області 0,15 1,82 1,72 23,2 0,92 0,16 2,38 1,77 21,4 0,76 0,09 1,55 1,30 17,6 0,47 0,03 1,06 1,09 17,2 0,49 0,05 1,25 1,24 0,15 1,82 
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Таблиця 2.1.2.3.  

Обсяги викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами  

в атмосферне повітря по районам та містам області у 2011 р. (тонн) 

 

Обсяги викидів, тонн Збільшення \ змен-
шення викидів у 

2011 р. проти 2010 

р.,тонн 

Обсяги викидів 

у 2011 р. до 2010 
р., % 

Викинуто в 

середньому 

одним 
підприємством, 

тонн 

у 2011 р. у 2010 р. 

Всього 17175,1 17626,5 -451,3 97,4 124,5 

м.Ужгород 1070,5 1399,1 -42,2 76,6 39,6 

м.Берегово 478,1 483,2 -152,2 98,9 119,5 

м.Мукачево 569,1 794 -781 71,7 21,9 

м.Хуст 387,4 341,9 -248,4 113,3 29,8 

м.Чоп 277,2 422,6 154,9 65,7 69,3 

Берегівський 511,2 517,2 -79,2 98,8 127,8 

Великоберезнянський 45,7 31,1 -13,3 146,9 9,1 

Виноградівський 2193,9 2802,5 -429 78,3 168,8 

Воловецький 697,2 504,2 -601,4 138,3 348,6 

Іршавський 2004,5 2174,4 -307,4 92,2 250,6 

Міжгірський 183,4 195,3 -151,1 93,9 183,4 

Мукачівський 570,2 710 669,6 80,3 114 

Перечинський 493,8 637 -66,8 77,5 82,3 

Рахівський 69,7 263 10,9 26,5 6,3 

Свалявський 1687,5 1739,5 134,4 97 281,3 

Тячівський 2203,7 2400,2 434,8 91,8 550,9 

Ужгородський 1765,3 1671,4 -308,7 105,7 135,8 

Хустський 1966,7 2408,5 -159,7 81,7 393,3 

 

 

Таблиця 2.1.2.4. 

Обсяги викидів забруднюючих речовин (без діоксиду вуглецю) в атмосферу від ста-

ціонарних джерел забруднення за видами у 2011 році 
 

 
Усього, 

т 

У % до 

2010р. 

Питома 

вага, 

% 

    

Усього 17175,1 97,4 100,0 

у тому числі    

неметанові леткі органічні сполуки 195,9 105,3 1,1 

    

сполуки азоту 1308,8 114,1 7,6 

діоксид та інші сполуки сірки 64,9 40,2 0,4 

оксид вуглецю 1241,6 114,1 7,2 

метан 13863,8 95,1 80,7 

інші 500,1 87,8 3,0 

Метан

80,7%

Сполуки азоту

7,6%

Оксид вуглецю

7,2%

Неметанові леткі 

органічні сполуки

1,1%

Діоксид та інші 

сполуки сірки

0,4% Інші речовини

0.1%

Речовини у 

вигляді твердих 

суспендованих 

частинок

2,9%

 
Рис.2.1.1. Склад забруднюючих речовин (без діоксиду вуглецю) в атмосфері від ста-

ціонарних джерел забруднення у 2011 році  
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2.1.3. Основні забруднювачі атмосферного повітря (за галузями еко-

номіки) 

 

Серед підприємств, які здійснюють найбільші викиди в атмосферне 

повітря в регіоні залишаються ВАТ «Закарпатгаз» та магістральні газопроводи 

УМГ ‖Прикарпаттрансгаз‖ Закарпатського обласного лінійного виробничого 

управління магістральних газопроводів, частка викидів забруднюючих речовин  

від яких в загальному обсязі викидів складає 88,4% або 15,7 тис.тонн. (13,9% - 

підприємства ―Прикарпаттрансгаз‖ та 74,42% - ВАТ ―Закарпатгаз‖. Одже, 

зниження або збільшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря залежить саме від цих підприємств, конкретніше від кількості об‘ємів 

перекаченого цими підприємствами газу та профілактичними ремонтними 

роботами на компресорних станціях, які приводять до зростання або зменшення 

викидів. 

Основні забруднювачі атмосферного повітря представлені в табл.. 2.1.3.1. 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря за видами 

економічної діяльності представлені в табл.. 2.1.3.2. 
 

Таблиця 2.1.3.1.  

Основні забруднювачі атмосферного повітря  
 

№ 

п/п 

Підприємство - забруднювач Відомча прина-

лежність 

Валовий викид,т Зменшення/- 

збільшення/+ 

Причина зменшення/ 

збільшення 
2011р. 2010р. 

1 

Компресорна станція Росош 

Закарпатське управління 

магістральних газопроводів  

НАК "Нафтогаз 

України" 
787,11 687,29 99,82 

Збільшення об'ємів 

перекачки газу 

2 

Компресорна станція Ужго-

род, Закарпатське управління 

магістральних газопроводів  

НАК "Нафтогаз 

України" 
1282,28 1005,64 276,635 

Збільшення об'ємів 

перекачки газу 

3 

ГВС Берегове Закарпатське 

управління магістральних 

газопроводів  

НАК "Нафтогаз 

України" 
12,15 15,89 -3,739 

Зменшення об'ємів 

перекачки газу 

4 

КС Хуст Хустського ЛВУМГ 

"Прикарпаттрансгаз" ДК 

"Укртрансгаз" 

НАК "Нафтогаз 

України" 
300,75 368,63 -67,882 

Зменшення об'ємів 

перекачки газу 

5 

КС Воловець Хустського 

ЛВУМГ "Прикарпаттранс-

газ" ДК "Укртрансгаз"  

НАК "Нафтогаз 

України" 
672,01 481,83 190,175 

Збільшення об'ємів 

перекачки газу 

6 

ГРС - и  Хустського ЛВУМГ 

"Прикарпаттрансгаз" ДК 

"Укртрансгаз"  

НАК "Нафтогаз 

України" 
3,23 63,41 -60,185 

Зменшення об'ємів 

перекачки газу 

7 ВАТ "Закарпатгаз" 
НАК "Нафтогаз 

України" 
12800,80 13705,00 -904,20 

Зменшення об'ємів 

перекачки газу 

 

Таблиця 2.1.3.2.  

Викиди забруднюючих  речовин в атмосферне повітря  

за видами економічної діяльності 
№ 

з/п 
Види економічної діяльності 

Кількість підприємств, 

які мали викиди, оди-

ниць 

Обсяги викидів по регіону 
Викинуто в середнь-

ому одним підприєм-

ством, т.   тис. т у % до 2010 р. 

1 Усі види економічної діяль-

ності 
138 17,2 97,6 124,5 

  у тому числі:         

1.1. 
операції з нерухомим май-

ном 
– – – – 
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1.2. 
діяльність транспорту та 

зв'язку 
18 3,2 116,1 175,8 

1.3. переробна промисловість 58 0,5 93,5 9,4 

1.4. будівництво 18 0,1 124,8 7,5 

1.5. 
лісове господарство та по-

в'язані з ним послуги 
5 0 93,3 4,3 

1.6. 
охорона здоров'я та надання 

соціальної допомоги 
2 0 100 17,5 

1.7. освіта 1 0,1 694 50,9 

1.8. державне управління 1 0 88,2 2,2 

1.9. 

сільське господарство, ми-

сливство та пов'язані з ним 

послуги 

1 0 55,1 0,1 

1.10. 
торгівля транспортними 

засобами та їх ремонт 
11 0,2 120 17 

 

2.2. Транскордонне забруднення атмосферного повітря 

 

У 2011 році на території Закарпатської області транскордонних забруднень 

атмосферного повітря не виявлено. 
 

2.3. Якість атмосферного повітря в населених пунктах 

 
Спостереження за якісним складом атмосферного повітря в Закарпатській 

області в 2011 році проводився Закарпатським обласним центром з 

гідрометеорології в м.Ужгороді на 2-ох стаціонарних постах спостереження та 

Закарпатською обласною санітарно-епідеміологічною станцією точково у 

населених пунктах області у місцях проживання і відпочинку населення. 

Пости спостереження за забрудненням атмосферного повітря в м.Ужгород 

розташовані:  

— ПСЗ № 1 — в адміністративно — житловому районі міста, пр. Свободи, 2;  

— ПСЗ № 2 — в промисловому районі, вул. Паризької Комуни, 2.  

Спостереження за забрудненням атмосферного повітря проводилось по 

наступним показникам: пил, діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту, оксид 

азоту, формальдегід, а також розчинні сульфати, марганець, мідь, нікель, свинець, 

хром, кадмій, бенз/а/пірен, залізо. 

Загальна кількість аналізів, проведених у 2011 році, склала  10788 при 

плані 10640, що складає 101,5 % виконання. 

Протягом року суттєвих змін концентрацій забруднюючих речовин в  

атмосферному повітрі не спостерігалось. Перевищення максимальної разової 

гранично допустимої концентрації забруднюючих речовин в атмосферному 

повітрі було виявлено при аналізі проб на формальдегід, диоксид азоту, оксид 

вуглецю та пил. Концентрація інших домішок забруднювальних речовин в повітрі 

була нижчою ГДК.    

Перевищення середньомісячної концентрації забруднюючих речовин у 

порівнянні із середньодобовою гранично допустимою концентрацією виявлено 

для формальдегіду, диоксиду азоту та оксиду вуглецю. Графіки зміни 

середньодобової концентрації пріоритетних забруднюючих речовин в 

атмосферному повітрі міста протягом 2010 року приводяться на рис. 2.3.1. 
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Таблиця 2.3.1.  

Характеристика забруднення атмосферного повітря 

 на постах спостережень (ПСЗ) за 2011 рік 

Домішки 

№№ 

постів 

по місту 

 

П 

 

qсер. 

 

qmax. 

 

q, 

 

q1 

 

m2 

 

qm* 

Пил 

1 

2 

по місту 

572 

572 

1144 

0,05 

0,08 

0,06 

0,05 

0,56 

0,56 

0,0 

0,2 

0,1 

0,0 

0,0 

0,0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Диоксид сірки 

1 

2 

по місту 

1133 

1132 

2265 

0,002 

0,003 

0,003 

0,053 

0,022 

0,053 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Розчинні суль-

фати 

2 

по місту 

572 

572 

0,01 

0,01 

0,06 

0,06 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

- 

- 

- 

- 

Оксид вуглецю 

1 

2 

по місту 

572 

572 

1144 

3 

3 

3 

5 

8 

8 

0,0 

0,7 

0,3 

0,0 

0,0 

0,0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Диоксид азоту 

1 

2 

по місту 

1133 

1132 

2265 

0,06 

0,05 

0,05 

0,59 

0,20 

0,59 

0,8 

0,0 

0,4 

0,0 

0,0 

0,0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Оксид азоту 
1 

по місту 

1133 

1133 

0,04 

0,04 

0,27 

0,27 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

- 

- 

- 

- 

Формальдегід 

1 

2 

по місту 

1133 

1132 

2265 

0,023 

0,015 

0,019 

0,137 

0,145 

0,145 

21,2 

7,0 

14,1 

0,0 

0,0 

0,0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Бенз/а/пірен 1 11 0,45 1,3 - - - - 

Кадмій 1 12 0,00 0,00 - - - - 

Залізо 1 12 0,38 0,66 - - - - 

Марганець 1 12 0,01 0,03 - - - - 

Мідь 1 12 0,04 0,08 - - - - 

Нікель 1 12 0,03 0,04 - - - - 

Свинець 1 12 0,02 0,04 - - - - 

Хром 1 12 0,02 0,04 - - - - 

Цинк 1 12 0,10 0,39 - - - - 

 

Рис. 2.3.1. Зміна середньодобової концентрації забруднюючих ре-

човин в атмосферному повітрі міста Ужгорода 

протягом 2011 року 
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Індекс забруднення атмосферного повітря окремою домішкою 

розраховується за формулою: Ii = (qi / ГДКсер.-доб.)
Сі

, де і - домішка, qi- 

середньомісячна концентрація домішки, ГДКсер.-доб – середньодобова гранично 

допустима концентрація, сі – константа, що враховує ступінь небезпечності 

речовини, і приймає значення 1,7; 1,3; 1,0 та 0,9 для речовин 1; 2; 3 та 4 класів 

небезпеки, що дозволяє порівняти ступінь шкідливості речовини із шкідливістю 

диоксиду сірки. Таким чином, наскільки вищий індекс забруднення атмосферного 

повітря окремо взятою забруднюючою речовиною, тим більший негативний 

вплив на довкілля вона справляє. Рівень забруднення атмосферного повітря за 

значенням ІЗА представлено в табл. 2.3.2. 

Таблиця 2.3.2.  

Рівень забруднення атмосферного повітря за значенням ІЗА 
Міста, (значення ІЗА) Забруднюючі речовини, які визначають високий рівень забруднення атмос-

ферного повітря 

Ужгород ,  14,44 Формальдегід  - 11,02*; 

Диоксид азоту  -  1,32; 

Оксид вуглецю - 1,06; 

Оксид азоту      -  0,62; 

Пил                    -  0,42. 
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Забруднення формальдегідом протягом року залишалось високим. 

Найвища разова концентрація (0,145 мг/м
3
, що в 4,14 разів вище ГДКм.р ) 

спостерігалась 11 липня о 13
00

  при вітрі південно - східного напрямку (румб 

напрямку – 130) та швидкості 2 м/с на ПСЗ - 2. Середньорічна концентрація 

формальдегіду в повітрі склала 0,019 мг/м
3
 при ГДКс.д..- 0,003 мг/м

3
, що  в 6,3 разів 

перевищує ГДКс.д. Перевищення середньорічного рівня забруднення 

атмосферного повітря формальдегідом спостерігалось в травні – вересні місяцях. 

Нижче ГДК середньомісячні концентрації формальдегіду не опускались; 

коливання середньомісячної концентрації формальдегіду знаходилось у межах 

0,005 мг/м
3 

- 0,017 мг/м
3 

в січні – квітні та жовтні – грудні місяцях і в межах 0,023 

мг/м
3 

- 0,028 мг/м
3
 в травні - вересні. Максимальна середньомісячна концентрація 

формальдегіду в атмосферному повітрі міста протягом 2011 року спостерігалась у 

липні – серпні місяцях (0,033 мг/м
3 
або 11 ГДКс.д.). 

Забруднення атмосферного повітря диоксидом азоту теж залишалось 

вищим ГДКс.д..  Середня річна концентрація склала 0,053 мг/м
3
 при ГДКс.д.- 0,04 

мг/м
3 

(1,33 ГДКс.д).. Підвищене забруднення у порівнянні із середньорічною 

концентрацією спостерігалось у січні – травні місяцях. Найбільше 

середньомісячне забруднення спостерігалось у січні (0,087 мг/м
3 

або 2,18 ГДКс.д.).  

Найнижче забруднення атмосферного повітря диоксидом азоту спостерігалось у 

жовтні (0,040 мг/м
3 

або 1,00 ГДКс.д.). Максимальна разова концентрація диоксиду 

азоту (0,585 мг/м
3
, що перевищило ГДКм.р. = 0,200 мг/м

3
 в 2,925 разів) виявлена на 

ПСЗ-1 07 липня 2011 року о 01
00

  год.   

Середньорічна концентрація оксиду вуглецю склала 3,2 мг/м3 або1,07 

ГДКс.д.. Перевищення середньорічного рівня забруднення атмосферного повітря 

оксидом вуглецю спостерігалось в січні – березні, серпні та  листопаді місяцях.   

Середньомісячне забруднення атмосферного повітря залишалось на рівні 3,0 - 3,4 

мг/м3 протягом усього року. Максимальне середньомісячне забруднення 

атмосферного повітря міста оксидом вуглецю (3,4 мг/м3) спостерігалось у січні - 

березні та листопаді; мінімальне (3,0 мг/м3) – в грудні та забруднення в межах 3,1 

- 3,3 мг/м3 в квітні – жовтні. Максимальна разова концентрація оксиду вуглецю, 

8,2 мг/м3 або 1,64 ГДКм.р., спостерігалась на ПСЗ-2 03 листопада о 19-ій годині. 

Забруднення атмосферного повітря оксидом азоту протягом року суттєво 

не змінилось. Середньорічна концентрація в поточному році склала 0,038 мг/м3 

при ГДКс.д. – 0,06 мг/м3. Найвища середньомісячна концентрація спостерігалась 

в серпні – 0,054 мг/м3, найнижча – в листопаді (0,028 мг/м3); підвищене 

забруднення у порівнянні з середньорічною концентрацією спостерігалось в січні, 

липні - серпні та жовтні місяцях. Максимальна разова концентрація оксиду азоту 

спостерігалась 27 січня о 1900 (0,267 мг/м3 при ГДКм.р. - 0,4 мг/м3). 

Середньорічна концентрація пилу склала 0,06 мг/м3 або 0,4 ГДКс.д.. 

Перевищення  середньорічного рівня забруднення атмосферного повітря пилом 

спостерігалось в березні - квітні та вересні – листопаді місяцях.   Середньомісячні 

концентрації пилу в 2011 році були нижчими за ГДК протягом усього року. 

Найвища середньомісячна концентрація пилу спостерігалась у листопаді (0,12 

мг/м
3 

або 0,8 ГДКс.д.), найнижча – у грудні (0,04 мг/м
3 

або 0,27 ГДКс.д.). 

Максимальна разова концентрація пилу спостерігалась на ПСЗ-2 09-го листопада 

о 19
00

 (0,56 мг/м
3
 або 1,12 ГДКм.р.).  
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Середньорічна концентрація диоксиду сірки в атмосферному повітрі міста 

в 2011 році склала 0,003 мг/м
3
. Нижче забруднення у порівнянні з середньорічною 

концентрацією спостерігалось в січні, липні, жовтні та листопаді місяцях; 

забруднення в інші місяці дорівнювало середньорічному. Максимальна разова 

концентрація диоксиду сірки  (0,053 мг/м
3
)  спостерігалась на ПСЗ-1 08 вересня о 

19
00

. 

Забруднення атмосферного повітря розчинними сульфатами протягом року 

залишалось нижчим значення ГДКс.д. Середній рівень забруднення склав 0,009 

мг/м3 при ГДКс.д. - 0,1 мг/м3. Перевищення середньорічного рівня забруднення 

спостерігалось в січні – березні та листопаді місяцях. Найбільше середньомісячне 

забруднення спостерігалось у листопаді – 0,015 мг/м3, тоді ж виявлена і 

максимальна разова концентрація розчинних сульфатів (08 листопада о 1900  - 

0,062 мг/м3). 

Забруднення атмосферного повітря бенз/а/піреном, за результатами 

спостережень протягом 11 місяців 2011 року, є вищим або рівним ГДКс.д. в 

холодні місяці року ( січень, березень та листопад - по 1,0 ГДК, лютий - 1,3 ГДК ) 

та значно нижчим ГДК в теплі місяці року ( < 0,3 ГДК з квітня до вересня місяця 

включно).  

Забруднення атмосферного повітря важкими металами, за результатами 

спостережень протягом 2011 року, залишалось нижчим ГДК.  

Вмісту кадмію в атмосферному повітрі міста Ужгорода не виявлено. 

Середньорічний рівень забруднення залізом склав 0,38 мкг/м3 при ГДКс.д. 

- 40 мкг/м3. Максимальне забруднення атмосферного повітря міста залізом 

спостерігалось у червні ( 0,02 ГДК), мінімальне – в лютому (0,01 ГДК). 

Середній рівень забруднення марганцем склав 0,01 мкг/м3 при ГДКс.д. - 1 

мкг/м3. Максимальне забруднення спостерігалось у березні (0,03 ГДК), 

мінімальне – в грудні (0,003 ГДК), забруднення величиною 0,02 ГДК 

спостерігалось у квітні та вересні і величиною в 0,01 ГДК в інші місяці. 

Середній рівень забруднення міддю склав 0,04 мкг/м3 при ГДКс.д. - 2 

мкг/м3. Максимальне забруднення спостерігалось у вересні (0,04 ГДК), 

мінімальне – в березні (0). 

Середній рівень забруднення нікелем склав 0,03 мкг/м3 при ГДКс.д. - 1 

мкг/м3. Максимальне забруднення спостерігалось у березні - червні (0,04 ГДК), 

мінімальне – в січні та грудні (по 0,01 ГДК). 

Середній рівень забруднення свинцем склав 0,02 мкг/м3 при ГДКс.д. – 0,3 

мкг/м3. Максимальне забруднення спостерігалось у лютому – березні та листопаді 

( 0,13 ГДК), мінімальне – в січні, червні, вересні та грудні – 0,03 ГДК. 

Середній рівень забруднення хромом склав 0,02 мкг/м
3
 при ГДКс.д. – 1,5 

мкг/м
3
. Максимальне забруднення спостерігалось у червні (0,03 ГДК), мінімальне 

– в грудні (0). 

Середній рівень забруднення цинком склав 0,10 мкг/м
3
 при ГДКс.д. - 50 

мкг/м
3
. Максимальне забруднення спостерігалось в лютому (0,008 ГДК), 

мінімальне – в травні та грудні (по 0,0002 ГДК). 

Графіки зміни середньомісячної концентрації пріоритетних забруднюючих 

речовин протягом 2010 – 2011 років приведені на рис. 2.3.2.  
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Вміст основних забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та 

найбільші середні і максимальні концентрації забруднюючих речовин (в кратності 

ГДК) в атмосферному повітрі міст представлено в таблицях 2.3.3., 2.3.4. 

У порівнянні з попереднім роком, відмічається ріст концентрації формаль-

дегіду в атмосферному повітрі міста, за винятком січня - лютого, коли концентра-

ція формальдегіду була меншою за минулорічну, та березня, коли концентрація 

дорівнювала минулорічній. Середньорічна концентрація збільшилась із 0,011 до 

0,019 мг/м
3
. 

Концентрація диоксиду азоту була більшою за минулорічну в січні, рівною 

минулорічній у вересні та меншою протягом лютого – серпня та жовтня – грудня. 

Середньорічна концентрація диоксиду азоту в атмосферному повітрі зменшилась 

із 0,058 до 0,053 мг/м
3
. 

Концентрація оксиду вуглецю була вищою за концентрацію у відповідні 

місяці 2010 року протягом січня – квітня, серпня, жовтня - листопада і знаходи-

лась на рівні минулорічної в травні – липні.  

Середньорічна концентрація оксиду вуглецю в атмосферному повітрі міста 

залишилась на минулорічному рівні. 

Концентрація оксиду азоту в атмосферному повітрі була вищою мину-

лорічної в січні, березні, липні, серпні, жовтні та грудні місяцях і нижчою  - в лю-

тому, квітні – червні,  вересні та листопаді місяцях; залишалась нижчою за ГДКс.д 

протягом усього року. Середньорічна концентрація оксиду азоту зменшилась із 

0,040 до 0,038 мг/м
3
. 

 Концентрація пилу була вищою, у порівнянні із минулорічною, у березні, 

квітні, червні, вересні – листопаді,  рівною минулорічній у травні та липні та ни-

жчою – у всі інші місяці; залишалась нижчою за ГДКс.д протягом усього року. Се-

редньорічна концентрація пилу в атмосферному повітрі залишилась на минулорі-

чному рівні (0,06 мг/м
3
). 

Середньорічні концентрації забруднюючих речовин суттєво не змінились у 

порівнянні з минулорічними. Відмічається збільшення забруднення атмосферно-

го повітря домішками : 

формальдегіду —   0,011 - 0,019 мг/м
3
, 

розчинних сульфатів —   0,007 - 0,009 мг/м
3
,  

міді                            —   0,01 - 0,04 мкг/м
3
, 

нікелю —   0,02 - 0,03 мкг/м
3
, 

хрому —   0,01 - 0,02 мкг/м
3
, 

цинку —   0,04 - 0,10 мкг/м
3
. 

Зменшилось забруднення атмосферного повітря такими забруднюючими 

речовинами: 

диоксидом азоту          —  0,058 - 0,053 мг/м
3
, 

оксидом азоту              —  0,040 - 0,038 мг/м
3
, 

бенз/а/піреном           —   0,6 - 0,45 нг/м
3
, 

залізом —   0,61 - 0,38 мкг/м
3
, 

марганцем —   0,02 - 0,01 мкг/м
3
, 

свинцю —   0,03 - 0,02 мкг/м
3
 

та залишилось без зміни забруднення: 

пилом   —   0,06 - 0,06 мг/м
3
, 

диоксидом сірки               —   0,003 - 0,003 мг/м
3
, 
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оксидом вуглецю         —   3,2 - 3,2 мг/м
3
, 

кадмієм —   0,000 - 0,000 мкг/м
3
.     

Дані по бенз/а/пірену розраховані за 11 місяців,  по кількості отриманих на 

час складання звіту результатів аналізів. 

Рис. 2.3.2  Зміна середньомісячної концентрації забруднюючих речовин 

в атмосферному повітрі міста Ужгорода в 2011 році у порівнянні з 2010 роком 

Формальдегід 

 

Диоксид азо-

ту 

 

Оксид ву-

глецю 

 

Пил 

 
Тенденція зміни забруднення атмосферного повітря за останні п'ять років 
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Згідно розрахунків, тенденція зміни забруднення атмосферного повітря за 

останні 5 років (2007 - 2011 р.- р.) має такий вигляд: 

 Спостерігається збільшення забруднення атмосферного повітря:  

—  оксидом вуглецю,              Т= +  0,2000,  

—  цинком,                                 Т=  + 0,0150, 

—  міддю, Т=  + 0,0060, 

—  свинцем,                                Т= +  0,0040, 

—  нікелем,                                 Т= + 0,0030, 

—  диоксидом азоту,                 Т=  + 0,0030, 

—  оксидом азоту,                     Т= +  0,0030, 

—  хромом,                                Т= +  0,0020,  

—  формальдегідом,                 Т = + 0,0007.  

Спостерігається зменшення забруднення атмосферного повітря:  

—  бенз/а/піреном*,           Т=  - 0,1100, 

—  залізом,                                Т= - 0,1020,  

—  пилом,                                  Т = - 0,0090,  

—  марганцем,                           Т=  - 0,0020, 

—  кадмієм, Т= - 0,0007, 

—  диоксидом сірки,                Т = - 0,0003. 

Не змінився рівень забруднення: 

—  розчинними сульфатами,    Т=  0,0000.  
*При розрахунку тенденції зміни забруднення для бенз/а/пірену враховувалась середня 

концентрація за 11 місяців 2011 року.  

 

ВЗ та  ЕВЗ навколишнього природного середовища у звітному році не 

спостерігалось, тому таблицю 5 не наводимо. Також не наводимо таблицю 6 – 

підфакельні спостереження не планувались. 

Таблиця 2.3.3.  

Вміст основних забруднюючих речовин в атмосферному повітрі 

Речовина 

Клас 

небез-

пеки 

Кількість 

міст, 

охопле-

них спо-

стере-

женнями 

Се-

редньо-

річний 

вміст, 

мг/м3 

Се-

редньо-

добові 

ГДК 

Макси-

мальний 

вміст, 

мг/м3 

Макси-

мально 

разові 

ГДК 

Частка міст (%), де 

середньорічний вміст 

перевищував: 

Частка міст (%), де 

максимальний разо-

вий вміст  переви-

щував: 

1 

ГДК 

5 

ГДК 

10 

ГДК 

1 

ГДК 

5 

ГДК 

10 

ГДК 

Пил 3 1 0,06 0,15 0,600 0,5    1/1   

Диоксид 

сірки 
3 1 0,003 0,05 0,053 0,5       

Розчинні 

сульфати 
2 1 0,009 0,1 0,060 0,3       

Оксид 

вуглецю 
4 1 3,2 3 8 5 1/1   1/1   

Диоксид 

азоту 
3 1 0,053 0,04 0,590 0,2 1/1   1/1   

Оксид 

азоту 
3 1 0,037 0,06 0,270 0,4       

Формаль-

дегід 
2 1 0,019 0,003 0,145 0,035 1/1   1/1   
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Таблиця 2.3.4.  

Найбільші середні і максимальні концентрації забруднюючих речовин 

(в кратності ГДК) в атмосферному повітрі міст 

 
Забруднююча ре-

човина 

Місто  Середньорічна кон-

центрація 

Максимальна разова концентрація, вияв-

лена в 2011 році 

Пил Ужгород 0,40 1,2 

Диоксид сірки 0,06 0,1 

Розчинні сульфати 0,09 0,2 

Оксид вуглецю 1,1 1,6 

Диоксид азоту 1,33 3,0 

Оксид азоту 0,62 0,7 

Формальдегід 6,333 4,143 

 

2.4. Стан радіаційного забруднення атмосферного повітря 

Вимірювання потужності експозиційної дози (ПЕД) гама-випромінювання 

у повітрі проводиться Закарпатським центром з гідрометеорології на 8 стаціонар-

них постах спостереження. Аналізування потужності експозиційної дози у повітрі 

показало, що перевищень рівня дії згідно з НРБУ-97 для ПЕД, який складає 30 

мкР/год, не спостерігалось (рис.2.4.).  

Рис. 2.4. Середньомісячні значення рівнів радіації по даним 

метеостанцій області за 2011 рік
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2.5. Використання озоноруйнівних речовин  
 

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 року №256 

―Про затвердження програми припинення виробництва та використання 

озоноруйнівних речовин на 2004-2030 роки‖, більша частина підприємств 

Закарпатської області здійснює комплекс заходів щодо припинення використання 

допустимий рівень (НРБУ-97) 
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озоноруйнівних речовин в усіх сферах господарства та використання 

озононебезпечних речовин. 

Інформацію щодо використання суб‘єктами господарювання 

озоноруйнівних речовин та їх замінників, що регулюються Монреальським 

протоколом представлено в Таблиці 2.5.1. 

Таблиця 2.5.1.  

Використання суб’єктами господарювання озоноруйнівних речовин та їх  

замінників, що регулюються Монреальським протоколом 

№ 

п/п 

Найменування 

суб’єкта господа-

рювання 

Адреса 

Холодильні установки, си-

стеми кондиціонування, по-

жежегасіння (кількість; 

термін експлуатації) 

марка заправленого ОРР 

та кількість 

1 

ВАТ «Мукачівський 

завод «Точприлад» 

м. Мукачево, вул. Берегівсь-

ка, 110 

Холодильні установки:  

1 шт. (8 років) R-22  175 кг 

1 шт. (25 років) R-12  3 кг 

1 шт. (25 років) R-22  6 кг 

1 шт. (22 роки) R-12  4 кг 

1 шт. (32 роки) R-22  4 кг 

1 шт. (32 роки) R-123  4 кг 

1 шт. (20 років) R-12  7,5 кг 

2 шт. (7 років) R-22  2,5 кг 

Системи кондиціонування  

7 шт. (10 років) R-22  13 кг 

6 шт. (3 роки) R-22 5,6 кг 

9 шт. (2 роки) R-22 17,1 кг 

7 шт. (7 років) R-22  3,8 кг 

14 шт. (1 рік) R-22  70,2 кг 

1 шт. (1 рік) R-22  1 кг 

1 шт. (15 років) R-22  1,9 кг 

6 шт. (2 роки) R-407С  5,28 кг 

5 шт. (3 роки) R-407С  4.14 кг 

2 

ВАТ «Кондитерська 

фабрика АВК» 

м. Мукачево вул. Духновича 

14, тел 54912 

Системи кондиціонування  

1 шт. (7 років) R-134A  3 кг 

2 шт. (6 років) R-134A  3,7 кг 

3 шт. (3 роки) R-134A  3,1 кг 

3 шт. (2 роки) R-134A  6.2 кг 

1 шт. (1 рік) R-134A  3 кг 

1 шт. (10 років) R-134A  1.2 кг 

3 

ТОВ «ТІРО» 
м. Мукачево, вул. Мен-

делєєва, 3 

Холодильні установки: 

2 шт. (7 років) R-22  65 кг 

2 шт. (6 років) R-22  160 кг 

1 шт. (12 років) R-22  45 кг 

4 

КП "Мукачівський цен-

тральний ринок" 

м. Мукачево, вул. Возз'єднан-

ня, 21, тел. 23258 

Холодильні установки:  

6 шт. (2 роки) R-22  24 кг 

16 шт. (2 роки) R-134A  24 кг 

75 шт. (3 роки) R-134A  37.5 кг 

5 
ТОВ «ЕНО-Меблі ЛТД» 

м. Мукачево, вул. Свалявська, 

76 

Системи кондиціонування  

19 шт. (4 роки) R-22  20 кг 

6 
ПП Браєр 

м. Хуст, вул. І.Франка, 199, 

тел. 43209 

Холодильні установки:  

5 шт. (6-19 років) R-22  31 кг 

7 
ВАТ "Хуст-хліб" 

м. Хуст, вул. Вайди, 7, тел. 

43455 

Холодильні установки:  

1 шт. (5 років) R-22  1,5 кг 

8 ЗАТ "Хустський м'ясо-

комбінат" 

м. Хуст, вул. І.Франка, тел. 

43612 

Холодильні установки:  

2 шт. (25 років) R-22  44 кг 

9 
ПП Томищ м. Хуст, вул. І.Франка 

Холодильні установки:  

1 шт. (6 років) R-22   13 кг  

10 
ЗТП "Чайка" Хустський р-н, с. Бороняво  

Холодильні установки:  

2 шт. (15 років) R-12  18 кг 

11 

ТОВ «Консервіс-Трейд» 

Ужгородський р-н, с. 

Часлівці, вул.. Геївська, 2; 

тел. 730800 

Холодильні установки:  

6 шт. (7 років) R-22  30 кг 

R-12  2 кг 

12 

ТОВ «Нідан+» 

м. Берегово, вул.. 

Б.Хмельницького, 163; тел..: 

232-89 

Холодильні установки:  

1 шт. (11 років) R-407  80 кг 

1 шт. (7 років) R-22  120 кг 

13 ТОВ «Фрут Майстер 

Фудс» 

м. Берегово, вул.. 

Б.Хмельницького, 163; тел..: 

Холодильні установки:  

1 шт. (6 років) R-12  56 кг 
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232-89 1 шт. (5 років) R-12  56 кг 

14 

СП «Берег-Фудс» 

Берегівський район, с. 

Мужієво, вул..Ф.Ракоці ІІ, 

239; тел..: 43104 

Холодильні установки:  

2 шт. (2 роки) R-507  60 кг 

15 

ПП Федорнак Л. 

Виноградівський р-н, с. Чер-

на, урочище "Мочар-Бутове", 

тел. 4-15-65 

Холодильні установки:  

3 шт. (7 років) R-22  65 кг 

1 шт. (7 років) R-22  38 кг 

16 
СПАПК "Виноградів" 

м. Виноградів, вул. Чапаєва, 

22, тел. 23030 

Холодильні установки:  

1 шт. (9 років) R-22  100 кг 

17 
СП "Дельта" 

м. Виноградів, вул. Вакарова, 

18Б, тел. 22462 

Холодильні установки:  

3 шт. (6 років) R-22 43,5 кг 

18 
ПП Кухта І.І. 

м. Виноградів, вул. Вакарова, 

24, тел. 24442 

Холодильні установки:  

6 шт. (7 років) R408-A 30 кг 

 

Перехід підприємств, що використовують озоноруйнівні речовини, на 

озонобезпечні замінники згідно затвердженого плану здійснюється на наступних 

підприємствах: 

 ВАТ «Мукачівський завод «Точприлад» (наказ по підприємству № 371 

від 09.06.2005 р.); 

 КП "Мукачівський центральний ринок". 

Експрот/імпорт озоноруйнівних речовин, ввіз або вивіз, яких потребує 

наявність дозвільних документів, а саме ліцензію Мінекономіки для речовин, які є 

озоноруйнівними або у разі відсутності озоноруйнівних речовин у продукції, яка 

може їх містити, листа роз'яснення Мінприроди України відповідно до вимог 

постанови Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 року №1183 є також 

повністю підконтрольними. Через порушення постанови Кабінету Міністрів 

України № 1183 від 22.12.2010р. «Про затвердження переліків товарів, експорт та 

імпорт яких підлягає ліцензуванню, та обсягів квот у 2011 році» було затримано 

ПО транспортних засобів, з них повернуто 9. Причиною повернень була 

відсутність дозвільних документів на вказані вантажі. 

 

2.6. Вплив забруднюючих речовин на здоров’я людини та біорізно-

маніття 

 

Державний санітарно-епідеміологічний нагляд за станом атмосферного 

повітря здійснюється на підставі Законів України ―Про забезпечення санітарного 

та епідемічного благополуччя населення‖, ―Про охорону атмосферного повітря‖, 

―Про охорону навколишнього природного середовища‖, а також постанови 

Кабінету Міністрів від 13.03.2002 року № 302 ―Про затвердження Порядку 

проведення та оплати робіт, пов‘язаних з видачею дозволів на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку 

підприємств, установ, організацій та громадян – суб‘єктів підприємницької 

діяльності, які отримали такі дозволи‖. 

Так протягом 2011 року фахівцями міських і районних санепідзакладів 

Закарпатської області відібрано 1831 пробу атмосферного повітря для проведення 

лабораторних досліджень, із них 88 проб відібрано в сільських населених 

пунктах. За результатами досліджень у 57 пробах виявлено перевищення ГДК 

забруднюючих речовин. Відсоток проб атмосферного повітря, які містять 

забруднюючі речовини у концентраціях, що перевищують ГДК становить у 

міських поселеннях – 3,3 %, в сільських населених пунктах перевищень ГДК не 

виявлено. Перевищення ГДК в атмосферному повітрі виявлені по 5 інгредієнтах (з 
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числа досліджених проб по кожному окремому інгредієнту), в т.ч. по пилу в 7,3 

%, сірчистому газу в 1,0 % проб, оксиду вуглецю 1,9 % проб, окису азоту в 2,7 % 

проб, формальдегіду в 3,4 % проб. 

Показники стану атмосферного повітря (відсоток проб з перевищенням 

ГДК) наведені в таблиці 2.6.1. 

Характеристика постів спостереження за забрудненням атмосферного 

повітря в Закарпатській області за 2010 рік наведені в таблиці 2.6.2. 

Результати дослідження забруднення атмосферного повітря Закарпатської 

області  в 2010 році наведені в таблиці 2.6.3. 

Характеристика маршрутних постів спостережень у 2010 році наведені в 

таблиці 2.6.4. 

В області основним джерелом викиду шкідливих речовин в атмосферу є 

автотранспорт і промислові підприємства. За останні роки значно виросла 

кількість автомобільного транспорту, відмічається ріст автозаправних станцій, що 

є вагомим джерелом у забрудненні атмосферного повітря. Для зниження у повітрі 

житлової зони концентрації токсичних речовин відпрацьованих газів 

автотранспорту, та з метою розвантаження автошляхів міст проведено наступні 

роботи: 

1. м. Ужгород:  

а) завершено будівництво об‘їзної дороги; 

б) для розвантаження центральної частини міста від руху автотранспорту 

завершено будівництво транспортного моста в районі парку ―Боздошський‖; 

2. Проблемними питаннями для оздоровлення повітря м. Мукачево 

залишаються будівництво очисних споруд на підприємствах, які забруднюють 

повітря. Винесенню в промислову зону підлягає 4 підприємства, які розташовані в 

житловій зоні. В місті проводиться полив вулиць згідно графіку, озеленення 

територій, виділені місця мають стоянки автотранспорту. В зв‘язку з введенням в 

експлуатацію Берегівського шляхопроводу, транспортні потоки в центральній 

частині міста вул. І. Зріні, Валенберга, Пряшівській, Свалявській вдалося в деякій 

мірі розвантажити. 

3. В Мукачівському районі відмічається зменшення кількості шкідливих 

викидів в атмосферне повітря, здебільшого із-за зменшення потужності 

промислових підприємств (кар‘єри в смт. Кольчино працюють з потужністю 20-

30% від запроектованої). Проведено ремонти вентиляційних систем на кар‘єрі 

ВАТ ―Мукачівкар‘єр‖, на Кіровському спецкар‘єрі (с. Кольчино) проведено 

ремонт дробильної установки. На ЗАТ Мукачівському лісокомбінаті проведено 

перепланування переробки низькосортної деревини, проведено заміну старих 

котлів, завершено перепрофілювання ВАТ ―Фактор-Просперіта‖ по виготовленню 

дитячих іграшок.  

4. Для розвантаження центральної частини м. Хуст від руху 

автотранспорту побудовано об‘їзну дорогу. В місті вибрано оптимальні варіанти 

руху транспорту з виділенням пішохідної зони в центральній частині, виділено 

вулиці з одностороннім рухом. 

Будівництво об‘їзної дороги в м. Виноградів припинено з економічних 

причин.  

Для покращення стану навколишнього середовища міські та районні СЕС 

приймали участь в розробці плану соціально-економічного розвитку населених 
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пунктів області на 2012 рік, в т.ч. внесені пропозиції по оздоровленню 

навколишнього середовища та по організації санітарно-захисних зон 

підприємствами, які не мають СЗЗ. 

У 2011 році з питань забруднення атмосферного повітря на порушників 

чинного законодавства фахівцями санепідслужби Закарпатської області було 

накладено 5 штрафів, у слідчі органи та для розгляду на адмінкомісіях справи не 

передавалися. 

Таблиця 2.6.1.  

Кількість досліджень шкідливих речовин 

в атмосферному повітрі Закарпатської області в 2011 році 
 

№ п/п Шкідливі речовини Кількість досліджень > ГДК 

1. Двоокис сірки  318 2 

2. Двоокис азоту 450 12 

3. Пил 437 32 

4. Формальдегід 233 8 

5. Фенол 202 - 

6. Оксид вуглецю  162 3 

7. Свинець 4 - 

8. Хлор 1 - 

9. Аміак 24 - 

10. Всього 1831 57 
 

Таблиця 2.6.2.  

Характеристика постів спостереження за забрудненням 

атмосферного повітря в Закарпатській області за 2011 рік 
 

Назва міст і районів Кількість постів спостереження Кількість спостережень 

стаціонарних маршрутних стаціонарних маршрутних 

1. м. Ужгород – 18 – 175 

2. Ужгородський р-н – - – - 

3. м. Мукачево – 6 – 354 

4. Мукачівський р-н – 1 – 20 

5. Перечинський р-н – 2 – 38 

6. В.Березнянський р-н – 3 – 60 

7. Свалявський р-н – 4 – 240 

8. Воловецький р-н – - – - 

9. Берегівський р-н – 5 – 216 

10. Іршавський р-н – 4 – 48 

11. Виноградівський р-н – 4 – 168 

12. Хустський р-н – 7 – 189 

13. Міжгірський р-н – 3 – 108 

14. Тячівський р-н – 4 – 183 

15. Рахівський р-н – 4 – 32 

Всього  – 65 – 1831 
 

 

Таблиця 2.6.3.  

Результати дослідження забруднення атмосферного повітря 

Закарпатської області  в 2011 році 
 

Шкідливі речовини № поста g max n 

м. Ужгород 

Двоокис сірки  4 промзона  0,31 3 

1 житлова зона  0,27 4 

2 житлова зона 0,1 1 

3 житлова зона 0,23 3 

4 житлова зона 0,12 2 

5 житлова зона 0,24 1 

6 житлова зона 0,06 2 

7 житлова зона 0,012 1 

8 житлова зона 0,09 2 

9 житлова зона 0,04 3 
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10 житлова зона 0,06 1 

11 житлова зона 0,05 1 

12 житлова зона 0,3 1 

13 житлова зона 0,08 1 

1 зелена зона 0,13 1 

2 зелена зона 0,19 1 

3 зелена зона 0,18 1 

Двоокис азоту 4 промзона 0,093 4 

1 житлова зона 0,07 1 

2 житлова зона 0,077 3 

3 житлова зона 0,07 2 

4 житлова зона 0,038 1 

5 житлова зона 0,072 2 

6 житлова зона 0,038 1 

7 житлова зона 0,053 2 

8 житлова зона 0,1 3 

9 житлова зона 0,038 1 

10 житлова зона 0,055 1 

11 житлова зона 0,1 1 

12 житлова зона 0,05 1 

13 житлова зона 0,08 1 

1 зелена зона 0,019 1 

2 зелена зона 0,056 5 

3 зелена зона 0,075 2 

Пил 4 промзона  0,59 3 

1 житлова зона 1,21 4 

2 житлова зона 0,44 1 

3 житлова зона 0,76 3 

4 житлова зона 1,03 2 

5 житлова зона 0,47 1 

6 житлова зона 2,8 2 

7 житлова зона 0,53 1 

8 житлова зона 1,8 2 

9 житлова зона 3,04 3 

10 житлова зона 1,7 1 

11 житлова зона 1,06 1 

12 житлова зона 0,46 1 

13 житлова зона 0,6 1 

14 житлова зона 0,1 1 

1 зелена зона 1,58 1 

2 зелена зона 1,3 5 

3 зелена зона 1,77 2 

Вуглецю оксид 4 промзона  2,3 3 

1 житлова зона 5,5 4 

2 житлова зона 1,1 1 

3 житлова зона 3,4 3 

4 житлова зона 2,0 2 

5 житлова зона 1,1 1 

6 житлова зона 2,5 2 

7 житлова зона 1,1 1 

8 житлова зона 5,1 2 

9 житлова зона 3,8 3 

10 житлова зона 1,9 1 

11 житлова зона 1,8 1 

12 житлова зона 3,9 1 

13 житлова зона 2,1 1 

14 житлова зона 1,8 1 

1 зелена зона 1,1 1 

2 зелена зона 2,1 5 

3 зелена зона 2,1 2 

Формальдегід 4 промзона  0,04 3 

1 житлова зона 0,035 4 

2 житлова зона 0,034 1 

3 житлова зона 0,030 3 

4 житлова зона 0,04 2 

5 житлова зона 0,018 1 

6 житлова зона 0,07 2 

7 житлова зона 0,047 1 

8 житлова зона 0,058 2 
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9 житлова зона 0,025 3 

10 житлова зона 0,023 1 

11 житлова зона 0,013 1 

12 житлова зона 0,03 1 

13 житлова зона 0,01 1 

14 житлова зона 0,01 1 

1 зелена зона 0,016 1 

2 зелена зона 0,024 5 

3 зелена зона 0,023 2 

м. Мукачево 

Двоокис сірки 1 0,43 12 

2 0,44 12 

3 0,37 12 

4 0,32 12 

5 0,31 12 

6 0,4 7 

7 0,35 4 

Двоокис азоту 1 0,088 12 

2 0,086 12 

3 0,078 12 

4 0,061 12 

5 0,049 12 

6 0,064 7 

7 0,058 4 

Пил 1 0,85 12 

2 0,56 12 

3 0,48 12 

4 0,36 12 

5 0,34 12 

6 0,48 6 

7 0,42 4 

Вуглецю оксид 1 5,7 3 

2 4,5 3 

3 4,3 3 

4 3,2 3 

5 2,8 3 

6 3,9 1 

7 - - 

Фенол 1 < 0,004 12 

2 < 0,004 12 

3 < 0,004 12 

4 < 0,004 12 

5 < 0,004 12 

6 < 0,004 7 

7 < 0,004 4 

Формальдегід 1 0,039 12 

2 < 0,01 12 

3 < 0,01 12 

4 < 0,01 12 

5 < 0,01 12 

6 0,0395 7 

7 < 4 

Свинець 6 0,00027 4 

м. Берегово 

Двоокис азоту 1 0,075 12 

2 0,075 12 

3 0,09 12 

4 0,085 12 

5 0,06 12 

Пил 1 0,54 12 

2 0,52 12 

3 0,53 12 

4 0,5 12 

5 0,47 12 

Фенол 1 < 0,004 12 

2 < 0,004 12 

3 < 0,004 12 

4 < 0,004 12 

Формальдегід 1 0,024 12 
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2 0,026 12 

3 0,031 12 

4 0,008 12 

м. Іршава 

Двоокис азоту 1 0,042 4 

2 0,038 4 

3 0,032 4 

4 0,027 4 

Пил 1 0,48 4 

2 0,41 4 

3 0,42 4 

4 0,27 4 

Фенол 1 0,0037 4 

2 0,0036 4 

Формальдегід 1 < 0,01 4 

м. Тячево 

 Двоокис сірки 1 0,5 12 

2 0,52 19 

3 0,5 19 

4 0,34 11 

Двоокис азоту 1 0,085 12 

2 0,09 19 

3 0,085 19 

4 0,05 11 

Пил 1 0,35 12 

2 0,6 19 

3 0,55 19 

4 0,35 11 

м. Виноградово 

Двоокис сірки 1 0,4 12 

2 0,27 12 

3 0,37 12 

4 0,27 12 

Двоокис азоту 1 0,078 12 

2 0,07 12 

3 0,075 12 

4 0,075 12 

Пил 1 0,37 12 

2 0,12 12 

3 0,37 12 

4 0,12 12 

Аміак 1 0,12 12 

2 0,12 12 

cмт. Міжгір‘я 

Двоокис сірки 1 0,195 12 

2 0,24 12 

3 0,175 12 

Двоокис азоту 1 0,075 12 

2 0,081 12 

3 0,061 12 

Пил 1 0,016 12 

2 0,2 12 

3 0,18 12 

м. Хуст 

Двоокис сірки 

 

1 0,49 9 

2 0,45 9 

3 0,32 9 

4 0,18 9 

5 - 9 

6 0,28 9 

7 0,30 9 

Двоокис азоту 1 0,083 9 

2 0,077 9 

3 0,056 9 

4 0,024 9 

5 - 9 

6 0,057 9 

7 0,045 9 
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Пил 1 0,47 9 

2 0,44 9 

3 0,35 9 

4 0,16 9 

5 -  

6 -  

7 0,38 9 

Фенол 1 0,006 3 

2 0,005 3 

3 0,003 3 

7 0,006 3 

Вуглецю оксид 1 1,15 9 

2 0,98 9 

3 0,86 9 

4 0,55 9 

6 0,78 4 

Формальдегід  1 0,025 3 

2 0,02 3 

3 0,015 3 

4  < 0,01 3 

Хлор 7 0,035  

м.Свалява 

Двоокис азоту 1 0,042  

2 0,043 12 

3 0,051 12 

4 0,051 12 

Фенол  1  12 

2  12 

3  12 

4  12 

Формальдегід 1 < 0,01 12 

2 < 0,01 12 

3 < 0,01 12 

4 < 0,01 12 

Вуглецю оксид 1 1,9 12 

2 2,2 12 

3 1,7 12 

4 1,7 12 

Пил 1 0,4 12 

2 0,5 12 

3 0,48 12 

4 0,39 12 

м. Рахів 

Двоокис сірки 

 

1 0,39 4 

2 0,33 4 

3 0,28 1 

4 0,28 1 

Двоокис азоту 1 0,036 4 

2 0,039 4 

3 0,03 1 

4 0,03 1 

Пил  1 0,33 4 

2 0,44 4 

3 0,31 1 

4 0,21 1 

Феноли 1 - - 

2 - - 

3 < 0,004 1 

4 < 0,004 1 

смт. В.Березний 

Пил 1 0,46 5 

2 0,27 5 

3 0,5 5 

Вуглецю оксид  1 0,7 5 

2 0,6 5 

3 0,5 5 

Двоокис сірки 

 

1 0,25 5 

2 0,25 5 

3 0,25 5 
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Двоокис вуглецю 

 

1 0,7 5 

2 0,6 5 

3 0,5 5 

смт. Перечин 

Двоокис азоту 

 

1 0,06 4 

2 0,048 4 

Вуглецю оксид  1 3,0 4 

2 2,6 4 

Фенол 1 0,008 4 

2 0,0075 7 

Формальдегід 1 0,02 4 

2 0,015 7 
 

Таблиця 2.6.4.  

Характеристика маршрутних постів спостережень у 2011 році 
 

І м. Ужгород пост № 1 вул.Гранітна промислова зона 

пост № 2 вул.Краснодонців, ―Матяш‖ промислова зона 

пост № 3 вул.Краснодонців, ―ГАЛ ЛТД‖ промислова зона 

пост № 4 вул.Другетів, ФМК промислова зона 

пост № 5 пл.Корятовича житлова зона 

пост № 6 вул.Благоєва житлова зона 

пост № 7 вул.Собранецька  житлова зона 

пост № 8 вул.Заньковецької житлова зона 

пост № 9 вул.Гойди житлова зона 

пост № 10 ДНЗ № 21 житлова зона 

пост № 11 готель―Ужгород‖ зелена зона 

ІІ м. Мукачево 

 

 

 

 

 

пост № 1вул.Воз‘єднання житлова зона 

пост № 2 вул.Свалявська, АТП промислова зона  

пост № 3 вул.Я.Каменського житлова зона 

пост № 4 вул.Окружна житлова зона 

пост № 5 вул.Пер.Набережна зона відпочинку 

пост № 6 центр міста житлова зона 

 Мукачівський р-н пост № 7 с.Кольчино-с.Чинадієво  

ІІІ м. Берегово пост № 1 вул.Сечені, Радіозавод промислова зона № 1 

пост № 2 ДОК промислова зона № 2 

пост № 3 вул.Фабрична, меблевий к-т  промислова зона № 3 

пост № 4 вул.Мужайська житлова зона 

пост № 5 центр, сквер зона відпочинку 

ІV м. Іршава пост № 1 Іршавський абразивний з-д промислова зона  

пост № 2 з-д ―Ремстанок‖ промислова зона  

пост № 3 центр міста житлова зона 

пост № 4 набережна зона відпочинку 

V м. Тячів пост № 1 центр міста житлова зона 

пост № 2 вул.Кошута житлова зона 

пост № 3 вул.Залізнодорожна промислова зона 

пост № 4 зелена зона зона відпочинку 

VІ м. Виноградово пост № 1 промислова зона 

пост № 2 центр міста житлова зона 

пост № 3 мікрорайон житлова зона 

пост № 4 зелена зона зона відпочинку 

VІІ смт. Міжгір‘я пост № 1 центр житлова зона 

пост № 2 АТК промислова зона 

пост № 3 турбаза ―Карпати‖ зона відпочинку 

VІІІ  смт. В.Березний пост № 1 р-н фірми ―Явірник‖ промислова зона 

пост № 2 центр селища житлова зона 

пост № 3 парк зона відпочинку 

ІХ м. Хуст 

 

 

 

пост № 1  промислова зона 

пост № 2 вул.Львівська житлова зона 

пост № 3 центр міста, ―Оптика‖  житлова зона 

пост № 4 парк ―Дружба‖ зона відпочинку 

пост № 5 територія ЦРЛ житлова зона 
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Х м. Свалява пост № 1 вул.Першотравнева житлова зона (межа СЗЗ сміттєзвалища) 

пост № 2 центр міста житлова зона 

пост № 3 транспортна прохідна ТОВ 

НВП ―Грифсканд-Свалява‖ 

промислова зона 

Свалявський ра-

йон, с. Поляна 

пост № 4 ДП санаторій ―Сонячне За-

карпаття‖ 

санаторно-курортна зона 

ХІ м. Рахів 

 

пост № 1 вул.Миру, 68 житлова зона 

пост № 2 вул.Б.Хмельницького промислова зона 

смт. В.Бичків пост № 1 вул.Заводська, 2 промислова зона 

пост № 2 вул.Фабрична, 10 житлова зона 

пост № 3 вул.Борканюка, дитсадок житлова зона 

 

2.7. Заходи, спрямовані на покращення стану атмосферного повітря 

 

Протягом 2011 року Інспекцією проведено 182 перевірки додержання 

вимог природоохоронного законодавства в частині охорони атмосферного повітря 

на стаціонарних об'єктах області. За порушення вимог природоохоронного 

законодавства, а саме: за відсутність та неведения первинної облікової 

документації, перевищення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

та інше до адміністративної відповідальності притягнуто 142 посадових осіб на 

загальну суму штрафів 20,06 тис. грн. Винесено 3 рішення про тимчасову 

призупинку виробничої діяльності. Виставлено 5 претензій на суму 16,990 тис. 

грн. Відшкодовано 1 на суму 11,431 тис. грн. 

Винесено 3 рішення про тимчасову заборону (призупинку) діяльності. 

В ході здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) за 

діяльністю ТОВ „Фенікс-1" (Мукачівський р-н) було встановлено, що 

підприємством порушено порядок здійснення викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря, а саме відсутність дозволу на викиди забруднюючих речовин 

в атмосферне повітря стаціонарними джерелами викидів. По даному факту 

посадову особу підприємства притягнуто до адміністративної відповідальності за 

ст. 78. Виробнича діяльність об'єкту призупинена, устаткування опломбовано. 

Інспекцією перевірено 2 об'єкти, які входять до "Переліку екологічно 

небезпечних об'єктів України": України: компресорну станцію "Воловець" та ПАТ 

"Закарпатгаз". 

Газокомпресорна станція "Воловець" (ГКС) є виробничим підрозділом 

Хустського виробничого управління магістральних газопроводів Дочірньої 

компанії "Укртрансгаз" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" 

без права юридичної особи. Основними джерелами викидів на ГКС є вихлопні 

труби газоперекачувальних установок (8 шт.) та газоперекачувальні агрегати 

ГТК-25І (3 шт.). Завдяки жорстким заходам контролю та штрафним санкціям, 

вжитим Інспекцією в попередні роки на даний час технологічне обладнання ГКС 

знаходиться в доброму технічному стані та відповідає вимогам. З метою 

визначення техніко-екологічних показників газоперекачувальних агрегатів 

регулярно проводяться заміри викидів Київським спеціалізованим 

пусконалагоджувальним управлінням філії "Виробниче ремонтно-технічне 

підприємство "Укргазенергосервіс" ДК "Укртрансгаз". За результатами еколого-

технічних випробувань турбоагрегатів викиди на експлуатаційних режимах не 

перевищують нормативів граничнодопустимих викидів від стаціонарних джерел. 
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Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації 

"Закарпатгаз" здійснює підприємницьку діяльність з транспортування природного 

і нафтового газу розподільними трубопроводами, експлуатацію газових мереж. В 

ході перевірки встановлено, що у підприємства відсутній дозвіл на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря. З'ясовано, що ПАТ "Закарпатгаз" 

не поставлено на державний облік підприємств, які справляють або можуть 

справляти шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, видів 

та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря. В ході 

перевірки за виявлені порушення до адміністративної відповідальності 

притягнуто 12 посадових осіб на загальну суму штрафів 1,19 тис. гривень. 

З метою зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря в області розроблено ряд районних природоохоронних програм, в які 

ввійшли заходи, розроблені підприємствами. Обласна програма відсутня. 

Підприємствами житлово-комунального господарства розроблені програми по 

зменшенню обсягів викидів, однак враховуючи їх фінансовий стан, реалізація 

таких програм займе дуже тривалий час. 

Заходи щодо зменшення викидів забруднюючих речовин від стаціонарних 

джерел підприємства області здійснювали за рахунок власних коштів, які 

представлені в таблицях 2.7.1.-2.7.2. 

Заходи спрямовані на запобігання забрудненню атмосферного повітря в 

основному проводяться за рахунок коштів самого підприємства. 

З метою встановлення оптимальних режимів горіння палива та дотримання 

екологічних нормативів щодо  змісту забруднюючих речовин в димових газах  на 

більшості підприємствах області у 2011 році  проведена еколого-теплотехнічна 

наладка на паливовикористовуючому обладнанні. 
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Таблиця 2.7.1. 

Заходи щодо скорочення викидів парникових газів на 

Комунальне підприємство «Рахівтеплокомуненерго» 

Назва заходу 

Витрати на скорочення викидів (тис, грн.) 

протягом років 

Парниковий 

газ 

Очікуване річне скорочення викидів 

(тис. тон) по роках 

2005-2010 2010-2015 2015-2020  2010 2015 2020 

Частковий перевід на електроопалення споживачів 5000 5000 10000 

СО2 0,000594 0,0003  

СН4 0,000123 0,00006  

N2O 0,008 0,004  

 

Таблиця 2.7.2. 

Заходи щодо скорочення викидів парникових газів на 

КП «Уж - Енергія» міністерства житлово-комунального господарства України 

Назва заходу 

Витрати на скорочення викидів (тис, грн.) 

протягом років 

Парниковий 

газ 

Очікуване річне скорочення викидів 

(тис. тон) по роках 

2005-2010 2010-2015 2015-2020  2010 2015 2020 

Реконструкція та переоснащення котельних підприємства 3152   СО2 0,773   

Реконструкція будівель ЦТП під котельні  2720   СО2 0,63   

Капітальний ремонт тепломережі з повною заміною труб на попередньо ізольовані  18254   СО2 1,128   

Автоматизація технологічних процесів  584   СО2 0,57   
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3. ЗМІНА КЛІМАТУ 

 

3.1. Тенденції зміни клімату 

 

Клімат Закарпаття помірно-континентальний; завдяки Карпатам, що 

охороняють Закарпаття з півн., він тепліший від ін. частин України, положених в 

такій самій географічній ширині. Клімат зокрема сприятливий на низовині й 

підгір'ї та дозволяє на культуру садів і винограду, а навіть деяких субтропічних 

рослин (температура Ужгороду на висоті 132 м: в січні —3,1°С; в липні +20,1 °C; 

770 мм опадів); в горах клімат змінюється залежно від висоти (напр., Ясіння на 

висоті 652 м — в січні —7,7°С, в липні +16,9 °C, 1 030 мм опадів). Ще більше 

впливає висота на рослинність, яка поділяється на ряд смуг: лісостеп, рослинність 

на низовині, підгірська смуга до 400 м, нижча і вища смуга лісів та смуга полонин 

із субальпійською рослинністю . 

За даними Закарпатського обласног центру з гідрометеорології синоптична 

ситуація січня – лютого 2011 року переважно визначалася розвитком і 

трансформацією поля підвищеного тиску.  Відмічалося посилення Азорського, 

Скандинавського і Сибірського антициклонів. Процеси циклогенезу носили 

короткочасний, проте досить активний характер і супроводжувались адвекцією 

тепла з районів Середземномор‘я і Атлантики, а також повним набором зимових 

небезпечних явищ погоди. 

Весна запізнилась на 7 - 10 днів.  Погода першої половини березня носила 

зимовий характер. 8 -9 березня температури повітря знижувались до 7 – 18
0
 

морозу, а вже в другій декаді березня фіксувалось 18 -21
0 

тепла. Весна мала дуже 

нерівномірний температурний режим та характеризувалась, також, значним 

недобором опадів (38–82% від норми). В травні відмічались інтенсивні заморозки 

(від 1 до 5
0
 морозу). 

Синоптична ситуація весни була перехідною від холодного до теплого 

періоду року. Переважали процеси циклогенезу в першій половині березня 

(стояла зимова погода), в подальшому процеси розвитку і трансформації поля 

підвищеного тиску, пов‘язані з Азорським і Скандинавським антициклонами. 

Процеси цикло- і фронтогенеза, Північно-Атлантичного і Балканського циклонів 

носили або периферійний, або малоактивний характер. Весняна адвекція холодної 

повітряної маси з Арктики у поєднанні процесами радіаційного вихолоджування 

сприяла виникненню заморозків в квітні (04, 14) та травні (05-06).  Відзначалось 

посилення конвективних процесів у атмосфері.  

Незважаючи на прохолодну першу половину весни, та інтенсивні 

заморозки в травні, літня пора в низинах області наступила з другої декади 

травня, а в горах – з третьої, тобто раніше звичайних строків на 5-8 днів. Літо 

характеризувалось, в основному, підвищеним температурним режимом, 

середньомісячна температура повітря була вищою за норму на 2-2,5
0
. 

Максимальні температури повітря підвищувались до 30-35
0
С, мінімальні 

знижувались до 3-12
0
 тепла. 

Червень і серпень відзначались недобором опадів, тільки в липні їх випала 

надмірна кількість – від 160-180% від норми  - в низинах області, до114 – 231% - в 

горах області. Сильні дощі та зливи супроводжувались сильними грозами, 

місцями з крупним градом та шквалистими вітрами. 
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Синоптична ситуація літнього періоду відрізнялася нестійкістю. Її 

формування визначалося переважно процесами цикло – і фронтогенезу в липні і 

активізацією антициклональних процесів в червні та серпні. Циклони, що 

переміщались через Закарпаття, формувалися над північною Атлантикою та в 

районі Балкан. У розвитку зон підвищеного тиску переважав вплив Азорського 

антициклону. Фронтальні зони носили активний характер. 

Осінь суха, з значним недобором опадів, (47% від норми, в горах – 63-

85%), окрім листопада.  

В листопаді опадів майже не було, за місяць їх випало по області всього 2–

8% від норми. Такий сухий листопад в області не відмічався за всі роки 

спостережень. 

Надзвичайно суха осінь призвела до висихання води в колодязях навіть в 

гірських районах, а ріки перетворились на маленькі струмочки. 

В розвитку синоптичної ситуації осені домінували антициклональні 

процеси. Осінь виявилася аномально сухою за останні 60 років. Вересень можна 

охарактеризувати як пролонгований літній період. У жовтні процеси адвекції 

холоду з Арктики і тепла з Середземного моря змінювали один одного. У 

листопаді опади практично були відсутні – 2 мм на рівнині, 3 мм в горах. 

Перший місяць зими 2011-2012 років – грудень теплий, з надмірною 

кількістю опадів.  Сильні дощі 15-17 грудня викликали в області паводок, який 

завдав окремим районам області шкоди. Температурний режим грудня був 

схожим на пізню осінь. 

В Ужгороді протягом року випадали опади різної інтенсивності 168 днів (в 

2010 році – 211 днів). Найбільша кількість днів з опадами: в грудні – 25, в липні – 

24, в січні – 20, в червні – 19,  в лютому – 16, в березні -травні, серпні, жовтні та 

листопаді – від 7 до 13 днів. Найменша кількість днів із опадами була в вересні – 

5 днів. 

Повторюваність туманів протягом року - 4% (в 2010 році - 1%), найбільша 

кількість годин туманів спостерігалась в січні, грудні та лютому місяцях.  

Повторюваність швидкості вітру в межах 0 – 1 м/с спостерігалась: 

– 77 – 39 - в листопаді, серпні та жовтні місяцях, 

– 33 - 20 – в січні, лютому, вересні, березні, травні місяцях, 

–  по 16 – в березні та грудні місяцях, 

– найменша повторюваність вітру швидкістю 0 – 1 м/с спостерігалась в 

червні – липні місяцях – по 13%. 

Зондування атмосфери протягом року не проводилось. 

Достовірно встановлено, що середня температура повітря у поверхні Землі 

дійсно зростає в усіх регіонах світу. Внаслідок цього в атмосфері відбувається 

перебудова глобальних процесів перенесення тепла і вологи на всіх континентах, 

яка супроводжується різким почастішанням природних катаклізмів, - засух і 

повеней, тайфунів і смерчів, зсувів,  обвалів та інш. Вважається, що головним 

винуватцем глобального потепління є парниковий ефект. 

Заклопотаність світової громадськості проблемою зміни клімату 

виразилася в ухваленні ряду міжнародних угод. У 1992 р. 154 країни підписали 

рамкову Конвенція ООН про зміну клімату, а в 1997 р. було прийнято Кіотський 

протокол. 
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Обидва документи ратифіковано в багатьох країнах, включаючи Україну, і 

вступили в силу. 

Україна ратифікувала Рамкову Конвенцію ООН про зміну клімату в 1996 

р. й тим самим взяла на себе певні зобов'язання. Серед них – систематичні 

спостереження та дослідження клімату на території країни, що передбачено 

статтею 5 Конвенції, і цим займаються національні гідрометеорологічні служби, у 

тому числі й України. Гідрометслужба здійснює спостереження і виконує наукові 

дослідження по  основних клімато утворюючих чинниках на території України, 

проводить аналіз особливостей регіонального клімату по основних 

метеорологічних параметрах за час інструментальних спостережень, деталізує їх 

динаміку за останній кліматичний період.  

Встановлено, що клімат, як і всієї Земної кулі, за весь період 

інструментальних спостережень потеплів, а динаміка зміни клімату значною 

мірою є синхронною із змінами глобального клімату. 

Потепління характеризується нерівномірністю - періоди стрімкого 

збільшення температури змінювалися його уповільненням, або похолоданням. У 

такі періоди на тлі загального потепління відмічаються хвилі холоду із 

заморозками, що представляє небезпеку для багатьох галузей економіки; зокрема 

сільського господарства. 

Існуюча політика заходів щодо мінімізації негативного впливу зміни 

клімату призводить до деякого скорочення викидів парникових газів, проте поки 

воно не стало відчутним. Для істотного зменшення антропогенного впливу на 

кліматичну систему необхідні значні інвестиції в нові технології виробництва. 

Безперечно, клімат змінюється. Негативні наслідки цих змін можуть і 

повинні узгоджуватися консолідованою діяльністю суспільства. Один з прикладів 

цього – ухвалення Рамкової Конвенції ООН по зміні клімату та Кіотського 

протоколу до неї.  

Стабілізація і подальше зменшення впливу на кліматичну систему є одним 

з основних чинників стійкого (збалансованого) розвитку як суспільства в цілому, 

так і окремих держав.  

За даними Головного управління статистики у Закарпатській області в 

2011 році спостерігаеться денденція щодо незначного збільшення викиду 

парникрвого газу діоксиду вуглецю у повітряний басейн від стаціонарних джерел 

забруднення Закарпатської області 

Збільшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

відбулось за рахунок основних забруднювачів атмосферного повітря в регіоні 

ВАТ «Закарпатгаз» та магістральних газопроводів УМГ ‖Прикарпаттрансгаз‖ 

Закарпатського обласного лінійного виробничого управління магістральних 

газопроводів, конкретніше від кількості об‘ємів перекачаного цими 

підприємствами газу та профілактичними ремонтними роботами на компресорних 

станціях, які приводять до зростання або зменшення викидів. 

Динаміки викидів забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в 

атмосферне повітря від стаціонарних і пересувних джерел забруднення у регіоні 

за шість останніх років, що наведені в таблиці 3.1. та рис. 3.1.  
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Таблиця 3.1. 

Динаміка викидів забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в 

атмосфрне повітря 
 

 

Обсяги викидів забруднюючих речовин Крім того, викиди діоксиду вуглецю 

усього, тис. т 

у тому числі 

усього, млн.т 

у тому числі 

стаціонарними 

джерелами 

пересувними 

джерелами1 

стаціонарни 

ми джерелами 

пересувними 

джерелами1 

1990 294,5 188,2 106,3 … … … 
1991 374,1 193,6 108,5 … … … 
1992 139,3 173,5 65,8 … … … 
1993 179,3 140,5 38,8 … … … 
1994 87,5 59,0 28,5 … … … 
1995 36,7 13,2 23,5 … … … 
1996 32,0 11,6 20,4 … … … 
1997 29,7 11,7 18,0 … … … 
1998 47,5 8,6 38,9 … … … 
1999 44,7 7,0 37,7 … … … 
2000 40,7 7,7 33,0 … … … 
2001 41,7 7,8 33,9 … … … 
2002 40,3 7,8 32,5 … … … 
2003 49,0 13,3 35,7 … … … 
2004 32,4 9,6 22,8 … … … 
2005 65,9 26,6 39,3 … … … 
2006 70,7 25,6 45,1 0,7 0,7 … 
2007 88,2 22,9 65,3 0,4 0,4 … 
2008 91,3 23,2 68,1 1,5 0,6 0,9 
2009 87,6 21,4 66,2 1,2 0,4 0,8 
2010 87,3 17,6 69,7 1,1 0,2 0,9 

2011 89,4 17,2 72,2 1,3 0,4 0,9 

1 За 1990-2002 рр. відображаються дані по автомобільному транспорту; з 2003р. – по автомобільному, залізничному, авіаційному транс-

порту; з 2007р. – по автомобільному, залізничному, авіаційному транспорту та виробничій техніці. 

Рис.3.1. Динаміка обсягу викидів діоксиду вуглецю 

(парниковий газ) в Закарпатській області 
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3.2. Національна система оцінки антропогенних викидів та абсорбції 

парникових газів 

 

Відповідно до Національної системи оцінки антропогенних викидів та 

адсорбції поглиначами парникових газів щорічно проводиться інвентаризація 

антропогенних викидів та адсорбції поглиначами парникових газів. 

Запроваджений електронний реєстр дозволів на антропогенні викиди адсорбції 

поглиначами парникових газів, а також відповідний банк даних. Визначено 

перелік потенційних об‘єктів – основних забруднювачів атмосферного повітря, їх 

моніторинг. 

 

3.3. Політика та заходи у сфері скорочення антропогенних викидів 

парникових газів та адаптації до зміни клімату 

 

Політика Державного управління охорони навколишнього природного 

середовища в Закарпатській області у сфері скорочення викидів парникових газів 

заключається у зобов‘язанні основних забруднювачів атмосферного повітря до 

2020 року скоротити викиди парникових газів на 20-25 % в порівнянні з 1990 

роком та добровільному скороченні викидів для інших підприємств більше ніж у 

два рази у порівнянні з 1990 роком. 

Обласною державною адміністрацією, райдержадміністраціями та 

міськвиконкомами Закарпатської області вживаються заходи, спрямовані на 

покращення екологічної ситуації та зменшення викидів парникових газів: 

у проектах Генеральних планів населених пунктів проводиться аналіз 

використання території і оцінка стану навколишнього природного середовища, 

передбачаються заходи з його поліпшення; 

промислові та комунальні об'єкти, які здійснюють шкідливий вплив на 

навколишнє середовище, виносяться за межі житлових зон; 

здійснюється комплекс заходів з технічного переоснащення об'єктів 

теплоенергетики, зменшується кількість опалювальних та виробничих котелень; 

виноситься за межі населених пунктів рух транзитного автотранспорту, 

покращується пішохідно-вулична мережа; 

здійснюються заходи щодо збільшення кількості зелених насаджень 

загального користування і спеціального призначення, збільшуються загальні 

площі лісових насаджень. 

З метою оцінки антропогенних викидів проводиться щорічна 

інвентаризація джерел забруднення атмосферного повітря, створено відповідну 

базу даних, здійснюється моніторинг та аналіз стану атмосферного повітря, 

створено базу дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами. 

Державна статистична звітність подається у відповідності до міжурядових 

вимог обліку антропогенних викидів та абсорбції поглиначами парникових газів. 

Обласною державною адміністрацією розроблено План заходів щодо 

скорочення викидів парникових газів підприємствами теплоенергетики. Згідно з 

Планом до кінця 2012 року передбачено зменшення викидів парникових газів на 1 

тис. тонн за рахунок власних коштів підприємств. Дані про кількість викинутих у 

повітря парникових газів від підприємств теплоенергетики щоквартально 
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надаються обласною державною адміністрацією Міністерству з питань 

житловокомунального господарства України. 

Відповідно до п. 17.1. рішення колегії Мінприроди України від 

30.10.2009р. №5, з метою зменшення викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря держуправлінням ОНПС розроблений і на даний час діє План 

заходів з пом‘якшення антропогенного впливу на зміну клімату для Закарпатської 

області на період 2010-2020 роки.  

Основними забруднювачами атмосферного повітря в регіоні залишаються 

ВАТ «Закарпатгаз» та магістральні газопроводи УМГ ‖Прикарпаттрансгаз‖ 

Закарпатського обласного лінійного виробничого управління магістральних 

газопроводів, частка викидів забруднюючих речовин  від яких в загальному обсязі 

викидів складає 88,4% або 15,7 тис.тонн. (13,9% – підприємства 

―Прикарпаттрансгаз‖ та 74,42% – ВАТ ―Закарпатгаз‖. Одже, зниження або 

збільшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

залежить саме від цих підприємств, конкретніше від кількості об‘ємів 

перекаченого цими підприємствами газу та профілактичними ремонтними 

роботами на компресорних станціях, які приводять до зростання або зменшення 

викидів. На сьогодні питання щодо реконструкції об'єктів газотранспортної 

системи вирішуються на рівні Уряду. Реконструкція та модернізація 

газотранспортної системи дозволить суттєво знизити викиди парникових газів в 

атмосферне повітря. 
Для забезпечення потреб з адаптації до зміни клімату необхідно на 

міжнародному рівні запровадити механізм фінансування для покриття необхідних 

першочергових заходів з адаптації до наслідків зміни клімату. 

Окрім торгівлі квотами за викиди та відрахування до спеціального фонду  

2% одиниць скорочення викидів необхідно щоб країни, які не входять до додатку 

1 Кіотського протоколу доклали найбільших зусиль у боротьбі зі зміною клімату 

шляхом зменшення викидів парникових газів. 

Також зменшити негативний антропогенний вплив і  адаптувати до зміни 

клімату економіку і життєдіяльність суспільства.  

Це і впровадження нових видів енергії, і створення стимулів зменшення 

негативного впливу,  і розробка критеріїв оцінки позитивної політики, 

добровільних угод і дій.  
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4. СТАН ВОДНИХ РЕСУРСІВ  
 

4.1. Водні ресурси та їх використання 
 

4.1.1. Загальна характеристика 

Закарпатська область - один із найбільш забезпечених водними ресурсами 

регіонів України. 

Водні ресурси області формуються за рахунок поверхневого стоку річок 

басейну ріки Тиса: місцевого річкового стоку, що утворюється в межах області, 

транзитного річкового стоку, що утворюється на території Румунської, Угорської 

та Словацької Республік, а також експлуатаційних запасів підземних вод. 

Річки Закарпатської області в географічному плані розміщені і належать до 

басейну однієї з найбільших приток Дунаю – річки Тиса, яка є основною водною 

артерією області. Всі річки беруть свій початок у високогірній частині Карпат. 

Водний режим річок є дуже змінним. Він залежить від погодно-кліматичних умов 

і тісно пов‘язаний зі станом лісів Українських Карпат. 

Середній багаторічний стік, який формується в межах області, становить 

близько 7040 млн.м
3 

на рік і 5830 млн.м
3  

75% забезпеченості. Разом з транзитним, 

що надходить з суміжних територій, поверхневий стік річок області становить, 

відповідно 13440 та 10780 млн.м
3 
за рік. 

 

4.1.2. Водозабезпеченість території області. 

Територія області перерізана густою мережею рік. Середня густина 

річкової сітки – 1,7 км/км
2
 . Всього в області протікає 9426 рік сумарною 

довжиною 19723 км. Загальна довжина 155-ти рік, кожна з яких довша 10-ти км, 

становить 3,43 тис. км. З них, ріки Тиса, Боржава, Латориця та Уж мають довжину 

більше 100 км кожна.  

Загальна протяжність  річки Тиса  967 км, з них в межах України –  262 км. 

На території області вона приймає праві притоки: річки Косовська, Тересва, 

Теребля, Ріка, Боржава. 

Таблиця 4.1.1 

Характеристика річок області 

 Назва Протяжність по 

території регіону, 

км 

 Назва Протяжність по те-

риторії регіону, км 

 Великі річки  13.  Серне 44 

1.  Тиса 262 14.  Косівська 44 

2.  Боржава 106 15.  Стара 40 

3.  Латориця 144 16.  Апшица 39 

4.  Уж 107 17.  Веча 38 

 Середні річки  18.  Хустиця 35 

5.  Теребля 91 19.  Тур'я 35 

6.  Ріка 92 20.  Лужанка 34 

7.  Тересва 56 21.  Верке 33 

8.  Батар 53 22.  Мокранка 32 

9.  Коропец 68 23.  Салва 31 

10.  Чорна Тиса 49 24.  Визнице 30 

11.  Іршава 48 25.  Тячівський  29 

12.  Люта 47 26.  Мала Шопурка 28 
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 Назва Протяжність по 

території регіону, 

км 

 Назва Протяжність по те-

риторії регіону, км 

27.  Терешова 28 76.  Одара 14 

28.  Чаронда 28 77.  Боркут, Тішка 14 

29.  Чорна Вода  28 78.  пот. Широкий 14 

30.  Середня Ріка 27 79.  Сурюк 14 

31.  Уголька 27 80.  Мала Латориця 14 

32.  Веля 27 81.  Звір 14 

33.  Роман (кан. Мерце) 26 82.  Шопурка (Сопурка) 13 

34.  Байлова 25 83.  Яблонице 13 

35.  Жденявка 25 84.  Мале Пініе 13 

36.  пот. Ярок 24 85.  кан.Серне 13 

37.  Полуй 24 86.  кан.Малий  13 

38.  Цигани 24 87.  Уг  13 

39.  Міц 23 88.  Сімерки 13 

40.  Туриця (Туричка) 22 89.  Говерля 12 

41.  Лазещина 21 90.  пот. Білий 12 

42.  Мала Уголька 21 91.  пот. Паулек 12 

43.  Солотвинські 21 92.  Бистра 12 

44.  Голятинка 20 93.  Студений 12 

45.  Репінка 20 94.  Воловець 12 

46.  Бронька 20 95.  Луковец 12 

47.  Синявка 20 96.  руч. Ждимир 12 

48.  Свалявка 20 97.  Лецевинка 12 

49.  Велика-Пініе 20 98.  Глубока 12 

50.  Сипот (Шипот) 20 99.  Сипа (Сипачка) 12 

51.  Біла Тиса 19 100.  Бребеніескуль 11 

52.  Турбат 19 101.  пот. Маронгош 11 

53.  пот. Потік 19 102.  Буковець 11 

54.  пот.Глубокий Потік 18 103.  Сардик (Берберке) 11 

55.  Озерянка 18 104.  Кучава (Кичава) 11 

56.  Осава 18 105.  Слатина 11 

57.  Бистра 18 106.  Онг 11 

58.  Кривуля 17 107.  Солотвина 11 

59.  Богдан 16 108.  кан.Кідешський 11 

60.  пот. Боронява 16 109.  Довжина 10 

61.  Гаспарка 16 110.  Лопушанка 10 

62.  Обава 16 111.  Базальтул 10 

63.  Стоговець 15 112.  пот. Мартос 10 

64.  Квасни 15 113.  Плешча 10 

65.  руч. Яновець 15 114.  Лопушна 10 

66.  Брустуранка  15 115.  руч. Черниш 10 

67.  Бертянка  15 116.  Прогудня 10 

68.  Ільничка 15 117.  Васкава (Васкова) 10 

69.  Дусина 15 118.  пот. Метова 10 

70.  Машечкова 15 119.  Пініе 9,4 

71.  Перекоп (Слопи) 15 120.  кан. Дедай 8 

 Малі річки  121.  Пилипець 7,2 

72.  Пляйска 14 122.  Убля 6 
73.  Красна (Краснишора) 14 123.  Улічка 4 
74.  пот.Вульховчик 14 124.  пот. Гачаник 3,5 
75.  Сухар 14 125.  Батарч 2,5 
    Всього по всіх річках 

в регіоні: 
3429,9 
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В області нараховується 9 водосховищ та 59 ставків. Загальний об'єм всіх 

штучних водосховищ 60,5 млн.м
3
, площа водного дзеркала становить 1,56 тис. га. 

Найбільшим є Синевирське озеро з площею близько 7 га, середньою глибиною 

15-16 м. Воно розташоване на висоті 989 м над рівнем моря. 
Прогнозні ресурси питних підземних вод в області за даними 

Закарпатської геологорозвідувальної експедиції становлять 1,1 млн. м
3
/добу. В 

цілому цих ресурсів достатньо для задоволення потреб населення в питній воді, 
але вони розповсюджені дуже нерівномірно. 

В рівнинній частині області ресурси підземних вод значно перевищують 

обсяги їх можливого використання. В гірській частині Закарпаття, особливо на 

територіях з водонепроникними флішовими породами, ресурси питних підземних 

вод незначні, до 50 - 100 м
3
/добу. У зв‘язку з цим перспективним для 

централізованого забезпечення населення якісною водою є гірські потічки на 

залісених ділянках за межами населених пунктів.  

Централізованими водозаборами питних підземних вод забезпечені 

практично 25 міст і селищ міського типу області. В сільських населених пунктах 

централізоване водопостачання практично відсутнє. Їх водозабезпечення 

здійснюється  переважно за рахунок побутових колодязів. Окрім того, при 

локальному водозабезпеченні окремих адміністративних, соціальних, 

промислових, сільськогосподарських та інших об‘єктів використовуються 

поодинокі свердловини. Всього в області в різні роки пробурено біля 1300 

експлуатаційних на питну воду свердловин.  

В цілому, в області систематично експлуатується біля 400 свердловин 

питної води. Інші свердловини законсервовані або ліквідовані. 
 

4.1.3. Водокористування та водовідведення 
 

У 2011 році  основними водокористувачами області (447 суб‘єктів) забрано 

із природних водних об'єктів 39,47 млн.м3 води (на 6,8 % менше, ніж за 

попередній рік) та скинуто всього 36,17 млн.м3 зворотних вод (на 16 % менше, 

ніж у 2010 р.). У 2011 р. показник використання свіжої води по всіх галузях 

становив 30,83 млн.м3. 

Споживання свіжої води у 2011 році порівняно з 2010 р. зменшилось на 

6,15 %. Найбільше використано води на побутово-питні потреби – 14,02 млн.м3. 

На сільськогосподарські потреби використано 2,895 млн.м3, виробничі потреби – 

4,596 млн.м3. Зменшення використання свіжої води відбувається в основному за 

рахунок скорочення кількості використаної води на виробничі, 

сільськогосподарські  потреби (на 4,8 та 5,4 % відповідно). 

Найбільше свіжої води споживається в м. Ужгород – 7,877 млн.м3, м. 

Мукачево – 3,817 млн.м3, Мукачівському районі – 6,358 млн.м3 та Іршавському 

районі – 3,438 млн.м3. 

Використання свіжої води за рік на одного мешканця склало 24,773 м3, у 

тому числі на господарсько-питні потреби – 11,266 м3.  

Найбільшими споживачами води є підприємства житлово-комунального 
господарства області (52,7 % від загального використання води по області). 
Втрати води при транспортуванні у 2011 р. становили 8,638 млн.м

3
 (на 1,1 % 

більше, ніж у попередньому році). 
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Таблиця 4.1.2.  

Основні показники використання і відведення води, млн. м
3 

Показники 1990 2000 2007 2008 2009 2010 2011 

Забрано води з природних водних 

об'єктів - всього 
156,8 79,67 54,61 54,24 44,95 42,34 39,47 

у тому числі для використання 
 143,5 70,2 38,41 37,35 35,05 32,85 30,83 

Спожито свіжої води 

(включаючи морську ) з неї 

на: 

143,5 70,2 38,41 37,35 35,05 32,85 30,83 

- виробничі потреби 42,71 5,47 8,3 6,079 5,26 4,828 4,596 

- побутово-питні потреби 48,71 33,384 13,82 15,47 14,75 14,24 14,02 

- зрошення 12,92 0,0144 0,066 0,029 0,047 0,031 0,09 

- сільськогосподарські потреби 39,13 20,664 5,563 5,044 4,301 3,059 2,895 

- ставково-рибне господарство - 10,684 - - - - - 

Втрати води при транспортуванні 7,067 7,834 12,83 13,08 8,849 8,547 8,638 
Загальне водовідведення 
 з нього 

76,08 58,82 51,75 50,95 46,24 43,07 36,17 

- у поверхневі водні об'єкти 64,54 53,227 48,33 47,88 43,43 41,12 34,32 

у тому числі        

-забруднених зворотних вод 29,31 13,02 12,06 11,73 10,94 7,788 3,113 

з них без очищення 1,802 0,754 1,176 1,028 0,63 0,426 0,408 

-нормативно очищених 23,41 35,58 30,66 30,53 29,56 30,53 30,53 

-нормативно чистих без очистки 11,82 3,873 5,621 5,622 2,93 2,803 0,682 
Обсяг оборотної та послідовно 
використаної води 

103,1 19,55 0,646 0,529 0,521 0,557 9,09 

Частка оборотної та послідовно 

використаної води, % 
70,70 24,54 1,68 1,42 1,49 1,7 29,5 

Потужність очисних споруд  52,40 47,76 41,58 40,65 41,09 42,10 41,35 

35.05 32.85 30.83

10.94 7.788 3.113

37.3538.4141.8243.8247.7551.26
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70.2 67.6
57.2

11.7312.0613.25312.99614.7213.2215.214.813.02
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Використання свіжої води Скидання забруднених стічних вод

Рис. 4.1.1. Стан водокористування в Закарпатській області 
 

Таблиця 4.1.3.  

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 

1990 р.     

Басейн р. Тиса 156,8 143,5 64,54 29,31 
2000 р.     
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Басейн р. Тиса 79,67 70,2 53,227 13,02 
2005 р.     

Басейн р. Тиса 58,89 43,82 50,02 12,996 
2006 р.     

Басейн р. Тиса 58,85 41,82 50,149 13,253 
2007 р.     

Басейн р. Тиса 54,61 38,41 48,33 12,06 
2008 р.     

Басейн р. Тиса 54,24 37,35 47,88 11,73 
2009 р.     

Басейн р. Тиса 44,95 35,05 43,43 10,94 

2010 р.     

Басейн р. Тиса 42,34 32,85 41,12 7,788 

2011 р.     

Басейн р. Тиса 39,47 30,83 34,32 3,113 

 

За період з 1990 р. по 2011 р. спостерігається суттєве зменшення забору та 
використання води (загальний забір води у 2011 р. становив всього 25 % забору 
води у 1990 р.). Скорочення використання води за цей період спостерігається у 
всіх галузях: використання води на побутово-питні потреби скоротилося 
порівняно з 1990 р. на 71 %,  у виробничій сфері – на 89 %, на 
сільськогосподарські потреби – на 92,6 %, на зрошення – на 99,0 %. Обсяги 
оборотної та послідовно використаної води становили у 2011 р. 42 % аналогічного 
показника у 1990 р. Негативна тенденція спостерігається у показниках втрати 
води при транспортуванні. Якщо у 1990 р. вони становили 7,067 млн м

3
, то у 2010 

році – 8,547 млн м
3
 (на 21 % більше), у 2011 р. - 8,638 млн.м

3
. 

За період з 1990 р. по 2011 р. спостерігається також зменшення об‘єму 

скиду забруднених стічних вод у поверхневі водойми. У 1990 р. було скинуто 

29,31 млн м
3
 недостатньо-очищених та неочищених зворотних вод, у 2011 р. – 

3,113 млн м
3
 (на 89 % менше). 

Таблиця 4.1.4.  

Використання та відведення води підприємствами галузей економіки, млн. м
3 

Галузь економіки 
Використа

но води 

З них на: 
Відведено зворотних вод у 

поверхневі водні об‘єкти 

побутово-

питні 

потреби 

виробничі 

потреби 
всього 

у тому 

числі 

забруднен

их 

з них без 

очищення 

Електроенергетика 0,054 0,027 0,027 0,014 - - 

Вугільна промисловість - - - - - - 

Металургійна 

промисловість 
- - - - - - 

Хімічна та нафтохімічна 

промисловість 
0,026 0,013 0,012 0,006 - - 

Машинобудування 0,228 0,144 0,084 0,038 0,001 0,001 

Нафтогазова промисловість 0,003 0,003 - - - - 

Житлово-комунальне 

господарство 
16,24 13,18 3,050 33,77 3,084 0,387 

Сільське господарство 12,25 0,013 0,081 0,262 - - 

Харчова промисловість 0,370 0,036 0,334 0,057 0,028 0,019 

Транспорт 0,353 0,115 0,238 0,013 - - 
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Промисловість будівельних 

матеріалів 
0,093 0,023 0,070 0,028 - - 

Інші галузі 1,413 0,466 0,700 0,132 - - 

Всього  30,83 14,02 4,596 34,32 3,113 0,407 
 

Найбільшими споживачами води являються підприємства житлово-

комунального господарства (52,7 % від загального обсягу використання води по 

області) та сільського господарства (40 % від загального обсягу використання 

води). 
 

4.2. Забруднення поверхневих вод 
 

4.2.1 Скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти та очистка 

стічних вод 
 

На території області нараховується 141 суб‘єктів господарювання-

первинних водокористувачів, які здійснюють скиди зворотних вод у поверхневі 

водойми після очистки на очисних спорудах механічної та біологічної очистки. 

Загальна потужність очисних споруд області 41,35 млн. м
3
. 

Спорудами механічної очистки обладнані в більшості підприємства 

харчової промисловості (переробка овочів та фруктів). 

Ряд підприємств обладнані очисними спорудами механічної та 

біологічної очистки, але скидів зворотних вод безпосередньо у поверхневі 

водойми не здійснюють. Всі автозаправні станції на території області обладнані 

очисними спорудами забруднених дощових стоків (брудовідстійниками та 

бензомаслоуловлювачами). На території частини АЗС встановлені також очисні 

споруди глибокої біологічної очистки господарсько-побутових стічних вод. 
У 2011 році в поверхневі водойми області скинуто 2,705 млн.м

3
 

недостатньо очищених та 0,408 млн.м
3
 неочищених стічних вод. Загальний об‘єм 

скинутих у поверхневі водойми забруднених стічних вод становить 3,113 млн.м
3
, 

що на 60 % менше в порівнянні з 2010 роком. Частка забруднених (недостатньо 

очищених та неочищених) стічних вод в загальному скиді складає 9,0 %. 

Найбільш несприятлива ситуація склалася у місті Ужгород, де було скинуто 

протягом року 1,129 млн.м
3 

недостатньо очищених стічних вод у р. Уж, що 

становить 36 % загального об‘єму забруднених стічних вод по області. 

Маса забруднюючих речовин, скинутих за 2011 рік у поверхневі водойми, 

становила 19,221 тис. тонн (15,4 кг на одного мешканця області – на 2,5 кг менше 

порівняно із 2010 роком). 

Таблиця 4.2.1.  

Скидання забруднюючих речовин у поверхневі водні об’єкти, т на рік 

Рік 
Водний 

об’єкт 
Разом 

Скидання забруднюючих речовин 

БСК ХСК 

завислі 

речовин

и 

N (сума 

мінеральних 

форм) 

P  
мінерал

ізація 

нафтопро

дукти 

2007  р. Тиса 21412 865  816 520 87 15000 0,035 

разом по області 21412 865  816 520 87 15000 0,035 

2008  р. Тиса 23494 927 1605 764 571 93 15500 0,006 
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разом по області 23494 927 1605 764 571 93 15500 0,006 

2009  р. Тиса 24237 827 1494 817 510 108 16180 0,0 

разом по області 24237 827 1494 817 510 108 16180 0,0 

2010  р. Тиса 22315 679 1468 647 471 92 14940 0,0 

разом по області 22315 679 1468 647 471 92 14940 0,0 

2011  р. Тиса 19221 559 1087 550 426 97 12940 0,0 

разом по області 19221 559 1087 550 426 97 12940 0,0 

 

4.2.2. Основні забруднювачі водних об'єктів 

 

Найбільшими забруднювачами поверхневих водойм і надалі залишаються 

об‘єкти житлово-комунальних підприємств області, якими у 2011 році було 

скинуто в поверхневі водойми (3,035 млн.м
3
) забруднених стічних вод або 97,5 % 

від загального скиду (3,113 млн.м
3
) забруднених стоків по області. 

Згідно даних статистичної звітності 2-ТП (водгосп) за 2011 р. в частині 

скиду стічних вод та забруднюючих речовин у поверхневі водойми з 21 

виробничого управління житлово-комунального господарства області, які 

здійснюють відведення зворотних вод у поверхневі водойми, 16 включено до 

переліку основних забруднювачів.  

Нормативну очистку стічних вод забезпечують КОС міст Свалява, Іршава, 

Хуст, смт Воловець та с. Розівка Ужгородського району. 

Із 21 існуючих каналізаційних очисних споруд комунальних підприємств 

93% потребують реконструкції, збільшення пропускної спроможності та 

впровадження більш передових технологій очищення стічних вод. 

КОС м. Ужгорода та Мукачева працюють із значним перевантаженням.  

 
 

Таблиця 4.2.2.  

Основні забруднювачі водних об'єктів 
 

Назва 

водокористувача-

забруднювача 

Водний 

об‘єкт 

2009 рік 2010 рік 2011 рік 

об‘єм 

скидан

ня 

зворот

них 

вод, 

млн. м³ 

обсяг 

забруд-

нюючих 

речовин, 

т 

об‘єм 

скиданн

я 

зворотн

их вод, 

млн. м³ 

обсяг 

забруд-

нюючи

х 

речовин

, 

т 

об‘єм 

скида

ння 

зворо

тних 

вод, 

млн. 

м³ 

обсяг 

забруд-

нюючих 

речовин, 

т 

1 2 5 6 7 8 7 8 

Вертолітне виробниче 

об‘єднання, смт. Дубове 

р. Тересва 0,001 0,3 0,008 0,2 0,001 0,1 

ДЖКП ―Бакта‖, с. Бакта канал Верке 0,024 17,174 0,023 86,1 0,01 16,736 

ВУВКГ м. Ужгород р. Уж 8,5 15058,2 5,65 13217,6 1,12 10579,41 

ТОВ «Водоканал 

Карпатвіз» 

канал Верке 0,449 468,332 0,472 415,569 0,473 439,436 

ВУЖКГ, смт. В.Березний р. Уж 0,122 115,872     

ММКП 

Мукачівводоканал 

р. Латориця 0,29 6719,658 0,282 7147,69

9 

0,27 6819,169 

МКП ЖКГ Тиса, м. Чоп р. Тиса 0,342 290,849 0,263 207,09 0,247 244,458 

ВУЖКГ м. Міжгір‖я р. Ріка 0,126 137,282 0,124 47,174 0,124 87,368 
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КП Рахівтепло, м. Рахів р. Тиса 0,189 139,1 0,189 126,7 0,173 117,415 

ВУЖКГ, м. Виноградів р. Тиса 0,256 350,916 0,247 379,05 0,247 296,013 

ВУЖКГ, м. Тячів р. Тиса 0,138 130,791 0,135 107,763 0,121 105,98 

КПВ с. Солотвино р. Тиса 0,087 48,909 0,069 41,132 0,069 40,795 

Дитячий будинок 

с.Вільшани Хустського 

району 

р. Теребля 0,013 5,2 0,013 6,033   

ТОВ «Комуналсервіс», 

смт. В.Березний  

р. Уж   0,051 93,547 0,039 44,862 

ВУЖКГ, смт. Дубове р. Тересва 0,058 13,655 0,055 17,353 0,055 45,243 

ВУЖКГ, смт. Вишково р. Тиса   0,011 6,179 0,012  

ВЖКП смт. Кобилецька 

Поляна 

р. Шопурка 0,009 13,635 0,009 17,619 0,009  

ВЖКП смт. Буштино р. Тиса 0,021  0,02 11,15 0,024  

ЗАТ ―Кришталеве 

джерело‖, с. Солочин 

р. Піня 0,013 15,587 0,013 7,014 0,009 4,225 

Управління охорони 

здоров‘я 

бас. р. Тиса   0,008 3,1 0,008 1,8 

ТОВ «Консервіс-трейд» меліоративни

й канал 

0,003 2,022 0,004 1,716   

ТОВ «Фрут Майстер 

Фудс» 

відпрацьован

ий кар‘єр 

0,0003 13,561   0,019 26,988 

КП «Комунальник», м. 

Перечин 

Р. Уж     0,042 145,825 

ТОВ «Консервний завод 

«Універ» 

меліоративни

й канал 

  0,005  0,005 3,51 

Об‘єкти КЕВ Басейн р. 

Латориця 

    0,007 4,836 

ДП «Веймакс 

Закарпаття» 

Р. Веля     0,006 4,841 

ТОВ «Водограй», смт 

Чинадіїво 

     0,002 3,313 

 



Основні забруднювачі водних об'єктів  

в Закарпатській області 
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4.2.3. Транскордонне забруднення поверхневих вод 

 

Протягом 2011 року аварійні транскордонні забруднення поверхневих вод 

басейну р. Тиса не спостерігалися. 

 

4.3. Якість поверхневих вод 
 

4.3.1. Оцінка якості вод за гідрохімічними показниками 
 

На виконання «Програми моніторингу довкілля Закарпатської області на 

2009-2013 роки» аналіз стану поверхневих вод області виконано на основі даних 

спостережень за вмістом гідрохімічних та гідрофізичних показників, наданих 

Державною екологічною інспекцією в Закарпатській області та Закарпатським 

обласним виробничим управлінням по меліорації та водному господарству, а та-

кож за санітарно-хімічними показниками якості відкритих водоймищ І та ІІ кате-

горії (у місцях проживання і відпочинку населення), наданих обласною санітарно-

епідеміологічною станцією. 

Спостереження за гідрофізичними та гідрохімічними показниками якості 

поверхневих вод регіону велися ДЕІ в Закарпатській області на 40 створах моні-

торингу та Закарпатським виробничим управлінням по меліорації та водному гос-

подарству на 32 створах. 

Аналіз моніторингових досліджень якості поверхневих вод Закарпатської 

області за 2010 рік показав, що за більшістю показників загально-санітарного ана-

лізу і специфічних показниках якість води відповідає Санітарним правилам і Но-

рмам (Сан-ПіН 4630-88), у тому числі: запах, кольоровість, розчинений кисень, 

водневий показник (рН), азот амонійний, нітрити, нітрати, фосфати, загальний 

фосфор, хімічне споживання кисню, сухий залишок, сульфати, хлориди, нафтоп-

родукти, феноли, АПАР, хром, мідь, цинк, нікель, кадмій, свинець. 

За даними інструментально–лабораторних визначень вмісту забруднюю-

чих речовин в пробах поверхневих вод басейну р. Тиса, відібраних у 2011 році, 

якісний склад води в межах області порівняно з 2010 р. істотно не змінився. 

Зокрема, в створі Тисабеч / Тисауйлак (Вилок) – спостерігається значне 

зменшення концентрацій фосфору загального, фосфору-отрофосфатів, хрому за-

гального, нафтопродуктів. Незначне покращення якості води порівняно з базовим 

періодом спостерігається за 9 показниками якості води: БСК5, XCKб, азот нітри-

тів, марганець загальний, залізо загальне, розчинені речовини, електропровід-

ність, мідь загальна, свинець загальний. Спостерігається значне збільшення кон-

центрацій тільки хлорофілу-а. 

В створі Загонь / Чоп – спостерігається значне покращення 3 показників: 

фосфати, фосфор загальний, хром загальний. Незначне покращення якості води 

спостерігається за 11 показниками якості води: БСК5, XCKб, XCKп, азот нітритів, 

азот нітратів, азот загальний, залізо загальне, марганець загальний, мідь загальна, 

свинець загальний, нафтопродукти. Спостерігається значне збільшення 

концентрацій тільки хлорофілу-а аналогічно до створу 

Тисабеч / Тисауйлак (Вилок). Це може бути пов‘язано з довготривалим періодом 

гідрологічного режиму ріки з низьким рівнем води. 
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Таблиця 4.3.1 

Середньорічні концентрації речовин в контрольних створах водних об’єктів регіону за 2011 рік  

(в одиницях кратності відповідних ГДК) 
Місце спостереження 

за якістю води 

Показники якості води 

Завислі ре-

човини мг/л 

Міне-

ралізація 

мг/л 

Залізо за-

гальне 

мг/л 

БСК5 

мг/л 

ХСК мг/л Азот амон. 

мг/л 

Азот 

нітратний 

мг/л 

Азот 

нітрит-

ний 

мг/л 

Розчин. 

кисень 

мг/л 

pH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 км нище м.Рахів, 0,5 км нижче скиду стічних 

вод КОС м.Рахів 

10,00 179,00 0,120 3,18 10,45 0,117 0,62 0,005 13,51 7,94 

р.Тиса, с.Ділове, Держкордон Україна-Румунія 10,25 131,38 0,153 2,59 5,68 0,076 0,41 0,004 11,63 7,99 

р.Тиса, с.Луг, нижче впадіння р.Вішеу 14,84 157,00 0,213 2,59 6,73 0,138 0,42 0,008 11,47 8,00 

р.Тиса, смт.Солотвино, Держкордон Україна-

Румунія 

11,76 148,00 0,225 2,88 7,90 0,123 0,49 0,007 11,27 7,99 

р.Тиса, м.Тячів, автоматична станція спостере-

ження, Держкордон Україна-Румунія 

12,07 155,33 0,224 3,13 8,84 0,132 0,61 0,008 11,08 8,01 

р.Тиса, м.Хуст, Держкордон Україна-Румунія 12,35 137,50 0,117 2,65 7,92 0,117 0,49 0,005 10,28 8,13 

р.Тиса, смт. Вілок, 1км нижче селища, міст, на 

Держкордоні з Угорщиною 

9,05 186,25 0,190 2,97 9,05 0,070 0,51 0,008 10,28 8,00 

р.Тиса, м.Чоп, 2км нище міста, міст, на Держ-

кордоні з Угорщиною 

19,13 250,67 0,203 3,41 10,44 0,122 0,55 0,016 10,62 7,94 

р.Біла Тиса, с.Ростоки, 1км нище села, 1км вище 

гирла річки 

13,73 158,00 0,114 2,53 7,00 0,113 0,35 0,008 11,74 7,91 

р.Чорна Тиса, с.Білин, 1 км нище села, 1км вище 

гирла річки 

13,50 209,00 0,125 3,25 8,60 0,078 0,50 0,012 13,00 7,92 

р.Шопурка, гирло при впадінні в р.Тиса 17,27 209,00 0,233 3,21 9,60 0,129 0,32 0,003 11,14 8,06 

р.Апшиця, гирло, с.Грушево 12,95 258,50 0,341 3,45 11,65 0,155 0,57 0,006 9,68 7,84 

р.Тересва, с.Дубове 10,05 133,75 0,114 2,74 6,27 0,065 0,33 0,007 10,74 7,67 

р.Тересва, с.Калини 8,67 134,67 0,096 2,92 6,57 0,067 0,42 0,008 11,15 7,78 

р.Тересва, смт. Тересва, гирло, с.Бедевля 11,47 130,00 0,101 2,91 5,00 0,066 0,41 0,003 11,13 8,08 

р.Лужанка, гирло 10,67 151,33 0,104 2,90 6,87 0,067 0,44 0,008 11,46 7,66 

р.Теребля, смт. Буштино, гирло 7,60 150,33 0,110 3,00 5,63 0,041 0,44 0,004 11,05 8,12 
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р.Ріка, смт.Міжгір‘я, 0,5 км нище селища 28,00 103,00 0,170 2,30 9,00 0,078 0,25 0,008 10,09 8,08 

р.Ріка, м.Хуст, гирло, 100м. до впадіння в р.Тиса 11,80 123,00 0,120 2,65 6,20 0,100 0,29 0,004 11,15 8,09 

р.Боржава, с.Бене - Держкордон з Угорщиною 13,33 140,33 0,277 2,90 10,50 0,086 0,58 0,012 9,26 7,51 

канал Верке, м.Берегове, 1км вище міста 14,00 202,00 0,180 4,67 8,60 0,156 0,50 0,009 13,97 7,20 

канал Верке, м.Берегове, 1км нище міста, 0,5 км 

нище скиду стічних вод ВУЖКГ 

17,00 232,00 0,200 4,89 9,12 0,173 0,63 0,015 12,10 7,30 

р.Іршавка, м.Іршава, 2 км нище міста, 0,5 км ни-

ще скиду стічних вод Іршавського ВУЖКГ 

10,80 146,00 0,058 1,52 5,00 0,065 0,18 0,008 8,16 7,99 

р.Латориця, с.Підполоззя 5,40 165,50 0,091 3,06 7,50 0,069 0,63 0,003 12,34 7,66 

р.Латориця, с.Чинадійово, 0,5км нижче села 13,97 130,33 0,133 3,12 6,90 0,089 0,72 0,007 11,08 8,08 

р.Латориця, м.Мукачево, 1 км нище міста, 0,5 км 

нище скиду стічних вод ВУЖКГ 

16,67 137,33 0,108 2,69 9,43 0,067 0,79 0,008 11,37 8,11 

р.Латориця, с.Страж, міст, на Держкордоні 

Україна-Словаччина 

13,02 197,25 0,220 3,15 13,99 0,163 0,69 0,023 9,19 7,72 

р.Віча, смт. Воловець, 1 км нище селища, 0,5 км 

нище скиду стічних вод КОС селища 

9,00 186,00 0,047 3,10 5,00 0,047 0,25 0,005 12,36 7,50 

р.Піня, 2 км вище м.Свалява 17,90 141,50 1,101 3,07 7,25 0,054 0,90 0,019 12,40 7,94 

р.Уж, с.Волосянка, 1 км вище села 14,50 106,50 0,094 3,26 5,80 0,117 0,68 0,013 13,56 7,71 

р.Уж, смт.В.Березний, 1км. нижче селища, 0,5км. 

нижче скиду ст.вод КОС 

12,33 149,33 0,108 3,18 9,43 0,169 0,63 0,013 12,62 7,72 

р.Уж, с.Дубриничі, 1км нище села 7,27 155,67 0,197 3,07 7,33 0,093 0,47 0,004 12,36 8,15 

р.Уж, смт.Перечин, 1 км нище селища, 1км нище 

скиду стічних вод ВУЖКГ 

7,33 143,00 0,160 2,73 7,67 0,089 0,53 0,005 11,25 8,18 

р.Уж, м.Ужгород, дериваційний канал 6,47 165,67 0,167 2,85 6,23 0,113 0,53 0,008 12,25 8,05 

р.Уж, м.Ужгород, 1 км нище міста, 0,5 км нище 

скиду стічних вод Ужгородського ВУЖКГ 

9,00 169,00 0,130 2,21 7,40 0,156 0,43 0,009 10,40 8,49 

р.Уж, с.Сторожниця, Держкордон Україна-

Словаччина 

8,90 208,50 0,190 3,13 12,75 0,345 0,84 0,033 10,25 7,82 

р.Улічка, гирло, 2 км. вище смт.В.Березний на 

Держкордоні Україна-Словаччина 

19,47 146,33 0,094 2,68 8,10 0,063 0,62 0,010 11,05 8,15 

р.Убля, гирло, 3 км вище М.Березний на Держ-

кордоні Україна-Словаччина 

19,27 185,67 0,125 3,40 10,60 0,178 0,55 0,011 11,16 8,25 

р.Тур'я, с.Тур'я Ремета, 2км нижче села 12,95 150,75 0,124 3,55 9,25 0,209 0,55 0,029 10,70 8,04 
 
 



4.3.2. Гідробіологічна оцінка якості вод та стан гідробіоценозів 

 

Лабораторією  Державної екологічної інспекції в Закарпатській області 

протягом 2011 року всього виконано 197 гідробіологічних визначень (індексу 

сапробності та хлорофілу-а) в 114 пробах поверхневих вод області. 

 

4.3.3. Мікробіологічна оцінка якості вод з огляду на епідемічну 

ситуацію 

 

Санепідслужбою області здійснюється постійний нагляд за безпекою 

питної води, що подається населенню водопроводами та з громадських 

децентралізованих джерел водопостачання. Щорічно проводиться дослідження 

біля 6000 проб питної води на відповідність нормативам за санітарно-хімічними 

показниками та 8000-8500 за мікробіологічними. 

Якість питної води за мікробіологічними показниками з централізованих 

водопроводів у 2011 році в розрізі адміністративних територій області 

представлена у таблиці 4.3.2. 

Таблиця 4.3.2. 

Адміністративна територія 

Відсоток проб, що не  відповідають вимогам 

ГОСТу 2874-82 ―Вода питьевая‖ 

Комунальні 

водопроводи 

Відомчі 

водопроводи 

Сільські 

водопроводи 

м. Ужгород  8,3 - - 

м. Мукачево  0,9 1,2 - 

В. Березнянський  7,2 19,0 10,7 

Берегівський  6,1 - 0 

Виноградівський  0 11,4 - 

Воловецький  10,6 - - 

Іршавський  1,8 14,3 10,0 

Міжгірський  19,6 - - 

Мукачівський  - 1,2 2,2 

Перечинський  25,0 - - 

Свалявський  0,7 54,5 10,9 

Рахівський  0 8,6 - 

Тячівський  9,4 - - 

Ужгородський  12,5 6,9 22,2 

Хустський  4,2 14,3 13,1 

Всього по області:  5,5 7,1 8,4 

 

Відсотки нестандартних проб води з комунальних водопроводів за 

мікробіологічними показниками в останні 5 років стало залишаються на рівні 5,0-

6,5 %, що перевищує рівень показників в цілому по Україні (4,7-4,4 %).  

За результатами санітарно-хімічних досліджень води з комунальних 

водопроводів найбільш високі рівні нестандартних проб  реєструються в 

Берегівському та Міжгірському районах, за результатами мікробіологічного 

дослідження – в Міжгірському, Великоберезнянському, Перечинському та 

Ужгородському районах. 
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За результатами санітарно-хімічних досліджень води з відомчих 

водопроводів найбільш високі рівні нестандартних проб  реєструються в 

Ужгородському районі, за результатами мікробіологічного дослідження – у 

Великоберезнянському, Свалявському та Хустському. 

На сільських водопроводах найбільший процент нестандартних проб за 

санітарно-хімічними показниками спостерігається в Берегівському та 

Ужгородському районах, за мікробіологічними показниками – у 

Великоберезнянському, Ужгородському та Хустському районах. 

Найбільший відсоток нестандартних проб з громадських джерел 

децентралізованого водопостачання за санітарно-хімічними показниками 

спостерігається в Свалявському, Великоберезнянському , Ужгородському 

районах, за мікробіологічними показниками – В Міжгірському, Ужгородському, 

Берегівському та Перечинському районах. 

Якість питної води за мікробіологічними показниками з джерел 

децентралізованого водопостачання у 2011 році в розрізі адміністративних 

територій області представлена у таблиці 4.3.3. 

Таблиця 4.3.3. 
Адміністративна 

територія 

% проб, що не відповідають  

санітарно-гігієнічним нормативам 

м. Ужгород  58,9 

м. Мукачево  - 

В. Березнянський  17,3 

Берегівський  3,1 

Виноградівський  3,1 

Воловецький  20,9 

Іршавський  11,3 

Міжгірський  41,9 

Мукачівський  6,9 

Перечинський  36,8 

Свалявський  37,5 

Рахівський  10,4 

Тячівський  9,2 

Ужгородський  18,9 

Хустський  10,6 

Всього по області:  17,3 

Всього по області: 15,7 

 
 

4.3.4. Радіаційний стан поверхневих вод 
 

Гамма-спектрометричні вимірювання поверхневих вод на вміст 

радіоцезію-137 в Закарпатській області здійснює Закарпатське обласне управління 

по меліорації та водному господарству на 5-ти створах спостереження. За 

результатами радіометричних вимірювань проб води, питома активність 

радіоцезію-137 у створах спостережень річок області значно нижча за допустимі 

рівні.  
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Таблиця 4.3.4. 

Результати гама–спектрометричних вимірювань поверхневих вод на вміст 

радіоцезію-137 в Закарпатській області за 2011 р. 
 

№ п/п 

 

Найменування пунктів 

спостереження 

 

 

Населений 

пункт 

 

Дата 

відбору      

проби 

 

Вміст радіоцезію 

 

Бк/дм
3 

Кі/дм
3 

Ріка Тиса , ліва притока р. Дунай 

5.26 
65 км, р. Латориця, водозабір 

кордон з Словаччиною 
м.Чоп 18.01. 11 2,87 х10

-2
 7,76 х10

-13
 

5.33 40 км, р. Уж , водозабір м. Ужгород 18.01. 11 2,76х10
-2

 7,46 х10
-13

 

5.26 
65 км, р. Латориця, водозабір 

кордон з Словаччиною 
м.Чоп 21.02.11 2,89 х10

-2
 7,81 х10

-13
 

5.33 40 км, р. Уж , водозабір м. Ужгород 21.02.11 2,78х10
-2

 7,51 х10
-13

 

5.26 
65 км, р. Латориця, водозабір 

кордон з Словаччиною 
м.Чоп 16.03.11 2,86 х10

-2
 7,73 х10

-13
 

5.33 40 км, р. Уж , водозабір м. Ужгород 16.03.11 2,75х10
-2

 7,44 х10
-13

 

5.13 
807 км,  р. Тиса,  

кордон з Угорщиною 
смт. Вилок 03.03.11 3,60 х10

-2
 9,73 х10

-13
 

5.10 
882 км , р. Тиса , 

держкордон з Румунією 
м. Тячів 31.03.11 3,62х10

-2
 9,78 х10

-13
 

5.14 
696 км, р. Тиса, 

кордон з Угорщиною 
м. Чоп 16.03.11 3,65 х10

-2
 9,86 х10

-13
 

5.26 
65 км, р. Латориця, водозабір 

кордон з Словаччиною 
м.Чоп 19.04.11 2,84 х10

-2
 7,67 х10

-13
 

5.33 40 км, р. Уж , водозабір м. Ужгород 19.04.11 2,72х10
-2

 7,35 х10
-13

 

5.26 
65 км, р. Латориця, водозабір 

кордон з Словаччиною 
м.Чоп 26.05.11 2,89 х10

-2
 7,81 х10

-13
 

5.33 40 км, р. Уж , водозабір м. Ужгород 26.05.11 2,75х10
-2

 7,43 х10
-13

 

5.26 
65 км, р. Латориця, водозабір, 

кордон з Словаччиною 
м. Чоп 17.06.11 2,83 х10

-2
 7,64 х10

-13
 

5.33 40 км, р. Уж, водозабір м. Ужгород 17.06.11 2,71 х10
-2

 7,32 х10
-13

 

5.13 
 807 км,  р. Тиса, 

кордон з Угорщиною 
смт. Вилок 08.06.11 3,62 х10

-2
 9,78 х10

-13
 

5.10 
882 км , р. Тиса, 

держкордон з Румунією 
м. Тячів 09.06.11 3,61х10

-2
 9,75 х10

-13
 

5.14 
696 км, р. Тиса, 

кордон з Угорщиною 
м. Чоп 17.06.11 3,58 х10

-2
 9,67 х10

-13
 

5.26 
65 км, р. Латориця, водозабір, 

кордон з Словаччиною 
м. Чоп 21.07..11 2,87 х10

-2
 7,76 х10

-13
 

5.33 40 км, р. Уж, водозабір м. Ужгород 21.07..11 2,73 х10
-2

 7,38 х10
-13

 

5.26 

65 км, р. Латориця, м.Чоп, 

водозабір, кордон з 

Словаччиною 

м. Чоп 29.08.11 2,82 х10
-2

 7,62 х10
-13

 

5.33 
45 км, р. Уж , 

м.Ужгород, водозабір 
м. Ужгород 29.08.11 2,74 х10

-2
 7,41 х10

-13
 

5.26 
65 км, р. Латориця,  водозабір 

кордон з Словаччиною 
м.Чоп 16.09.11 2,85 х10

-2
 7,7 х10

-13
 



 

 62 

5.33 40 км, р. Уж , водозабір м. Ужгород 16.09.11 2,75 х10
-2

 7,43 х10
-13

 

5.13 
 807 км,  р. Тиса,  

кордон з Угорщиною 
смт. Вилок 20.09.11 3,63 х10

-2
 9,81 х10

-13
 

5.10 
882 км , р. Тиса , 

держкордон з Румунією 
м. Тячів 22.09.11 3,60 х10

-2
 9,73 х10

-13
 

5.14 
696 км, р. Тиса, 

кордон з Угорщиною 
м. Чоп 16.09.11 3,62 х10

-2
 9,78 х10

-13
 

5.26 
65 км, р. Латориця, водозабір, 

кордон з Словаччиною 
м. Чоп 19.10.11 2,87 х10

-2
 7,76 х10

-13
 

5.33 40 км, р. Уж, водозабір м. Ужгород 19.10.11 2,77 х10
-2

 7,49 х10
-13

 

5.26 
65 км, р. Латориця, водозабір, 

кордон з Словаччиною 
м. Чоп 17.11.11 2,88 х10

-2
 7,78 х10

-13
 

5.33 40 км, р. Уж, водозабір м. Ужгород 17.11.11 2,78 х10
-2

 7,51 х10
-13

 

5.26 
65 км, р. Латориця, водозабір 

кордон з Словаччиною 
м.Чоп 26.12.11 2,89 х10

-2
 7,81 х10

-13
 

5.33 40 км, р. Уж , водозабір м. Ужгород 26.12.11 2,78 х10
-2

 7,51 х10
-13

 

5.13 
 807 км,  р. Тиса,  

кордон з Угорщиною 
смт. Вилок 27.12.11 3,67 х10

-2
 9,91 х10

-13
 

5.10 
882 км , р. Тиса , 

держкордон з Румунією 
м. Тячів 14.12.11 3,65 х10

-2
 9,86 х10

-13
 

5.14 
696 км, р. Тиса, 

кордон з Угорщиною 
м. Чоп 26.12.11 3,64 х10

-2
 9,83 х10

-13
 

 

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

 

Одним з найбільш актуальних питань в області залишається питання 

забезпечення населення достатньою кількістю доброякісної питної води. Середній 

рівень забезпечення населення області водопровідною водою складає 32,2 %. Без 

міст Ужгорода – 98,4 % та Мукачево – 86,4 % цей показник складає 20,75 %. В 

тому числі забезпечення населення райцентрів та міст обласного підпорядкування 

становить 58,3 %, а сільського населення – 14,5 %. 

Протягом 2011 року спалахів інфекційних захворювань, які б можна було 

пов'язати з незадовільною якістю питної води, на території області не 

реєструвалось. 

За даними статистичної звітності станом на 01.01.2012 року під наглядом 

санепідслужби Закарпатської області знаходиться 105 водопроводів, у т.ч.: 22 

комунальних, 47 відомчих, 36 сільських водопроводів, та 4987 джерел 

децентралізованого водопостачання, з них 3759 колодязів, 598 каптажів, 630 

артезіанських свердловин. 

Із загальної кількості водопроводів - 13,3 % не відповідають санітарним 

нормам і правилам, а саме через відсутність зон санітарної охорони – 7,6 %, через 

відсутність необхідного комплексу очисних споруд – 2,8 %, через відсутність 

знезаражуючих установок – 8,6 %.  
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Не відповідають в певній мірі (з різних причин) вимогам санітарних норм і 

правил 5 комунальних водопроводів (м. Ужгород – порушення режимів І-го та ІІ-

го поясу зон санітарної охорони Дериваційного каналу; м. Берегово - відсутність 

необхідного комплексу очисних споруд; м. Хуст – не розроблені проекти II та III 

поясів зон санітарної охорони; смт Міжгір'я – відсутність необхідного комплексу 

очисних споруд; м. Перечин – недостатня робота знезаражуючих установок), 5 

відомчі водопроводи (в Хустському районі с. Н.Бистрий – не розроблені проекти 

II та III поясів зон санітарної охорони; в Рахівському районі - водопровід ВАТ 

"Хутро" - необхідність у проведенні капремонту водозабірних споруд; водозабір в 

смт Кобилецька Поляна – недостатня робота знезаражуючих установок, водозабір 

ТОВ «Індустрія Нова» (смт В.Бичків) – недостатня робота  знезаражуючих 

установок; в м. Чоп Ужгородського району – порушення режимів зон санітарної 

охорони), 3 сільські водопроводи (2 в Хустському районі – смт. Вишково, с. 

Данилово;  один в Берегівському – с. В.Бакта). 

Якість питної водопровідної води в значній мірі обумовлена характерною в 

цілому для області ситуацією. Основними проблемними питаннями, що 

стосуються водопостачання населення Закарпатської області є: 

– зношеність існуючих мереж та обладнання системи водопроводів; 

– недостатнє фінансування потреб водопровідно-каналізаційного 

господарства; 

– періодичні відключення електроенергії від водозаборів, що спричиняє 

додаткові прориви аварійних трубопроводів, внаслідок перепадів тиску в мережі; 

– недостатня потужність частини існуючих централізованих водопроводів; 

– в сільській місцевості не ведеться будівництво нових водопроводів, 

практично не проводиться робота по організації очистки громадських колодязів, 

вигрібних ям та поглинаючих колодязів. Велику стурбованість викликає 

проведення подальшої забудови населених пунктів без вирішення питання 

водопостачання та каналізування житлових будинків. Дані питання не в повній 

мірі вирішені і в районах старої забудови населених пунктів, що викликає 

численні скарги та заяви мешканців (близькість розміщення колодязів та джерел 

забруднення — поглинаючих колодязів, вигрібних ям, надвірних вбиралень). 

 

4.5. Заходи щодо покращення стану водних об’єктів 

 

Протягом 2011 р. вживались організаційні та практичні заходи по 

виконанню Указів Президента України ―Про стан безпеки водних ресурсів 

держави та якості питної води в містах і селах України‖, по виконанню обласної 

Програми по запобіганню забруднення навколишнього природного середовища 

стічними водами і обмеження їх шкідливого впливу на довкілля на 2006-2009 

роки‖, затвердженої сесією обласної ради 14 вересня 2006 року №78 та програми 

―Питна вода Закарпаття‖ на 2006-2020 рр.  

На виконання обласної програми «Питна вода Закарпаття» у 2011 р. були 

виділені кошти на наступні заходи: 
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Таблиця 4.4. 

№ 

за/п 
Назва  заходу 

Обсяг 

фінансу-

вання 

(тис.грн.) 

в т.ч. за рахунок коштів : 

держав-

ного 

бюджету 

місцевих 

бюджеті

в 

коштів 

підпри-

ємств 

інші 

кошти 

1 2 3 4 5 6 7 

 м. Ужгород      

1. Реконструкція   ПНС „Кальварія‖ по вул. 

Тихій –монтаж  нової насосної установки  із 

заміною запірної та регулюючої арматури.  

404,0   404,0  

2. Монтаж резервного енергоживлення 

водозабору „Минай‖ 

193,8   193,8  

3. Заміна насосів на артезіанських свердловинах 

водозабору „Минай‖(3 од.) 

53,3   53,3  

4. Монтаж регулятора тиску на водопровідній 

мережі житлової забудови мікрорайону 

„Доманинці‖ 

4,0   4,0  

5. Монтаж ежекторів дозування хлору „Modern‖ 

на хлораторних хлорного господарства 

комплексу НФС 

31,0   31,0  

6. Придбання лабораторного обладнання для 

лабораторій НФС  та КОС 

125,7   125,7  

7. Монтаж нового насосного обладнання на КОС 

(насос Zenit DRP. Насос СМ 100-65-200/2, 

кільцевий струмознімач ІПР-24) 

115,1   115,1  

8. Встановлення ультразвуко-вих лічильників 

обліку забору води з поверхневого джерела та 

обліку води на технологічні витрати, 6 од. 

174,0   174,0  

9. Встановлення лічильників обліку води на 

а/свердловинах, 12 од.  

43,2   43,2  

10. Реконструкція (заміна) окремих ділянок 

водопровідних мереж,  

L- 740,0 м/п 

244,8   244,8  

11. Реконструкція (заміна) окремих ділянок 

каналізаційних мереж, 

L- 65,0 м/п                

19,5   19,5  

 Разом : 1408,4   1408,4  

 Ужгородський район       

1. Будівництво водовідведення сіл Кінчеш, 

Коритняни, Часлівці (І черга) 

1782,5 1100,0 682,5   

2. Виконання електромонтажних робіт  на ВНС  

с. Кінчеш,  

141,1  141,1   

 Усього по району :  1923,6 1100,0 823,6   

 м. Мукачево       

1. Реконструкція або заміна окремих ділянок 

водопровідних мереж ,   

L- 592,0 м/п 

19,2  19,2   

2. Завершення будівництва напірного колектору 

від КНС-4 до вул.  Пряшівська, L- 210,0 м/п 

177,3  177,3   

3. Реконструкція  площадки водозабору 

„Чинадієво‖   

182,3  182,3   

4.  Реконструкція камери переключення на 

напірному водогоні   в 2 лінії до резервуару 

питної води на г.Черненча  

55,3  55,3   

5. Реконструкція ВНС ІІ-го підйому на 

водозаборі „Кольчино‖   

184,3  184,3   

6. Влаштування вузла регулювання тиску на 

діючому водогоні   

210,9  210,9   
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7. Заміна запірної арматури, зворотніх клапанів 

в камері переключення   в мікрорайоні  

Росвигово 

192,6  192,6   

8. Виготовлення проектно-кошторисної 

документації на реконструкцію насосних 

станцій 2-го підйому 

185,4  185,4   

9. Монтаж  глибинних насосів  50,0  50,0   

10. Капітальний ремонт резервуарів питної води 

на г. Чернеча, 2 од.  

390,2  390,2   

11. Відновлення дебіту водозабірних свердловин  

на водозаборі „Кольчино‖, 2 од.   

61,5  61,5   

12. Відновлення  дебіту водозабірних свердловин 

на водозаборі „Чинадієво‖, 2 од. 

64,5  64,5   

 Разом :  1773,5  1773,5   

 Мукачівський район      

1. Проведення підготовчих робіт для буріння 

артезіанської свердловини та будівництва 

ВНС в с. В. Коропець 

25,0  25,0   

2. Реконструкція системи водо-постачання   по 

вул. Зелена в смт. Чинадієво, L- 210,0  м/п 

31,2  31,2   

3. Будівництво  каналізаційної мережі по 

вул..Шкільна  в  смт. Чинадієво,   L- 718,0  м/п 

165,5  165,5   

4. Встановлення водонапірної башти 

Рожневського  в смт. Чинадієво  

66,8  66,8    

5. Ьуріння артезіанської свердловини для 

забезпечення питною водою ДНЗ в с. 

Вільховиця 

74,0  74,0   

 Усього по району :  362,5  362,5   

 Хуст       

1. Реконструкція ділянки міського водопроводу  

по вул. Данчі,  L-369,0 м/п 

338,3 322,7 15,6   

2. Реконструкція ділянки місь-кого водопроводу 

по вул.. Жайворонковій, L- 240м/п 

283,0  283,0   

3. Реконструкція ділянки місь-кого водопроводу 

по вул.. Гойди,  L-67,0 м/п 

269,7 269,7    

4. Реконструкція ділянки місь-кого водопроводу 

по вул.. Керамічна – фабрика  „Старт‖, L – 

937,0м/п 

679,4 588,4 91,0   

5. Реконструкція ділянки міського водопроводу  

по вул.. Лемка-Волошина, L – 265,0м/п 

176,9  176,9   

6. Реконструкція ділянки міського 

каналізаційного колектору на Майдані 

Незалежності, L – 43,0м/п 

49,1  49,1   

 Разом :  1796,4 1180,8 615,6   

 Хустський район      

1. Буріння  артезіанської свердловини в с. Крива 258,7 258,7    

2. Буріння артезіанської свердловини в с. 

Рокосово 

320,0 320,0    

3. Реконструкція водопровід-них та 

каналізаційних мереж в. Забрідь,  

4,7  4,7   

 Встановлення фільтрів очищення питної води 

на а/свердловині  в с. Сокирниця для 

забезпечення питною водою ДНК  

25,9  25,9   

2. Ремонт водопровідних та каналізаційних 

мереж в ЗОШ І-ІІІ вул. в смт. Вишково,  L-

30,0 м/п 

9,7  9,7   
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3. Влаштування очисних споруд  (Біотал)  для 

ДНК в с. Сокирниця  

260,2    260,2 

4. Завершення робіт по забезпеченню питною 

водою Боронявської ЗОШ І-ІІІ 

65,0  65,0   

5. Ремонт водопровідних  мереж в  Кошелівській 

ЗОШ  І-ІІІ вул., L-15,0 м/п 

10,0  10,0   

6. Виготовлення проектно-кошторисної 

документації на реконструкцію каналізацій-

них очисних споруд в с. Шаян 

60,0  60,0   

 Усього по району  : 1014,2 578,7 175,3  260,2 

 м. Берегово      

1. Водогін Геча –„Мала Гора‖, 

м. Берегово (реконструкція)  

293,8 293,8    

2. Реконструкція  каналізацій- ної мережі, L-

110,0 м/п 

80,0   80,0  

3. Реконструкція водопровідних мереж, L-150,0 

м/п 

70,0   70,0  

 Разом : 443,8 293,8  150,0  

 Берегівський район      

 Коригування  проектно-кошторисної 

документації на „Будівництво мереж та 

споруд водопостачання до с. Мужієво‖ 

6,9  6,9   

 Усього по району : 6,9  6,9   

 м. Чоп      

 Встановлення підвищуючи систем  

водопостачання, 4 од 

140,0  140,0   

 Разом :  140,0  140,0   

 Виноградівський район:      

1. Реконструкція вуличних водопровідних мереж 

у м. Виноградів,  L- 215,0 м/п  

174,0  174,0   

2. Реконструкція вуличних каналізаційних 

мереж у м. Виноградів, L- 170,0 м/п 

126,0  126,0   

3. Заміна глибинного насосу на а/свердловині 32,8   32,8  

4. Встановлення лічильників обліку питної води 

на напірних  водоводах, 2 од. 

59,6   59,6  

4. Коригування проектно-кошторисної 

документації  „Реконструкція водогону від 

резервуарів до вул. Копанська у м. 

Виноградів‖ 

15,3  15,3   

 Разом :  407,7  315,3 92,4  

 с. Букове       

1. Реконструкція  водопровідних  мереж, L –80,0 

м/п 

55,8  55,8   

2. Виготовлення проектно-кошторисної 

документації на реконструкцію водогону  

15,3  15,3   

 Разом : 71,1  71,1   

 Усього по району : 478,8  386,4 92,4  

 Іравський район      

1. Виготовлення проектно-кошторисної 

документації на реконструкцію  водопровід-

них мереж від водозабору по вул.. Федорова – 

Гагаріна у  м. Іршава 

15,0  15,0   

2. Реконструкція систем водопостачання в ДНЗ 

№ 1 та № 3  в м. Іршава  

10,0  10,0   

3. Реконструкція  системи водовідведення  та 

санвузлів  ДНЗ № 2 в м. Іршава 

33,0  33,0   
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4. Заміна  насосного обладнан-ня на об‘єктах КП 

по водопостачанню м. Іршава,   1 од. 

30,0  30,0   

5. Ремонт очисних споруд у с. Ільниця  (І-а черга 

виконання  робіт) 

100,0  100,0   

6. Капітальний ремонт ВНС 20,0  20,0   

 Усього по району : 208,0  208,0   

 Тячівський район       

1. Завершення реконструкції водопровідно- 

каналізаційної мережі по вул.. Голлоші, 

Пушкіна у м. Тячів 

101,6 101,6    

2. Реконструкція системи І-го підйому діючого 

водозабору в м. Тячів 

1166,9 1075,9 91,0   

 Разом: 1268,5 1177,5 91,0   

1. Реконструкція  діючого водозабору в смт. 

Солотвино 

144,0  144,0   

2. Виконання  робіт щодо виносу інженерних 

мереж водопостачання із зони можливого 

зсуву карстових проваль денної поверхні  в 

смт. Солотвино 

2709,0 2709,0    

 Разом:  2853,0 2709,0 144,0   

1. Складання та оформлення пакету документів 

на  спец- водокористування  для КП Дубівське 

підприємство по водопостачанню 

50,0  50,0   

2. Заміна насосного обладнання на водозаборі в  

смт. Дубове 

20,0  20,0   

 Разом:  70,0  70,0   

 Усього по району : 4191,5 3886,5 305,0   

 Рахівський район       

1. Коригування проектно-кошторисної 

документації на будівництво водонапірних 

башт для забезпечення питною водою 

мікрорайону колишнього лісокомбінату в смт. 

Великий Бичків 

10,0  10,0   

2. Реконструкція каналізаційної мережі по вул. 

Шевченка у м. Рахів. L-800,0 м/п 

295,0  295,0   

 Усього по району : 305,0  305,0   

 Свалявський район       

1. Виконання аварійно-відновлювальних робіт  

на водопровідних мережах  

11,6   11,6  

2. Виконання аварійно-відновлювальних робіт  

на каналізаційних мережах 

20,8   20,8  

3. Заміна водопровідних  стояків  у 7 житлових 

будинках в м. Свалява 

3,9   3,9  

4. Виконання  робіт по гермитизації резервуару 

для промивки фільтрів і очищенню РЧВ на 

водозаборі в с. Березники 

7,8   7,8  

5. Заміна засувки  на обвідній лінії подачі води  

та фільтра на водозаборі „Ждимир‖  

8,5   8,5  

6. Реконструкція систем водопостачання та 

водовідведення  районної  лікарні 

180,0  180,0   

7. Корегування проектно-кош-торисної 

документації на підсилення водопостачання с. 

Солочин  

10,1  10,1   

8. Заміна вуличної каналізаційної мережі до 

багатоквартирного житлово-го в м. Свалява, 

L- 110,0 м/п 

35,0    35,0 

9. Виконання робіт з очистки руслових гребель  

на водозаборі „Бистрий‖ в м. Свалява 

14,6   14,6  
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10. Охорона джерел питного водопостачання 

(водозабір „Бистрий‖ та НС по 

вул..О.Донського)  

27,8   27,8  

11. Заміна каналізаційної мережі в підвальних 

приміщеннях житлових будинків в  м. Свалява 

4,1   4,1  

12. Промивка дворових  вуличних каналізаційних 

мереж 

14,9   14,9  

13. Виконання робіт по очищенню приймальних 

резервуарів КНС  в м. Свалява 

6,2   6,2  

14. Поточний ремонт будівлі НС по вул. 

Комунарів в м.Свалява 

10,8   10,8  

15. Поточний ремонт будівлі та покрівлі НС по 

вул. Донського в м. Свалява 

20,9   20,9  

 Усього по району :  377,0  190,1 151,9 35,0 

 Воловецький район       

1. Виготовлення  проектно-кошторисної 

документації на реконструкцію каналізаційно-

очисних споруд в смт. Воловець 

80,0  80,0   

2. Капітальний ремонт каналі-заційних очисних 

споруд в смт. Жденієво, Воловецького району  

122,6  122,6   

 Усього по району :  202,6  202,6   

 Міжгірський  район       

1.  Мережа  водопостачання по вул. Ольбрахта 

та Воз‘єднання, смт. Міжгір‘я, реконструкція 

(І черга  - від вул. Шевченка до вул. Г. Добри  

293,5 293,5    

2. Каналізаційно-очисні споруди, смт. Міжгір‘я- 

будівництво (І черга)   

688,1 614,1 74,0   

 Усього по району : 981,6 907,6 74,0   

 Перечинський район      

1. Виготовлення проектно-кошторисної 

документації на реконструкцію водопровід-

ної мережі по вул.Духновича  

25,0  25,0   

2. Реконструкція водопровід-них мереж , L- 20,0 

м/п 

12,5  12,5   

 Усього по району : 37,5  37,5   

 Великоберезнянський  р-н      

1. Реконструкція поверхневого  водозабору в 

урочищі  „Термачово‖ Велико-березнянського 

району 

568,3 481,5 86,8   

2. Добудова водогону с. Ужок з пластмасових 

труб, L- 1000,0 м/п 

27,0    27,0 

 Усього по району: 595,3 481,5 86,8  27,0 

 Усього по області  : 16246,7 8429,0 5692,8 1802,7 322,2 

За кошти програми проведено реконструкцію 3885,0 м/п водопровідних 

мереж, добудовано 1000,0 м/п водопровідних мереж, проведено реконструкцію 

2226,0 м/п каналізаційних мереж. 

На вирішення проблем, пов‘язаних із забрудненням поверхневих вод, 

протягом 2011 р. з обласного фонду охорони навколишнього природного 

середовища кошти не виділялися.  

За період 2006-2011 років за кошти власників-водокористувачів в області 

побудовано та введено в експлуатацію 98 нових каналізаційних очисних споруд 

біологічної очистки загальною потужністю 1959,1 м
3
 /добу, в тому числі 

установки глибокої біологічної очистки типу «Біотал»-39 шт., «Біолідер»- 5 шт., 

«БіоЦВТ»-9 шт., та інші види сучасного обладнання, спроможного ефективно та 

економно очищати стічні води. 
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З обласного фонду охорони навколишнього природного середовища для 

вирішення проблем забруднення поверхневих водойм та підземних вод протягом 

2011 року кошти не виділялися. 

З метою розв‘язання питання засмічення земель водного фонду та 

поводження з відходами в басейні річок Тиса, Уж, Латориця та їх притоках, 

Держуправлінням розроблений План організаційно-правових заходів з питань 

благоустрою населених пунктів та поводження з відходами в зазначених 

басейнах. На даний час План виконується  усіма райдержадміністраціями,  

органами місцевого самоврядування та відповідальними обласними управліннями 

і організаціями. 

В частині контролю за охороною та використанням водних ресурсів 

(поверхневі води) протягом 2011 р. проведено 193 перевірки додержання вимог 

природоохоронного законодавства, з них 91 планових. За виявлені порушення, а 

саме: за відсутність первинної облікової документації, безгосподарне використання 

води, порушення умов дозволу на спеціальне водокористування та інше до 

адміністративної відповідальності притягнуто 216 посадових осіб, при цьому 

накладено штрафів на загальну суму 21,471 тис. грн., стягнуто 21,301 тис. гривень. 

Станом на 31.12.11 р. виконані та погоджені проекти з встановлення та 

винесення меж прибережних захисних смуг на території Мукачівської міської 

ради, Тур‘я-Пасіцької сільради Перечинського району (ур. Воєводино), Осійської 

сільради Іршавського району, Ганьковецької, Солочинської, Родниківської та 

Неліпинської сільрадах (ур. Ждимир) Свалявського району загальною площею 

181,1 га. Всього по області необхідно відвести прибережних захисних смуг на 

площі 21342 га. 

З метою регулювання використання водних ресурсів видаються дозволи на 
спецводокористування, затверджуються проекти ГДС забруднюючих речовин в 
поверхневі водойми. У 2011 році держуправлінням ОНПС розглянуто та видано 

410 дозволів на спеціальне водокористування, затверджено 80 проектыв гранично 
допустимих скидів (ГДС) в поверхневі водойми. Умовами дозволів на 
спецводокористування скиди стічних вод без очистки в поверхневі водойми та на 
рельєф місцевості заборонені. Обов'язковою умовою дозволів на 
спецводокористування є ведення достовірного обліку забору води, виконання 
раніше запланованих підприємством заходів по охороні і раціональному 
використанні водних ресурсів, а також розроблення водоохоронних заходів з 
врахуванням вимог погоджувальних організацій. Миття автотранспорту 
допускається тільки на спеціально обладнаному майданчику. Забороняється скид 
стічних вод на рельєф місцевості, не допускається розлив нафтопродуктів та 
мастил, не допускається розміщення сміттєзвалищ, вигрібних ям, тощо в зонах 
санітарної охорони джерел водопостачання. 

 

Пропозиції держуправління ОНПС в Закарпатській області.  

Заплановані на поточний рік заходи щодо зменшення забруднення 

поверхневих водойм та підземних вод представлені в обласній програмі ―Питна 

вода Закарпаття‖ на 2006-2020 рр., затверджена рішенням обласної ради від 12 

січня 2006 р. № 690, яка спрямована на охорону та раціональне використання 

джерел питного водопостачання, розвиток та реконструкцію систем 

водопостачання та водовідведення , забезпечення підприємств, що здійснюють 
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централізоване водопостачання та водовідведення, сучасними технологіями 

підготовки питної води та очищення стічних вод. 

З метою охорони поверхневих вод від забруднення та реалізації програми 

"Питна вода Закарпаття" на 2006-2020 роки, необхідно: 

 державне фінансування в повному обсязі та розширене інвестування; 

 впровадження пріоритетності питного  водопостачання  перед іншими видами 

спеціального водокористування;   

 посилення державного нагляду та контролю за дотриманням водоохоронного 

режиму у зонах водозабору та режиму господарювання у прибережних 

захисних смугах і водоохоронних зонах та винесення їх в натуру;  

 ліквідація диспропорції між потужностями водозабірних споруд та 

каналізаційних очисних споруд; 

 будівництво нових та реконструкція існуючих каналізаційно-очисних споруд 

та мереж водопровідно-каналізаційного господарства. 
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5. ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОЛОГІЧНОГО ТА ЛАНДШАФТНОГО РІЗНО-

МАНІТТЯ, РОЗВИТОК ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ТА ФОР-

МУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ 

 

5.1. Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, фор-

мування національної екологічної мережі  

 

5.1.1. Загальна характеристика. 

Головною метою створення екомережі області є формування територіаль-

но єдиної системи, побудованої відповідно до забезпечення можливості природ-

них шляхів міграції та поширення видів рослин і тварин, яка б забезпечувала збе-

реження природних екосистем, видів рослинного і тваринного світу та їх популя-

цій. Згідно даних Головного управління Держкомзему у Закарпатській області 

площа екомережі становить 984,3 тис. га, або 77,2% від загальної площі області. 

Динаміка площ, що складають регіональну мережу та складові структурних еле-

ментів екологічної мережі наведені у табл. 5.1.1 та 5.1.1.1. 

Таблиця 5.1.1. 

Площі земельних угідь –  складових національної екомережі за роками, тис.га 
Категорії землекористу-

вання 
2006 2007 2008 2009 2010 

2011 

Землі природного при-

значення 
146,4 178,3 178,4 178,2 178,2 

79,8 

Сіножаті та пасовища 225,9 225,6 225,7 225,3 225,3 219,6 

Землі водного господар-

ства (рибні ставки) 

12,1 

(0,3) 

12,1 

(0,3) 

12,1 

(0,3) 

12,1 

(0,3) 

12,1 

(0,3) 

1,4 

Землі водного фонду 18,5 18,5 18,4 18,3 18,3 17,8 

у т.ч. площа рибних 

ставків 
1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 

1,4 

Землі оздоровчого при-

значення 
0,4 1,0 1,0 09 0,9 

0,3 

Землі рекреаційного при-

значення 
8,5 8,5 8,6 8,6 8,6 

0,8 

Землі історико-

культурного призначення 
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

0,1 

Ліси 657,8 657,8 657,8 657,4 657,4 652,2 

 

Таблиця 5.1.1.1. 

Складові структурних елементів екологічної мережі Закарпатської області 
№ 

з/п 

Одиниці 

адміністра-

тивно-

територіаль-

ного устрою 

За-

гальна 

пло-

ща, 

тис. 

га 

За-

галь-

на 

пло-

ща 

еко-

ме-

режі, 

тис. 

га 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Берегівський 65,4 21,5 - 2,1 0,3 - - 9,3 0,1 0,1 - 0,4 9,2 - 

2 Великоберез-

нянський 

81,0 74,1 14,9 0,6 - - 0,06 44,7 - 0,1 - 2,0 11,8 - 
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3 Вино-

градівський 

69,7 27,3 - 2,8 0,1 - - 12,1 - - - 1,7 10,6 - 

4 Воловецький 54,4 46,3 - 0,3 - - - 36,4 - 0,2 - 0,4 9,0 - 

5 Іршавський 94,5 71,6 - 1,1 - - - 53,7 - - - 0,4 16,4 - 

6 Міжгірський 116,6 106,4 32,9 0,4 - - - 46,8 - - - 2,3 24,0 - 

7 Мукачівський 99,8 52,6 - 2,7 0,1 - - 33,7 0,1 - - 0,4 15,6 - 

8 Перечинсь-

кий 

63,1 55,7 - 0,4 - - - 44,5 - - - 0,4 10,4 - 

9 Рахівський 189,2 184,2 21,3 1,1 - - - 129,9 - - - 0,7 31,2  

10 Свалявський 67,3 61,7 - 0,4 - - - 52,3 0,1 0,1 - 0,3 8,5 - 

11 Тячівський 181,8 162,2 10,4 1,8 - - - 110,9 - 0,1 - 2,8 36,2 - 

12 Ужгородсь-

кий 

87,0 44,9 - 1,6 0,3 - - 25,1 - 0,1 0,5 0,3 17,0 - 

13 Хустський 99,7 75,9 0,3 2,3 - - - 52,4 - 0,1 - 1,1 19,7 - 

14 м.Мукачево 2,7 0,2 - 0,1 - - - 0,1 - - - - - - 

15 м.Ужгород 3,2 0,4 - 0,1 - - - 0,3 - - - - - - 

 Всього: 1275,3 985,0 79,8 17,8 0,8 - - 652,2 0,3 0,8 0,5 12,8 219,6 - 

Примітка. Дані Головного управління Держкомзему у Закарпатській 

області 

 

5.1.2. Загрози та вплив антропогенних чинників на структурні елемен-

ти екомережі, біо- та ландшафтне різноманіття, а також заходи щодо їх 

зменшення 

З метою запобігання негативного впливу на складові елементи екомережі, 

біо- та ландшафтного різноманіття у розрізі земельних питань, на сьогоднішній 

день в усіх районних центрах та містах обласного значення діють комісії з питань, 

пов‘язаних з погодженням документації із землеустрою, з метою реалізації ст. 

186-1 Земельного кодексу України. Протягом 2011 р. відповідно до вимог наказу 

Мінприроди України від 05.11.2004 року № 434, розпорядження Кабінету Мініст-

рів України від 10.04.2008 № 610-р ―Деякі питання розпорядження земельними 

лісовими ділянками‖ в частині розгляду та погодження матеріалів щодо вилучен-

ня (викупу), надання земельних ділянок держуправлінням у складі комісій з розг-

ляду питань, пов‘язаних з погодженням документації із землеустрою відхилено 12 

матеріалів площею 25,6538 га в порядку виявлених порушень вимог наказу Мінп-

рироди України від 05.11.2004 № 434.  

 

5.1.3 Заходи щодо збереження біологічного та ландшафтного різнома-

ніття 

Найбільш дієвим заходом збереження біологічного та ландшафтного різ-

номаніття є створення нових та розширення існуючих територій та об‘єктів при-

родно-заповідного фонду зокрема. Протягом 2011 р. за погодженням облдержад-

міністрації обласною радою прийнято рішення від 25.05.2011 № 229 про створен-

ня регіонального ландшафтного парку ,,Синяк‖ на площі 4631,2 га а також прийн-

ято рішення від 12.08.2011 № 265 ,,Про оголошення об'єктів природно-

заповідного фонду місцевого значення‖, яким створено 2 заказники місцевого 

значення у Свалявському (Тополина, 74,4 га) та Мукачівському районах (тимча-

совий ентомологічний, на 15 років, Жорнина, 9,8 га) та 1 ботанічну пам‘ятку при-

роди у м. Ужгороді (Ясен Масарика, 0,001 га).  

На виконання Указу Президента України  «Про розширення території Кар-

патського біосферного заповідника» від 14 січня 2010 року № 25, згідно з актом 

прийому-передачі від 1 серпня 2011 року проведено передачу земель від землеко-

ристувачів під охорону Карпатського біосферного заповідника загальною площею 
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7505,8 га. На виконання Указу Президента України від 29.12.2009 № 1118 ―Про 

розширення території національного природного парку ―Синевир‖ дирекцією 

національного парку прийнято під охорону від землекористувача площу 2304 га. 

Відповідно до виділених коштів Мінприроди України біосферним заповідником 

та НПП «Синевир» проводяться заходи з винесення у натурі новоприйнятих тери-

торій, розпочато внесення змін до Проекту організації територій та охорони при-

родних комплексів, їх відтворення та рекреаційного використання, отримано зго-

ду Кабінету Міністрів України на виготовлення матеріалів землеустрою з пере-

дачі земель у постійне користування.   

У 2011 році проводились заходи з погодження у Тячівському районі на 

створення ботанічного заказника місцевого значення під назвою ,,Буштинський 

парк льодовикового періоду‖ загальною площею 892,55 га та в Ужгородському 

районі на створення ландшафтного заказника місцевого значення ,,Остра‖ на 

площі 20,0 га.  

На замовлення держуправління ГО ,,Карпатський екологічний клуб 

,,Рутенія‖ у 2011 р. завершено підготовку наукових обґрунтувань на створення ще 

3 ботанічних заказників місцевого значення у Воловецькому районі загальною 

площею понад 2,1 тис. га.  

У зв‘язку із виданням нової Червоної книги України (2009) під координа-

цією держуправління підготовлено уточнений перелік рідкісних та зникаючих ви-

дів рослинного світу, який затверджено рішенням обласної ради від 26.05.2011 № 

222 та підготовлено уточнений перелік рідкісних та зникаючих видів тваринного 

світу області, що не увійшли до вище зазначеного видання, затвердження списків 

тваринного заплановано провести у I кварталі 2012 року.  

Зазначені заходи направлені на збереження біологічного та ландшафтного 

різноманіття та удосконалення формування схеми екомережі області.  

 

5.1.4 Формування національної екомережі 

На розвиток природно-заповідної справи та екомережі у 2011 році згідно 

затвердженої обласною радою ,,Програми реалізації природоохоронних заходів на 

2011 рік‖ (рішення обласної ради від 26.05.2011 № 221) спрямовано кошти з об-

ласного фонду охорони навколишнього природного середовища (ОФ ОНПС) за-

гальною сумою 745,1 тис.грн, що становить 13,3 % від загального кошторису 

фонду і відповідає рекомендаціям Координаційної ради з формування Загально-

державної екомережі України (березень 2008, м. Київ).  

На виконання рішення № 6 засідання Координаційної ради з питань фор-

мування національної екологічної мережі від 16.12.2010 р. (м. Київ) у 2011 р. за 

поданням держуправління затверджено районні схеми екомережі крім Міжгірсь-

кого району.  

Затвердження в цілому проекту обласної схеми екомережі заплановано 

провести протягом 2012 року.  

 

5.1.5 Біобезпека та поводження з генетично модифікованими організ-

мами 

Система регулювання та поводження з генетично модифікованими органі-

змами (ГМО) регламентується Законом України ―Про державну систему біобез-

пеки при створенні, випробовуванні, транспортуванні та використанні генетично 
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модифікованих організмів‖ від 30 травня 2007 року. Відповідно до зазначеного 

Закону повноваження щодо контролю та регулювання розповсюдження надані 

Кабінету Міністрів України, Міністерству освіти та науки України, Міністерству 

охорони навколишнього природного середовища України та Міністерству аграр-

ної політики України.  

Впродовж 2011 року до держуправління не надходили заяви та інформація 

стосовно впровадження, випробовування, транспортування та використання ГМО 

у тваринництві та вирощуванні сільгоспкультур на території області. 

 

5.2 Охорона, використання та відтворення рослинного світу  

 

5.2.1 Загальна характеристика рослинного світу  

Флора Закарпаття, яке займає 2% території України, налічує близько 1900 

видів вищих спорових і насіннєвих рослин, що становить половину видового 

флористичного різноманіття України. В області разом з інтродукованими видами 

росте понад 2600 видів. За загальними ботаніко-географічними рисами рослинно-

го покриву територія області належить до Карпатської підпровінції Середньо-

європейської провінції Європейської широколистяної області. Закарпатська низо-

вина відноситься до Центральноєвропейської флористичної провінції.  

 

5.2.2 Лісові ресурси  

Ліси на території області є одним з основних природних ресурсів. Понад 

80 % лісів знаходяться у гірській місцевості. Загальна площа лісового фонду, що 

закріплена за постійними лісокористувачами, становить 724,0 тис. га, (56,8 %) в 

тому числі земель вкритих лісовою рослинністю 657,5 тис. га.(51,6 %). Загальні 

запаси деревини в області оцінюються в кількості 207,5 млн.кбм і становлять 

близько 11 % загальних запасів деревини в Україні. Середній запас деревини на 

гектарі становить 358 кбм при середньому по Україні 237 кбм. Середній річний 

приріст  становить 5,0 кбм/га при середньому по Україні 3,8 кбм/га.  

За породним складом у лісах твердолисті види становлять 66,8 %, у т.ч. 

бук – 57,2 %, хвойні види – 27,9 %, у т.ч. смерека – 26,4 %, м'яколисті – 2,1 %, у 

т.ч. береза – 1,2 % 

Таблиця 5.2.1.1. 

Землі лісогосподарського призначення(станом на 01.01.2012 року) 

 
№ з/п  Одиниця 

виміру 

Кількість Примі

тка 

1 2 3 4 5 

1. Загальна площа земель лісогосподарського призначення  тис. га 724,0 * 

 у тому  числі:    

1.1 площа земель лісогосподарського призначення державних 

лісогосподарських підприємств 

тис. га 512,8 * 

1.2 площа земель лісогосподарського призначення комунальних 

лісогосподарських підприємств 

тис. га 86,2 * 

1.3 площа земель лісогосподарського призначення, що не надана 

у користування 

тис. га 129,0 * 

2.  Площа земель лісогосподарського призначення, що вкрита 

лісовою рослинністю 

тис. га 658,0 * 

3. Лісистість (відношення покритої лісом площі до загальної % 56,8 * 
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площі регіону) 

Примітка: * дані надано Головним управлінням Держкомзему у Закарпатській 

області станом на 01.01.2012 року. 

Розподіл загальної площі лісового фонду між постійними лісокористува-

чами наступний: 

 

1.  Лісогосподарські підприємства обласного управління лісо-

вого господарства (Держлісагенція України) – 

 

495,7 тис. га 

2.  Підприємства об‘єднання ГДСЛАП ―Закарпатагроліс‖ 

(Міністерство аграрної політики України) – 

 

86,155 тис. га 

3.  Об‘єкти природно – заповідного фонду загальнодержавного 

значення (Мінприроди України) – 

 

71,1 тис. га 

4.  Ужгородське військове л-во (Міноборони України) – 9,81 тис. га 

5.  Закарпатський лісотехнічний коледж при ЛДЛТУ (Міно-

світи України) – 

3,6 тис. га 

 

Крім того, в області площа 15970 га лісів знаходиться у підпорядкуванні 

філії №1 ―Іршавський лісгосп‖ ДП ―Агроспецсервіс‖, яке є самостійним лісокори-

стувачем від Мінагрополітики України і не входить до складу інших обласних 

управлінь. 

За площею лісового фонду Закарпаття входить до першої п'ятірки серед 

областей України, а за лісистістю і запасами деревини область займає перше міс-

це. На душу населення припадає 0,55 га лісів і 165 куб. м деревини. Для України в 

цілому ці показники становлять, відповідно, 0,17 га та 16,4 куб. м.  

У насадженнях лісового фонду державних лісових підприємств в області, 

що входять до системи Держлісагенції України середній запас ростучого лісу на 1 

га сягає 358 куб. м, з коливанням від 20-100 куб. м у молодняках, 100-300 куб. м у 

середньовікових, до 300-500 і більше куб. м в пристигаючих, стиглих і перестій-

них насадженнях. Окремі деревостани мають запас 1000 і більше куб. м на 1 га. За 

оцінками експертів, в тому числі і міжнародних, закарпатські ліси вважаються 

найпродуктивнішими не тільки в Карпатському регіоні, а й у Європі. 

Динаміка лісовідновлення та створення захисних лісонасаджень по Закар-

патській області наведена у таблиці 5.2.1.2. 

Таблиця 5.2.1.2. 

Динаміка лісовідновлення та створення захисних лісонасаджень, га 
 2000 2007 2008 2009 2010 2011 

Лісовідновлення, лісорозведення а землях 

лісового фонду 

2305,1 2758,8 2955,0 2716,0 2189,6 2152,0 

Створення захисних лісонасаджень на не-

придатних для с/г землях  

- - - - - - 

Створення полезахисних лісових смуг - - - - - - 

 

За даними Головного управління Держкомзему у Закарпатській області 

станом на 01.01.2012 р. згідно форми 6-зем площа земель полезахисних лісових 

смуг в області становить 113,14 га. Створення нових полезахисних лісових смуг в 

області не передбачено.  

Стан спеціального використання лісових ресурсів державного значення по 

Закарпатській області за 2011 р. наведено у таблиці 5.2.1.3. 
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Таблиця 5.2.1.3 

Динаміка спеціального використання лісових ресурсів державного значення 

 
Рік Затверд-

жена ро-

зра-

хункова 

лісосіка, 

тис. м
3 

Фактично 

зрубано ра-

зом, 

га/тис.м
3
 

Зрубано по господарствах 

хвойні твердолистяні м‘яколистяні 

ро-

зрахун-

кова 

лісосіка, 

тис. м
3
 

фактично 

зрубано, 

га/тис. м
3
 

розрахун-

кова 

лісосіка, 

тис. м
3
 

фактично 

зрубано, 

тис. м
3
 

розрахун- 

кова 

лісосіка, 

тис. м
3
 

фактично 

зрубано, 

га/тис. м
3
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Рубки головного користування 

2005 549,9 417,5 217,1 184,8 332,4 233,7 0,4 - 

2006 540,0 398,59 216,7 180,2 322,9 218,4 0,4 - 

2007 574,8 379,02 222,3 148,29 351,8 230,72 0,7 - 

2008 574,8 1807,8/353,9 222,3 1807,8

/141,8 

351,8 212,07 0,7 - 

2009 574,8 977/305,7 222,3 -/145,2 351,8 160,48 0,7 - 

2010 574,8 984,46/286,9 222,3 134,1 351,8 152,94 0,7 0,3 

2011 567,7 -/370,7 222,3 -/192,3 344,7 178,2 0,7 0,2 

 

Впродовж 2010-2011 рр. для державних лісових підприємств, підпорядко-

ваних обласному управлінню лісового та мисливського господарства 

(Держлісагенція України), проводиться базове лісовпорядкування. У зв‘язку з 

тим, що затверджені Мінприроди України обсяги розрахункової лісосіки головно-

го користування до попереднього базового лісовпорядкування, термін якого 

закінчився у 2010 р., освоєно на 50-70 %, а матеріали проекту нової розрахункової 

лісосіки на черговий ревізійний період для зазначених підприємств із врахуван-

ням пропозицій та зауважень у ході лісовпорядних нарад ВО ,,Ліспроект‖ опраць-

овані не в повній мірі, Мінприроди України дозволило наказом від 25.12.2010 № 

601 використання на 2011 р. розрахункової лісосіки та матеріалів до неї за попе-

редній період 2001-2010 років. Держуправлінням систематично бралась участь 

протягом 2011 р. у проведенні ВО ,,Ліспроект‖ технічних нарад з підсумків лісов-

порядних робіт для вище названої групи лісових підприємств, розгляд матеріалів 

Проектів організації і розвитку лісового господарства передбачено на 2012 рік.  

Таблиця 5.2.1.4 

Динаміка загибелі лісових культур, насаджень та не зімкнутих лісових культур  
 

 Держком-

ком-

лісгосп  

Мінагро-

ро-

політики  

Мін- 

оборони 

Мін- 

природи 

Інші Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

Усього за 2005 рік 4,3 101,0 25,2 - - 130,5 

Усього за 2006 рік  1,8 90,0 16,7 - - 108,5 

Усього за 2007 рік 6,8 72,0 - 186,0 - 264,8 

Усього за 2008 рік 1001,4 68,6 6,3 95,7  1172,0 

Усього за 2009 рік 1201,4 24,4 19,7 135,7 - 1380,6 

Усього за 2010 рік 9,5 102,0 10,1 90,0  211,6 

Усього за 2011 рік - 275,0 12,0 -  287,0 

у тому числі:  

1. усього загиблих лісових насад-

жень, га 

 270,0 12,0  - 287,0 
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у тому числі від:    - -  

пожеж - - - - -  

несприятливих погодних умов  92,0 - - - 92,0 

хвороб та шкідників лісу   146,0 9,0 - - 155,0 

господарської діяльності люди-

ни (забудова,  ЛЕП, кар‘єри, га-

зопроводи тощо)  

- - 3,0 - - 3,0 

1.1 з них загиблих лісових культур,  

га 

- 5,0 - - - 5,0 

у тому числі від:пожеж - - - - - - 

несприятливих погодних умов - 5,0 - - - 5,0 

хвороб та шкідників лісу  - - - - -  

господарської діяльності  людини 

(забудова, ЛЕП,  кар‘єри, газо-

проводи) 

- - - - - - 

Інше - 32,0 - - - 32,0 

 

5.2.3 Стан використання природних недеревних рослинних ресурсів  

 

З метою раціонального використання природних рослинних ресурсів міс-

цевого значення держуправлінням підготовлено розпорядження голови Закарпат-

ської обласної державної адміністрації від 29.04.2011 № 244 ,,Про ліміти спеціа-

льного використання природних рослинних ресурсів місцевого значення у 2011 

році та ліміти збирання лікарських рослин у 2011 році‖.  

За даними районних державних адміністрацій всього в області заготовлено 

протягом 2011 р. всього природних рослинних ресурсів місцевого значення: ягід 

чорниці при ліміті 2033,2 тонни заготовлено 413,6 тонни (20,3 %), ягід ожини при 

ліміті 959,0 тонн заготовлено 32,0 тонни (3,3 %), грибів при ліміті 2512,7 тонни 

заготовлено 69,1 тонни (2,8 %), ягід малини при ліміті 525,3 тонни заготовлено 1,3 

тонни (0,2 %), ягід брусниці при ліміті 72,0 тонн заготовлено 45,7 тонни (63,4 %). 

За звітами райдержадміністрацій заготівля лікарської сировини у 2011 р. 

проводилась на території Іршавського, Мукачівського та Свалявського районів. 

Всього в області заготовлено/закуплено 2,71 тн (1,5 %) із затверджених лімітів 

172,89 тн.  

Дані про спеціальне використання природних рослинних ресурсів на тери-

торії області за період 2000-2011 рр. наведені у таблиці 5.2.3.1. 

Таблиця 5.2.3.1. 

Динаміка заготівлі лікарської сировини, т 
Рік Вид  рослин Обсяги  заготівлі,  т 

встановлені  ліміти фактично заготовлено 

2000 * 309,845 85,3 

2007 * 255,1 1,8 

2008 * 119,97 0,235 

2009 * 123,87 1,024 

2010 Всього, у  тому числі: 123,42 4,8 

 Листя подорожника 0,4 0,6 

 Листя мати-й  мачухи 0,8 0,45 

 Пагони чорниці 9,0 1,0 

 Трава  звіробою 1,35 0,9 

 Плоди шипшини 1,8 0,1 

 Хвощ польовий 0,8 0,55 
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2011 Всього, у  тому числі: 172,89 2,712 

 Листя подорожника 4,69 0,26 

 Трава звіробою 6,82 0,31 

 Листя матий мачухи 3,74 0,05 

 Спориш (листя) 1,7 0,33 

 Шипшина (плоди) 31,25 0,4 

 Кропива дводомна (листя) 4,70 0,12 

 Череда (трава) 12,8 0,16 

 Деревій (трава) 1,5 0,26 

 Хвощ польовий 2,13 0,38 

 Бузина чорна (суцвіття) 1,62 0,02 

 Ромашка лікарська (квіти) 0,40 0,3 

 Пижмо (квіти)  0,12 

 Липа (цвіт) 0,47 0,002 

Примітка: * - звіти райдержадміністрацій у частині використання лікарської сировини за 

2000-2009 рр. надавались у загальних обсягах.  

 

Заготівля лісових ресурсів місцевого значення у 2011 році не перевищила 

обсягів затверджених лімітів. 

 

5.2.4 Охорона та відтворення видів рослин, занесених до Червоної кни-

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

 

У сучасній флорі області налічують понад 2 тисячі видів, що відповідає 

50% до загальної чисельності видів України. З них 237 видів флори занесені до 

додатків Конвенції про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ іс-

нування в Європі, 22 види флори занесені до додатків Конвенції про міжнародну 

торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення 

(CITES). Усього видів рослин занесених до Червоної книги України-263 екз., у 

т.ч. 214 видів судинних рослин, 19 видів грибів, 7 видів водоростей, 23 види ли-

шайників, а рослинних угруповань занесених до Зеленої книги України - 27. Най-

більше різноманіття ,,червонокнижних‖ видів рослин зосереджено у басейні річки 

Тиса, де за даними наукових досліджень на облік взято 145 видів судинних рос-

лин.  

З метою охорони, збереження, створення умов для відновлення видів су-

динних рослин, що підлягають особливій охороні та у зв‘язку із виходом у 2009 р. 

нової редакції Червоної книги України прийнято рішення обласної ради від 

26.05.2011 № 222 ,,Про затвердження Переліків видів судинних рослин, що підля-

гають особливій охороні на території Закарпатської області‖. Зазначеним рішен-

ням затверджено Регіональний червоний список судинних рослин Закарпатської 

області‖, який містить-321 вид, визначено 213 видів судинних рослин Закарпатсь-

кої області, занесених до Червоної книги України. Відповідно до аналізу цього 

рішення з попереднім (№ 707 від 04.12.2008)  додатку Перелік судинних рослин, 

що підлягають особливій охороні на території Закарпатської області (Регіональ-

ний червоний список судинних рослин Закарпатської області, кількість видів 

зменшилася на 21 відсоток, а у додатку Перелік рідкісних та зникаючих видів су-

динних рослин Закарпатської області, занесених до Червоної книги України, що 

підлягають особливій охороні, кількість видів збільшилося на 50 відсотків.  
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Протягом 2011 р. держуправлінням проводились заходи з уточнення пере-

ліку рослинних угруповань, що підлягають особливій охороні на території об-

ласті. Подання зазначених переліків на затвердження заплановано на 2012 рік.  

Перелік видів судинних рослин, водоростей, грибів та лишайників яким за-

грожує небезпека, наведено у таблиці 5.2.4.1. 

Таблиця 5.2.4.1. 

Перелік видів судинних рослин, водоростей, грибів та лишайників  

яким загрожує небезпека 
 

Назва виду Кількість видів Види, яким загрожує небезпека 

2007 2008 2009 2010 2011 

Судинні рослини 2027 142 142 *214 *214 *214 

Гриби 262 6 6 *19 *19 *19 

Водорості 6000 1 1 *7 *7 *7 

Лишайники 860 12 12 *23 *23 *23 

Разом: 9149 161 161 *263 *263 263 

Примітка: * - дані за 2010-2011рр. взяті з Червоної книги України (рослинний світ у ре-

дакції 2009 р. згідно якої мохоподібні (12 видів) не представлені в даній таблиці.  

 

В області є можливості відтворення видів рослин, занесених до Червоної 

книги України. На базі національних природних парків та Карпатського біосфер-

ного заповідника можлива організація центрів збереження генетичного різнома-

ніття. Протягом 2011 р. в національних природних парках проводились заходи з 

відтворення рослин, занесених до Червоної книги України. На території НПП 

―Синевир‖ відтворено шафран Гейфеля (Сrocys Heufelianus L)-264 екз; підсніжник 

білосніжний (Galantus nivalis L.)-132 екз; білоцвіт весняний карпатський (Leu-

cojum vernum L.)-110 екз; нарцис вузьколистий (Narcisus angustiflius L)-198 екз; 

зозулинець чоловічій (Orchis moculata L.)-114 екз; котячі лапки карпатські (Ante-

naria carpatica L.)-6 екз; родіоли рожевої (Rhodiola rosea L.)-12 екз та плаунок пла-

уноподібний (Selaginella selaginoides L.)-1екз.В Ужанському національному при-

родному парку бузок угорський (Syringa josikaca)-50 екз. 

 

5.2.5 Адвентивні види рослин 

В області простежуються тенденції до збільшення кількості адвентивних 

видів та розширення місця їх зростання і поширення. Експансія адвентивних ви-

дів гальмує процеси відновлення корінного рослинного покриву, створюючи мо-

жливості їх блокування та спричиняє умови до утворення угруповань з доміну-

ванням адвентивних видів. 

Для області найбільш поширеними інвазійними видами на сьогодні є 3 ви-

ди. Це амброзія полинолиста (Аmbrosia artemisiifolia L.), повитиця польова 

(Cusacuta campestris Junk.) та борщівник Сосновського (Heracleum sosnovskyi 

Manden).  

Зокрема, дослідження заплавних угруповань Закарпаття проведено Дер-

жавним природознавчим музеєм НАН України (м. Львів). Провідними у до-

сліджуваній фракції флори є такі перших п‘ять родин: Compositae - 33 види (22,8 

відсотків від її загальної кількості); Cruciferae – 15(10,4 відсотки); Graminae 11 

(7,6 відсотки); Labiatae – 9(6,2 відсотка); Lequminosae – 7(4,8 відсотка). Адвентив-

на фракція флори заплавних угруповань Закарпаття нараховує 145 видів, які 
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належать до 108 родів і 43 родин. Загальна кількість адвентивних видів становить 

201 вид, з яких також 56 видів є ненатуралізованими. З п‘яти досліджуваних 

фракцій флори найчисельнішим за кількістю видів є рід Atriplex (4 види, 2,8 від-

сотків). Флористичний спектр досліджуваної фракції флори є подібним до спек-

тру флори бур‘янів Середземноморських країн Західної Європи, а також до адвен-

тивних фракцій флор північної частини Великої Угорської рівнини.  

За міграційним походженням адвентивні види рослин заплавних угрупо-

вань є досить різноманітними. Їх основу складають види з регіонів, приурочених 

до аридних (субмеридіональна і меридіональна) зон земної кулі – 104 види, або 

71,4 відсотки. Слід відзначити також велику кількість північноамериканських 

видів (33 види). 

В останні роки виявлено новий вид гриба - квітохвосник Арчера. Гриб має 

зіркоподібну будову, основна його частина складається з 3–6 «щупалець». 

Зустрічється грбниками у молодих змішаних лісах Виноградівського та Ужго-

родського районів. Батьківщиною гриба є Австралія і Тасманія, а до Європи він 

потрапив тільки у другій половині ХХ століття. 

Викликає занепокоєння висока кількість видів, що спричиняють засмічен-

ня природних екосистем. Найбільш біотично ―засміченим‖ є угруповання класу 

Galio-Urticetea dioicae Pass ex. Kopecky. 

Найбільш небезпечними для заплавних природних екосистем є популяції 

видів або угруповань з домінуванням Acor negundo L., Fraxsimus pensilvanica 

Marsh, Echinocystis lobata L., Heracleum sosnovsky Manden та інші. 

Стан адвентивних видів рослин та територіях природно-заповідного фонду 

загальнодержавного значення: 

 

Карпатський босферний заповідник 
Географо-генетичні гру-

пи антропофітів 

Число 

антропофітів 

% від всіх 

антропофітів 

число 

ксенофітів 

% від всіх 

ксенофітів 

Європейська 40 35,1 10 23,2 

Південноєвропейсько- 

азіатська 

14 12,2 5 11,6 

Східноєвропейсько- 

азіатська 

0 0 1 2,3 

Азіатська 22 19,2 10 23,2 

Американська 0 0 14 0 

Африканська 0 0 0 0 

Невизначеного 

походження 

38 33,3 0 0 

 

Національний природний парк ―Синевир‖ 
Географо-генетичні гру-

пи антропофітів 

Число 

антропофітів 

% від всіх 

антропофітів 

число 

ксенофітів 

% від всіх 

ксенофітів 

Європейська 19 18,0 52 51,0 

Південноєвропейсько- 

азіатська 

8 7,0 23 23,0 

Східноєвропейсько- 

азіатська 

3 3,0 9 9,0 

Азіатська 0 0 0 0 

Американська 6 6,0 17 17,0 

Африканська 0 0 0 0 
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Невизначеного 

походження 

0 0 0 0 

 

Ужанський національний природний парк 
Географо-генетичні гру-

пи антропофітів 

Число 

антропофітів 

% від всіх 

антропофітів 

число 

ксенофітів 

% від всіх 

ксенофітів 

Європейська 8 6,8 13 5,1 

Південноєвропейсько- 

азіатська 

49 41,5 12 20,3 

Східноєвропейсько- 

азіатська 

5 4,2 5 8,5 

Азіатська 20 16,9 9 15,2 

Американська 24 20,3 24 40,7 

Африканська 0 0 0 0 

Невизначеного 

походження 

12 10,3 6 10,2 

 

5.2.6. Стан зелених насаджень Закарпатської області 

Загальна площа зелених насаджень у населених пунктах станом на 

01.01.2011 року за даними обласного Головного управління Держкомзему у Зака-

рпатській області становить 0,7 тис.га.  

Стан озеленення населених пунктів за період 2000-2011 рр. наведено у 

таблиці 5.2.5.1. 

Таблиця 5.2.5.1. 

Озеленення населених пунктів, га 

Заходи 
Рік 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Створено нових зелених наса-

джень, га 
40,1 43,4 43,4 80,0 79,4 70,0 75,3 75,0 

Проведено ландшафтну рекон-

струкцію насаджень, га 
6,3 2,35 2,41 2,41 21,5 31,1 30,0 30,0 

Проведено догляд за насад-

женнями, га 
92,0 146,4 146,4 146,4 181,9 180,0 175,0 177,0 

 

Звіт про зелене господарство за 2011 рік 

Показники 

Код 

ряд-

ка 

За 2011 

рік 

За 

2010 

рік 

А Б 1 2 

Розділ 1. Зелені насадження 
Загальна площа зелених насаджень, га  *

 
01 2721,2 6105,3 

Площа зелених насаджень, уражених фітозахворюваннями – всього, м
2
 02 220 246 

у тому числі:  

квітковими паразитами та напівпаразитами  
03 130 145 

мікозами (грибами) 04 67 48 

ентомошкідниками 05 23 53 

Площа зелених насаджень загального користування, охоплених догля-

дом, га 
06 274,8 119,5 

Площа зелених насаджень загального користування – всього, га 07 383,8 216,1 

у тому числі:  

парки культури та відпочинку 
08 86,2 46,2 

парки міські, районні, сади житлових районів при житлових будинках 09 131,85 34,5 

сквери 10 46,7 46,2 
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Показники 

Код 

ряд-

ка 

За 2011 

рік 

За 

2010 

рік 

А Б 1 2 
набережні та бульвари 11 46,85 17,0 

гідропарки, лугопарки, лісопарки 12 21,0 21,0 

інші об'єкти благоустрою 13 51,2 51,2 

Витрати на утримання зелених насаджень загального  користування – 

всього, тис.грн. 
14 3353,44 2944,99 

Площа зелених насаджень обмеженого користування – всього, га 23 1323,46 1274,41 

у тому числі на території: 

житлових районів та мікрорайонів 
24 807,7 766,75 

дошкільних установ 25 33,83 33,03 

закладів освіти 26 129,27 127,47 

закладів охорони здоров'я 27 46,31 43,01 

промислових підприємств 28 256,76 256,76 

інші 29 49,59 47,39 

Площа зелених насаджень спеціального призначення – всього, га 30 986,42 892,73 

у тому числі насадження: 

вздовж вулиць 
31 818,07 725,28 

санітарно-захисних зон 32 160,76 159,86 

інші 33 7,59 7,59 

Площа міських лісів, га 34 - - 

Розділ 2. Насінництво 
Загальна площа під насінництво, га 35 4,8 4,8 

Реалізація насіння квітів, кг 36 571 569,9 

Реалізація насіння газонних трав, т 37 15,5 16,9 

Розділ 3. Розсадництво 
Загальна площа під розсадництво, га  38 20,82 20,82 

Реалізація посадкового матеріалу – всього, тис.шт. 
39 23,618 

18,44

9 

  у тому числі саджанців дерев 40 17,38 8,995 

Розділ 4. Квітникарство 
Інвентарна площа оранжерей (теплиць), га 41 1,9 1,7 

Реалізація розсади квітів, тис.шт. 42 6,453 5,804 

Реалізація насіння квітів, які вирощені в закритому ґрунті, кг 43 - - 

Примітка: за даними управління житлово-комунального господарства Закарпатської облдержа-

дміністрації 

 

За станом на 2011 рік на території області працюють 16 підприємств, що 

здійснюють діяльність з утримання зелених насаджень на територіях загального 

користування. 

 

5.2.7 Заходи щодо збереження рослинного світу 

З метою збереження рослинного світу згідно інформації адміністрацій пар-

ків та біосферного заповідника проводяться дослідження природних процесів та 

розробляються плани дій для збереження і відтворення видів рослинного світу, 

проводиться контроль службами держохорони відвідувачів з метою дотримання 

правил перебування на територіях парків та заповідника, екологічні лекції серед 

місцевого населення та відвідувачів, які спрямовані на збереження рідкісних видів 

флори, зокрема. Карпатським біосферним заповідником розроблено плани дій 

щодо збереження та відновлення багатьох популяцій рідкісних видів флори, що 

знаходяться під загрозою і занесені до Червоної книги України. Для їх збереження 
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вводиться особливий режим охорони, місця зростання включаються до заповідної 

функціональної зони. У деяких місцях, при потребі проводяться заходи щодо оп-

тимізації антропогенного навантаження. Для збереження популяції деяких рідкіс-

них видів, наприклад Narcissus angustifolius (нарцис вузьколистий) заповідником 

щорічно проводиться ряд природоохоронних заходів, направлених на збереження 

цього виду, зокрема щорічне сінокосіння в період після дозрівання насіння (сере-

дина липня-кінець вересня), організація вирубки верб, залишивши їх тільки 

вздовж водотоків. Для відновлення гідрологічного режиму біотопів деяких воло-

голюбних видів рослин, у тому числі і нарцису вузьколистого, у Долині нарцисів 

проводиться влаштування комплексу перепадів (водоспадів) на водотоках для оп-

тимізації водного балансу території. Ужанським національним природним парком 

для збереження рідкісних видів рослин проводяться систематичні дослідження 

щодо виявлення місцезростань раритетних видів, моніторинг стану їх популяцій, 

розробка наукових основ їх охорони та відтворення, внесення пропозицій по зане-

сенню окремих видів до Червоної книги України та до списку рідкісних видів ро-

слин Закарпатської області. За поданням держуправління обласною радою прийн-

ято рішення від 26.05.2011 року № 222, яким затверджено Переліки видів судин-

них рослин, що підлягають особливій охороні на території Закарпатської області 

(Регіональний червоний список, 321 вид) та перелік рідкісних і зникаючих видів 

судинних росин Закарпатської області, занесених до Червоної книги України - 213 

видів.  

 

5.3 Охорона, використання та відтворення тваринного світу 

 

5.3.1. Загальна характеристика тваринного світу.  

У сучасній фауні області налічують понад 30 тис. видів. На території об-

ласті поширені як безхребетні, так і хребетні тварини. Серед безхребетних є 

представники понад 20 типів організмів, з яких більшість - найпростіші. Близько 

400 видів хребетних тварин, ссавців - 80 видів, птахів – 287 видів, з яких 197 гніз-

дуючих, 10 видів плазунів, 16 земноводних, 60 риб, 100 молюсків.  

 

5.3.2. Стан і ведення мисливського та рибного господарств 

За станом на 01.01.2012 р. площа мисливських угідь в області, наданих в 

користування, складає 1207,9 тис.га (94,7 % від загальної площі області). Мислив-

ське впорядкування проведено на площі 1010,8 тис.га. Загальні витрати на веден-

ня мисливського господарства за 2011 р. складають 4993,8 тис.грн., у т.ч. за раху-

нок держбюджету 105,8 тис.грн. Заробітна плата зайнятих у мисливському госпо-

дарстві працівників у 2011р. складала 7330,2 тис.грн., затрати на охорону, відтво-

рення та облік мисливських тварин, впорядкування мисливських угідь – 1607,9 

тис.грн. у т.ч. облік мисливських тварин складає – 63,7 тис.грн., охорона диких 

тварин – 87,8 тис.грн., викладення кормів для підгодівлі мисливських видів тва-

рин та інші витрати – 1174,9 тис.грн.  

Веденням мисливства та полювання в області займаються 34 організації, за 

якими закріплені мисливські угіддя: у т.ч. 5 державних лісомисливських госпо-

дарств, 11 УТМР, товариство військових мисливців та рибалок (самоліквідовано у 

жовтні 2011 р.), 10 ЗТМР ,,Лісівник‖ та 6 інших мисливських товариств. У 2011 р. 
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створено ГО ТМР ,,Мисливський клуб ,,Губерт‖ у Берегівському районі (рішення 

обласної ради від 04.11.2011 № 323).  

Переважна більшість робіт у мисливському господарстві громадських ор-

ганізацій виконується за рахунок добровільної участі мисливців.  

Із основних видів мисливської фауни у 2011 році на обліковано понад 8,1 

тис. козуль, 3,9 тис. кабанів, 2,5 тис. - оленів. Чисельність копитних та пернатих 

видів мисливських тварин у порівнянні з минулими роками збільшилась: 

 

Динаміка чисельності основних видів мисливських тварин (голів) 

Таблиця 5.3.2.1 

 
Види мисливських тварин 2000 2008 2009 2010 2011 

Копитні 6530 11498 12270 14099 14631 

Хутрові 56101 58937 60922 61796 54974 

Пернаті 197600 156087 157289 121216 142879 

 

У 2011 році відстріляно 551 особину копитних тварин проти 420 у 2010 

році, з них зокрема: 10 оленів, 188 козуль, 353 кабани.  

Аналіз стану ведення мисливського господарства наведено в таблиці 

5.3.2.2: 

Таблиця 5.3.2.2 

Добування основних видів мисливських тварин 
Рік Види ми-

сливських 

тварин 

Затверджений 

ліміт добу-

вання 

Видано 

ліцензій 

Добуто Не викори-

стано ліцензій 

Причина неви-

користання 

1 2 3 4 5 6 7 

2000 олень 5 5 5 -  

козуля - - - -  

кабан 14 14 9 5  

куниця - - - -  

 

2008 

олень 8 10 4 6 - 

козуля 165 163 133 30 - 

кабан 219 204 156 48 - 

лань 29 0 0 0 - 

 

2009 

олень 14 14 8 6 - 

козуля 199 199 162 37 - 

кабан 304 304 280 24 - 

лань 27 0 0 0 - 

 

2010 

олень 12 12 11 1 - 

козуля 216 223 149 74 - 

кабан 431 437 214 223 - 

лань 33 0 0 0 - 

2011 

олень 10 10 10 0 - 

козуля 240 240 188 52 - 

кабан 542 544 353 191 - 

лань 32 0 0 0 - 

У мисливських господарствах Закарпаття одноразово з обліком видів ми-

сливської фауни проводиться облік видів тваринного світу, занесених до ―Черво-

ної книги України‖, кількість яких за період з 2008-2011 рр. поступово збіль-

шується. За даними обласного управління лісового та мисливського господарства 
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за матеріалами обліку у 2011р. зросла чисельність видри (781 особина), лісового 

кота (944 особини), рисі (166 особин), ведмедя (167 особин), інші види мають не 

значне щорічне коливання по чисельності.  

 

Динаміка чисельності видів тваринного світу, занесених до Червоної книги 

України (2008-2011 роки) 
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Негативним явищем є фактор турбування в мисливських угіддях. 

Найбільшу шкоду фауні завдають собаки (особливо новонародженим особинам та 

молодняку диких тварин), які супроводжують домашніх тварин під час випасання 

худоби. В останні роки додатковим фактором турбування є масові відвідування 

угідь туристами та населенням в період збору продукції побічного користування 

(грибів, ягід, дикоростучих плодів, тощо).  

На території області промисловий вилов риби (рибний промисел) у при-

родних водоймах не проводиться, у зв‘язку із чим таблиця 5.3.3. не заповнюється. 

 

Таблиця 5.3.2.3. 

Динаміка вилову риби 

Рік Водний об‗єкт Затверджений  ліміт  вилов, (т) 
Фактичний  вилов, 

(т) 

1 2 3 4 

2007 - - - 

2008 - - - 

2009 - - - 

2010 - - - 

2011 - - - 
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Таблиця 5.3.2.4. 

Кількість виявлених фактів браконьєрства 
 2008 рік 2009 рік 2010 2011 рік 

Виявлено фактів браконьєрства, од. 152 164 93 90 

із них: Держлісгоспом – 58; УТМР - 12; Минприроди - 9; МВС -  9; інші користувачі - 2 

 

5.3.3 Охорона та відтворення видів тварин, занесених до Червоної 

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

України  

 

Загальна кількість видів фауни області становить-30428 од., що становить 

68 % від загальної чисельності видів України. З них 163 занесені до Червоної 

книги України. У Закарпатті нараховується близько 400 видів хребетних тварин, з 

них 91 вид занесено до Червоної книги України, 12 до додатків Конвенції про 

охорону дикої флори і фауни і природних середовищ існування в Європі 

(Бернської конвенції), 21 додатків Конвенції про збереження мігруючих видів 

диких тварин (Боннської конвенції, CMS) і 21 вид охороняється відповідно до 

угоди про збереження кажанів в Європі (EUROBATS).  

25.11.2011 року Протоколом № 2 засідання громадської ради неурядових 

громадських організацій та об‘єднань при державному управлінні охорони 

навколишнього природного середовища в Закарпатській області погоджено 

винесення на затвердження сесії обласної ради регіонального списку тварин, що 

потребують особливої охорони хребетних видів тварин.  
 

Стан охорони та відтворення тваринного світу наведено у таблиці 5.3.4.1. 

 

Таблиця 5.3.4.1. 

Охорона та відтворення тваринного світу 
 

Район Усього видів тварин зане-

сених до Червоної книги 

України, екз. 

Кількість видів за-

несених до Червоної 

Книги України, 

відтворено на те-

риторіях та 

об’єктах ПЗФ, 

екю.,назва 

Кількість популя-

цій видів тварин 

Занесених до Чер-

воної книги 

України, які зник-

ли, од.,назва 

НПП „Синевир‖, Міжгірський та  

Хустський район  

43  Thumallus thumallus 

L– харіус європей-

ський – 60 екз 

Ursus arctos– ведмідь 

бурий – 3 екз 

- 

Ужанський НПП Великоберезнянський район 78 - - 

Карпатський біосферний заповідник Рахівський 

та Тячівський район 

118 - довгокрилець зви-

чайний (Miniopter-

us shreibersi) 

НПП Зачарований край Іршавський район 30 - - 

Перелік видів фауни, якій загрожує небезпека, види фауни, що 

охороняються міжнародними договорами України та перелік видів фауни, що 

охороняються в регіоні наведено в таблицях 5.3.4.2.- 5.3.4.4. 
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Таблиця 5.3.4.2. 

Кількість фауни, якій загрожує небезпека 
Назва виду Кількість видів Види, яким загрожує небезпека 

2007 2008 2009 2010 2011 

Хребетні 428 93 93 93 91 91 

ссавці 69 22 22 22 39 39 

птахи 280 53 53 53 25 25 

плазуни  10 3 3 3 3 3 

земноводні 16 6 6 6 7 7 

риби 51 8 8 8 17 17 

круглороті 2 1 1 1 - - 

Безхребетні понад 30 тис. 90 90 90 72 72 

Разом: близько 30,5 тис. 183 183 183 163 163 

 

Таблиця 5.3.4.3. 

Види фауни, що охороняються міжнародними договорами України  
 2007 рік 2008 

рік 

2009 рік 2010 рік 2011 

рік 

Загальна чисельність видів фауни , од. 30428 30428 30428 30428 30428 

% до загальної чисельності видів України 68 68 68 68 68 

Види фауни, занесені до Червоної книги 

України, од. 

117 117 117 117 163 

Види фауни, занесені до додатків Конвенції 

про міжнародну торгівлю видами дикої фауни 

і флори, що перебувають під загрозою зник-

нення (CITES), од. 

12 12 12 12 12 

Види фауни, занесені до додатків Конвенції 

про охорону дикої флори і фауни і природних 

середовищ існування в Європі (Бернської 

конвенції), од.  

237 237 237 237 237 

Види, занесені до додатків Конвенції про збе-

реження мігруючих видів диких тварин 

(Боннської конвенції, CMS), од. 

21 21 21 21 21 

Види, що охороняються відповідно до Угоди 

про збереження афро-євразійських мігруючих 

водно-болотних птахів (AEWA), од. 

– – – - - 

Види, що охороняються відповідно до Угоди 

про збереження кажанів в Європі 

(EUROBATS), од. 

21 21 21 21 21 


Таблиця 5.3.4.4. 

Види фауни, що охороняються міжнародними договорами України 

Назва виду 

Червона 

книга 

України 

Бернська 

конвенція 
CITES CMS AEWA 

EURO-

BATS 

Європей-

ський чер-

воний 

список 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ссавці 
Вовк - Canis lupus  +     + 

Вовчок лісовий - Dryomis laniger  +      

Вовчок ліщиновий Muskardinus 

avellanarius 

 
+ 

    + 

Полівка татранська Microtus tatricus + +     + 

Мишівка лісова Sicista betulina  + +     + 

Видра річкова Lutra lutra  + + +    + 

Ведмідь бурий Ursus actos  + + +    + 

Куниця кам'яна Martes foina   +      
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Куниця лісова Martes martes   +      

Горностай Mustela erminea  + +     + 

Ласка - Mustela nivalis  +      

Тхір лісовий - Putorius putorius  + +      

Норка європейська Mustela lutreola + +     + 

Борсук Meles meles  - +      

Кіт лісовий Felis silvestris  + + +    + 

Рись звичайна Lynx lynx  + + +    + 

Олень благородний Cervus elaphus   +      

Козуля європейська Capreolus 

capreolus  

 
+ 

     

Пiдковонiс великий Rhinolophus 

ferrumequinum  

+ +  +  + + 

Пiдковонiс малий Rhinolophus 

hipposideros  

+ +  +  + + 

Довгокрил звичайний Miniopterus 

shreibersi  

+ +  +  + + 

Нiчниця гостровуха Myotis blythii  + +  +  + + 

Нiчниця велика Myotis myotis  + +  +  + + 

Нiчниця довговуха Myotis bechsteini  + +    + + 

Нічниця Наттерера Myotis nattereri  + +  +  + + 

 

Нiчниця вусата Myotis mystacinus  + +    + + 

Нiчниця Брандта Myotis brandtii  + +  +  + + 

Нiчниця триколiрна Myotis emar-

ginatus  

+ +  +  + + 

Нiчниця водяна Myotis daubentonii  + +  +  + + 

Вухань звичайний Plecotus auritus + +    + + 

Вухань австрійський Plecotus austri-

acus 

+ +    + + 

Широковух європейський Barbastel-

la barbastellus 

+ +  +  + + 

Нетопир звичайний Pipistrellus pipi-

strellus 

+ +    + + 

Нетопир Натузіуса Pipistrellus 

nathusii 

+ +    + + 

Вечірниця мала Nyctalus leisleri + +  +  + + 

Вечiрниця руда Nyctalus noctula +     + + 

Кажан пізній Eptesicus serotinus + +    + + 

Кажан північний Eptesicus nilssonii + +    + + 

 Лилик двоколірний Vespertilio 

murinus 

+ +  +  + + 

Бурозубка альпійська Sorex alpinus + +     + 

Водяна полівка мала Arvicola ter-

restris scyermani 

-       

Полівка снігова  

Chionomys nivalis Martins 

+ +     + 

Білозубка мала Crocidura suaveolens   +      

Cricetus cricetus хом'як звичайний  +      

Erinaceus europaeus їжак європейсь-

кий 

 +      

Сурок гірський Marmota marmota   +      

Рясоніжка велика Neomys fodiens         

Рясонiжка мала Neomys anomalus   +      

Вивірка звичайна Sciurus vulgaris   +      

Мiдиця альпiйська Sorex alpinus  + +      

Мідиця звичайна - Sorex araneus   +      

Мідиця мала - Sorex minutus   +      

Слiпак буковинський  

Spalax graecus  
+ 

      

Слiпак подiльський Spalax zemni   +      

Ховрах євpопейський Spermophilus 

citellus  
+ + 

    + 

Ховрах крапчастий Spermophilus 

suslicus  
+ + 

     

Білозубка велика Crocidura leucodon + +     + 

Кутора мала Neomys anomalus + +     + 

Нічниця ставкова Myotis dasycneme + +  +  + + 

Нетопир-карлик Pipistrellus pygmae- + +    + + 
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us 

Соня садова Eliomys quercinus + +     + 

Тхір степовий Mustela eversmanni + +     + 

Птахи 
Червоновола гагара Gavia stellata  +      

Чорновола гагара G. arctica  +      

Малий норець Podiceps ruficollis  +      

Чорношиїй норець P. nigricollis  +      

Бугай - Botaurus stellaris  +      

Бугайчик - Ixobrychus minutus  +      

Квак - Nycticorax nycticorax  +      

Мала біла чапля  

Egretta garzetta 

 +      

Руда чапля  - A. purpurea  +      

Гуска білолоба - Anser albifrons   +      

Гуска сіра - Anser anser          +      

Крижень - Anas platyrhynchos   +      

Коровайка - Plegadis falcinellus + +      

Білий лелека - Ciconia ciconia  +      

Чорний лелека - C. nigra + + +  +   

Осоїд - Pernis apivorus  +      

Рудий шуліка - Milvus milvus + + +  +  + 

Чорний шуліка - M. migrans + + + +    

Польовий лунь - Circus cyaneus + +      

Луговий лунь - C. pygargus + + +  +   

Болотяний лунь - C. aeruginosus  +      

Великий яструб Accipiter gentilis  +      

Малий яструб - A. nisus  +      

Зимняк - Buteo lagopus  +      

Звичайний канюк -.B. buteo  +      

Малий підорлик Aquila pomarina + + +  +   

Змієїд - Circaetus gallicus + + +  +   

Орел-карлик -Hieraaetus pennatus + +      

Степовий орел - Aquila rapax + +      

Великий балобан - A. clanga + +      

Малий балобан -A. pomarina + +      

Беркут - A. chrysaetos + + +  +   

Балобан - Falco cherrug + +      

Сапсан - F. peregrinus + + +     

Чеглок - F. subbuteo  +      

Дербник - F. columbarius  +      

Кібчик - F. vespertinus  +      

Степовий боривітер F. naumanni + +     + 

Боривітер звичайний Falco 

tinnuculus (Cerchneis) 

 + +     

Перевізник Actitis hypoleucos    +    

Глуiшець - Tetrao urogallus + +      

Сірий журавель - Grus grus + +  +    

Погонич- - Porzana porzana  +      

Деркач - Crex crex  +     + 

Чорниш - Tringa ochropus  +      

Дупель - G. media  +      

Чорний крячок - Chlidonias nigra  +      

Річковий крячок Sterna hirundo  +      

Пугач - Bubo bubo + + +     

Вухата сова - Asio otus  + +     

Болотяна сова A. flammeus  + +     

Сипуха - Tyto alba  + +      

Совка - Otus scops + + +     

Волохатий сич Aegolius funereus + + +     

Хатній сич - Athene noctua  + +     

Сичик-горобець  

Glaucidium passerinum 

+ + +     

Сіра сова - Strix aluco  + +     

Довгохвоста сова - S. uralensis + + +     

Дрімлюга Caprimulgus europaeus  +      

Сиворакша Coracias garrulus + +      

Голуба рибалочка Alcedo atthis  +      
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Звичайна бджодлоїдка Merops apias-

ter 

 +      

Одуд - Upupa epops  +      

Крутиголовка Jynx torguilla  +      

Жовна зелена Picus viridis + +      

Сивий дятел P. canus  +      

Чорна жовна Dryocopus martius  +      

Великий строкатий дятел 

Dendrocopos major 

 +      

Сирійський дятел - D. siriacus  +      

Середній дятел - D. medius  +      

Білоспинний дятел D. leucotos + +      

Малий дятел D. minor  +      

Трипалий дятел Picoides tridactylus + +      

Стриж - Аpus apus( pallidus)  +      

Ластівка берегова Riparia riparia    +      

Сільська ластівка Hirundo rustica  +      

Міська ластівка Delichon urbica  +      

Лісовий щеврик Anthus trivialis  +      

Луговий щеврик A. pratensis  +      

Червоногрудий  щеврик Anthus cer-

vinus 

 +      

Гірський щеврик A. spinoletta  +      

Жовта плиска M. flava  +      

Гірська плиска Motacilla cinerea  +      

Біла плиска M. alba  +      

Сорокопуд-жулан Lanius collurio  +      

Сірий сорокопуд L. excubitor + +      

Іволга Oriolus oriolus  +      

Горіхівка Nucifraga caryocatactes  +      

Омелюх Bombicilla garrulus  +      

Звичайна оляпка Cinclus cinclus  +      

Кропивник Troglodytes troglodytes  +      

Альпійська тинівка  

Prunella collaris 

+ +      

Лісова тинівка P. modularis  +      

Рябогруда славка. Sylvia nisoria  +      

Чорноголова славка. S. atricapilla  +      

Садова славка S. borin  +      

Сіра славкаю S. communis  +      

Прудка славка S. curruca  +      

Жовтоголовий корольок Regulus 

regulus 

 +      

Червоноголовий корольок  

R. ignicapillus 

+ +      

Мухоловка-білошийка Ficedula 

albicollis 

 +      

Мала мухоловка. F. parva  +      

Сіра мухоловка Muscicapa striata  +      

Луговий чекан Saxicola rubetra  +      

Чорноголовий чекан S. torquata  +      

Звичайна камінка Oenanthe oenanthe  +      

Кам'яний дрізд Monticola saxatilis + +      

Звичайна горихвістка Phoenicurus 

phoenicurus 

 +      

Чорна горихвістка.  P. ochruros  +      

Малинівка - Erithacus rubecula  +      

Західний соловей 

Luscinia megarhynchos 

 +      

Східний соловейк - L. luscinia  +      

Синьошийка - L. svecica  +      

Гірський дрізд - T. torquatus  +      

Ремез. Remiz pendulinus  +      

Болотяна гаїчка - Parus palustris  +      

Чорноголова гаїчка - P. montanus  +      

Чубата синиця - P. cristatus  +      

Чорна синиця - P. ater  +      

Голуба синиця - P. caeruleus  +      

Велика синиця - P. major  +      
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Синиця довгохвоста Aegithalos 

caudatus 

 +      

Синиця болотяна - Parus palustris  +      

Повзик - Sitta europaea  +      

Звичайна пищуха Certhia familiaris  +      

Канареєчний в'юрок Serinus serinus  +      

Зеленяк - Chloris chloris  +      

Чиж - Spinus spinus  +      

Щиглик - Carduels carduelis  +      

Коноплянка Acanthis cannabina  +      

Звичайна чечітка - A. flammea  +      

Глушець - Tetrao urogallus  + +      

Ялиновий шишкар Loxia curvirostra  +      

Костогриз Coccothraustes coc-

cothraustes 

 +      

Звичайна вівсянка - E. citrinella  +      

Очеретяна вівсянка E. schoeniclus  +      

Вівчарик-ковалик Phylloscopus col-

lybita 

 +      

Вівчарик жовтобровий Phylloscopus 

sibilatrix 

 +      

Тетерук Lyrurus tetrix + +      

Орябок Tetrastes bonasia + +      

Голуб-синяк Columba oenas + +      

Золотомушка червоночуба Regulus 

ignicapillus 

+ +      

Скеляр строкатий Monticola saxatilis  + +      

Плазуни 
Черепаха болотна Emys orbicularis  +      

Веретільниця ламка Anguis fragilis  +      

Ящірка прудка - Lacerta agilis  +      

Ящірка живородна Lacerta vivipara  +      

Ящірка зелена - Lacerta viridis + +      

Вуж звичайний - Natrix natrix  +      

Полоз лісовий - Elaphe longissima + +      

Мідянка звичайна Coronella austriaca + +      

Гадюка звичайна - Vipera berus  +      

Земноводні 
Саламандра плямиста Salamandra 

salamandra 

+      + 

Тритон звичайний Triturus vulgaris  +      

Тритон альпійський Triturus alpestris +       

Тритон карпатський Triturus mon-

tandoni 

+       

Тритон гребінчастий Triturus cris-

tatus 

+ +     + 

Кумка жовторожева Bombina varie-

gata 

+      + 

Ропавка звичайна Pelobates fuscus   +      

Ропуха звичайна - Bufo bufo  +      

Ропуха зелена - Bufo viridis  +      

Квакша - Hyla arborea  +      

Жаба озерна - Rana ridibunda  +      

Жаба гостроморда - Rana arvalis  +      

Жаба прудка - Rana dalmatina +      + 

Жаба трав‘яна - Rana temporaria  +      

Тритон дунайський Triturus dobrogi-

cus 

+      + 

Кісткові риби 
Харіус європейський Thymallus 

thymallus 

+ +     + 

Лосось дунайський- Hucho hucho + +     + 

Вусач південний Barbus meridionalis 

petenyi 

 +      

Ялець андруга европейський Telestes 

souffia  

+ +      

Ялець звичайний Leuciscus leuciscus +      + 

В‘юн - Misgurnus fossilis  +      
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Жерех - Aspius aspius   +      

Стерлядь прісноводна Acipenser 

ruthenus  

+ + + +   + 

Бичок-головач - Gobius kessleri   +      

Пічкур дунайський  Gobio uranosco-

pus  

+ +      

Йорж смугастий 

 Gymnocephalus schraetser   

+ +     + 

Чехонь - Pelecus cultratus   +      

Гірчак звичайний - Rhodeus sericeus   +      

Вирезуб - Rutilus frisii  + +      

Сом звичайний - Silurus glanis   +      

Умбра звичайна Umbra krameri  + +      

 Чоп великий - Zingel zingel + +     + 

Чоп малий - Zingel streber + +     + 

Бистрянка російська Alburnoides 

rossicus 

+ +     + 

Білоперий пічкур дністровський 

Romanogobio kesslerir 

+ +      

Карась золотий Carassius carassius +       

Минь річковий Lota lota +       

Марена дунайсько-дністровська 

Barbus petenyi 

+ +     + 

Марена звичайна Barbus barbus +      + 

Мінога карпатська Eudontomezon 

dontofordi 

+      + 

Мінога угорська Lampetra danfordi        

Молюски 
Гранарія зернова Granaria frumentum +       

Серуліна зубчаста Serulina serrulata +       

Хондрина вівсяна Chondrina arenacea +       

Простеномфалія карпатська 

Prostenomphalia carpatica 

+       

Дробація банатська Drobacia banatica +       

Хондруля більца Chondrula bielzi +       

Трохулюс більца Trochulus bielzi +       

Аріанта ефіопська Arianta aethiops +       

Членистоногі 
Веснянка велика Perla maxima  +       

Красуня-діва Colopteryx virgo  +       

Бджола-тесляр Xylocopa valga   +       

Бджола-тесляр фіолетова Xylocopa 

violaceae 

 +      

Бджола-листоріз люцерновий 

Megachila rotundata 

+       

Вусач альпійський Rosalia alpina  + +     + 

Жук-олень Lucanus cervus   +      + 

Жук-самітник Osmoderma eremita   +      + 

Махаон Papilio machaon  +       

Подалірій Iphiclides podalirius   +       

Мнемозина Parnassius mnemosyne   +      + 

Переливниця велика Apatura iris   +       

Стрічкар тополевий Limenetis populi  +       

Люцина Hamearis lucina +       

Сатир гірський Манто Erebia manto +       

Синявець непарний Lycaena dispar  +     + 

Синявець аріон Maculinea arion  +     + 

Бражник прозерпіна Proserpinus 

proserpina   

+      + 

Бражник скабіозовий Hemaris tityus   +       

Бражник мертва голова Acherontia 

atropos  

+       

Сатурнія аглія Aglia tau    +       

Сатурнія мала Eudia pavonia   +       

Шовкопряд березовий Endromis 

versicolora   

+       

Ведмедиця-господиня Callimorpha 

dominula   

+       
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Ведмедиця Гера Callimorpha quad-

ripunctaria   

+       

Ведмедиця велика Pericallia matronu-

la   

+       

Стрічкарка блакитна Catocala fraxini   +       

Стрічкарка малинова Catocala sponsa +       

Джміль яскравий  Bombus ponorum +       

Джміль моховий Bombus muscorum +       

Кошеніль польська Porphyrophora 

poloniсa  

 
+ 

     

Багатозв‘яз гірський український 

Polydesmus montanus 

+ 
 

     

Мухоловка звичайна Scutigera cale-

optrata 

+ 
 

     

Дозорець-імператор Anax imperator +       

Кордулегастер двозубчастий Cor-

dulegaster bidentala 

+ 
 

     

Офіогомфус цеціля Ophiogomphus 

cecilia 

+ 
 

     

Бабка перев‘язана Sympetrum pe-

demontanum 

+ 
 

     

Пилкохвіст лісовий Poecilium 

schmidtii 

+ 
 

     

Красотіл пахучій Calosoma(s.str) 

sycophanta 

+ 
 

     

Плавунець широкий Dytiscus latissi-

mus 

+ 
 

     

Плавунець дволійний Graphoderes 

bilineatus 

+ 
 

     

Стафілін волохатий Emus hirtus +       

Кведій карпатський Quedius 

transsylvanicus 

+ 
 

     

Вусач великий дубовий Cerambux 

cergo 

+ 
 

     

Вусач червонокрил келера Purpu-

ricenus kachleri 

+ 
 

     

Вусач мускусний Aroma moschata +       

Хризоліна карпатська Chrysolina 

carpatica 

+ 
 

     

Ореїна плагіата Oreina plagiata +       

Ореїна зелена Oreina viridis +       

Аскалаф строкатий Libelloides maca-

ronius 

+ 
 

     

Поліксена Zerynthia polyxena +       

Аполлон Parnassius apollo +      + 

Аврора біла Euchloe ausonia +       

Сонцевик фау-біле Nymphalis vaual-

bum 

+ 
 

     

Чорнушка манто Erebia manto +       

Бластикотома папоротева 

Blasticotoma filiceti 

+ 
 

     

Ксіфідрія маркевіча Xiphydria 

markewitshi 

+ 
 

     

Орсус паразитичний Orussus 

abietinus 

+ 
 

     

Шовкопряд кульбабовий Lemonia 

taraxaci 

+ 
 

     

Янус червононогий Janus femoratus +       

Каламеута жовта Calameuta idolon +       

Абія виблискуюча Abia fulgens +       

Абія блискуча Abia nitens +       

Сіобла бальзамінова Siobla sturmi +       

Трач схожий Tenthredo propingua +       

Мегариса рогохвостова Megarhyssa 

superba  

+ 
 

     

Дисцелія зональна Discoelius zonalis +       

Джміль глинистий Bombus argil-

laceus 

+ 
 

     

Джміль червонуватий Bombus ru- +       
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1 2 3 4 5 6 7 8 

deratus 

Ліометонум звичайний Liometopum 

microcephalum 

+ 
 

     

Ктир шершенеподібний Asilus crab-

noniformis 

+ 
 

     

Пилкоротиця південна Temnostoma 

meridionale 

+ 
 

     

Псарус черевастий Psarus abdominal-

is 

+ 
 

     

Ракоподібні 
Рак широкопалий Astacus astacus         

Кільчасті черви 
Трохета биковського Trocheta 

bykowskii 

+       

 

Всього - 337 185 244 22 16 6 23 67 

 

5.3.4 Інвазивні види тварин  

 

В області за останні декілька десятиріч виявлено ряд не аборигенних видів 

ссавців та риб. За даними Ужгородського національного університету (к.б.н. 

Потіш Л.А.) та Інституту екології Карпат НАН України (ст.н.с. Башта А.-Т.) 

виявлено наступні види: 

Бобер європейський Castor fiber Linnaeus, 1758. Особини, поселення яких 

виявлене в лютому 2005 р. на каналі поблизу с. Невицьке Ужгородського р-ну, 

очевидно, походять з території Угорщини. 

Собака єнотоподібний Nyctereutes procyonoides (Gray, 1834). Акліматизо-

ваний вид. У вересні 1953 р. у Шаланківському лісі (Виноградівський р-н) було 

випущено 80 особин єнотоподібного собаки (39 самок і 41 самець), завезених з 

Дніпропетровської, Київської та інших областей країни (Татаринов, 1973; Туря-

нин, 1974). Однак, на відміну від інших районів України, на Закарпатті ця спроба 

успіху не мала: поодиноких особин спостерігали лише протягом кількох років 

після випуску на волю в Ужгородському, Виноградівському, Перечинському, Бе-

регівському, Хустському районах. В останнє десятиріччя єнотоподібний собака 

знову з‘явився в Закарпатській області. Окремі особини спостерігалися біля 

р.Тиса, південніше м.Виноградів, а також виявлені за слідами на снігу в 

ур.Великий Ліс (Нодь-ліс) та ур.Оток біля с.Квасове Берегівського р-ну, в ур. Ра-

файлів Ліс, Берегівського р-ну (Боднар, 2005).  

Шакал Canis aureus Linnaeus, 1758. До кінця ХХ ст. шакал був виявлений 

на всій території Угорщини (З. Бігарі, усне повід.). Тому його поява у рівнинній 

частині Закарпатської області була цілком очікувана. За словами мисливців Вино-

градівської та Берегівської районних рад УТМР за період 2002-2004 рр. було до-

буто 6 особин шакала. Перший підтверджений факт здобуття шакала – січень 

2005 р., біля с. Королево Виноградівського р-ну. 

Норка американська Mustela vison Schreber, 1777. Дика популяція амери-

канської норки сформувалася на Закарпатті за рахунок особин зі звірогоспо-

дарств. Сьогодні це звичайний вид у рівнинній частині Закарпатської області.  

Є ймовірність появи ще 5 видів ссавців, а саме: підковик південний 

Rhinolophus euryale Blasius, 1853; нічниця крихітна Myotis alcathoe (Helversen et 

Heller, 2001); Вечірниця велика Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780); нетопир 

білосмугий Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817); єнот-полоскун Procyon lotor (Linnaeus, 
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1758). Їх поява у наступні десять років можлива у зв‘язку із поширенням у 

сусідніх європейських країнах – Угорщині, Словаччині та Румунії. 

Виявлені представники не аборигенних видів риб в області: 

Ameiurus melas - канальний сом світлий. Представник північно – американ-

ської фауни. Новий вид фауни Закарпатської області. Проникнення його ймовірно 

відбулось по р. Тиса та Латориця під час повеней або завдяки гідрофільним пта-

хам. Рідкісний у виловах рибалок – любителів рівнинної частини області, де насе-

ляє стариці, канали. Точних відомостей про біологію та екологію немає. 

Amerius nebulosus ( Le Sueur, 1919 ) – канальний сом світлий, карликовий 

сомик. Представник північно – американської фауни. З‘явився у водоймах області 

в 50 – 60 роки ХХ століття. Шляхи появи цього виду у фауні області, як і попере-

днього виду точно не з‘ясовані. Вважається, що він проник на територію області 

по основним притокам р.Тиса. На сьогоднішній день звичайний, зрідка масовий 

вид водойм рівнинної частини області, де полюбляє стариці, меліоративні канали. 

Зрідка при відсутності великої кількості паводків проникає по руслам рік в серед-

ню течію, де притримується уповільнених ділянок. Найбільш стійка чисельність 

властива для басейну р. Латориця, особливо її рівнинної ділянки. Точних відомос-

тей про біологію та екологію немає. 

Ctenopharyngodon idella ( Valenciennes, 1844 ) – білий амур східно азіатсь-

кий - представник далекосхідної фауни. Вид завезений з метою розведення в теп-

ловодних господарствах та боротьбою з заростанням риборозплідних водойм в 

50-х роках ХХ століття. Внаслідок руйнування дамб та за допомогою птахів вид 

потрапив у природні водойми. Рідкісний у виловах рибалок – любителів нижніх 

течій р. Латориця та Тиса. Точних відомостей про біологію та екологію в природ-

них водоймах немає. 

Hypophthalmicthys molitrix ( Vallensiennes, 1844 ) – товстолоб білий амурсь-

кий. Представник далекосхідної фауни. Як і попередній вид – завезений в тепло-

водні рибо господарства для промислового розведення, з яких різними шляхами 

потрапив у природні водойми. Частіше всього зустрічається у виловах рибалок – 

любителів на р. Латориця, її нижнього течії. Точних відомостей про біологію та 

екологію в природних водоймах немає. 

Aristichthys nobilis ( Richardson, 1845) – товстолобик строкатий південно 

китайський. Представник далекосхідної фауни. Шлях проникнення, поширення 

цього виду схожі до двох попередніх. 

Lepomis gibbosus Linne, 1758 - окунь сонячний. Представник північно – 

американської фауни. Точних відомостей про шлях проникнення виду в Європу 

відсутній. Існує припущення, що цей вид був випущений акваріумістами. Населяє 

стоячі та слабо текучі водойми, які добре прогріваються влітку. Відсутній в осно-

вних руслах рік Закарпаття. Масовий в старицях рік Тиси та Латориці. Створює 

конкуренцію за ресурс аборигенним видам. Точних відомостей про біологію та 

екологію в природних водоймах немає. 

Salmo gairdnerii Richardson, 1836 – форель райдужна. Інтродукований вид, 

який поряд із байкальським омулем, гольцем масово випускався у водойми об-

ласті з метою підвищення їх продуктивності. На відміну від двох останніх при-

жився і населяє верхні течії основних річок області та їх високогірні притоки – 

потоки. Як менш вибагливий до кисневого та температурного режимів в невели-
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кій кількості зустрічається і в середніх течіях рік. Природній конкурент форелі 

струмкової. 

Perccottus glenii Dybrowski, 1877 – головешка, ротань. Представник дале-

косхідної фауни. Існують різні версії проникнення цього виду. Утримувався аква-

ріумістами. Можливо поряд із товстолобом білим амурським та іншими дале-

косхідними видами завезений людиною. Масовий вид нижніх течій рік Закар-

патської області. В окремих водоймах фоновий вид. Відсутність конкурентів та 

агресивність сприяє його масовому розселенню у водоймах області. Єдиним 

стримуючим фактором є швидкість течії, оскільки вид полюбляє стоячі та слабо 

текучі водойми.  

Вплив інвазійних видів тварин на аборигенні потребує додаткових 

біологічних досліджень.  

 

5.3.5 Заходи щодо збереження тваринного світу 

 

Для збереження тваринного світу на територіях національних парків та за-

повідника, здійснюється охорона території з метою недопущення порушень умов 

існування тварин згідно з постулатами Конвенції про охорону дикої флори і фа-

уни та природних середовищ існування в Європі (Бернська Конвенція), не-

санкціонованих лісогосподарських робіт, безконтрольного випасу худоби з вико-

ристанням собак без нагляду, які здатні знищити весь річний приплід копитних, 

хутрових і пернатих видів фауни, проводиться розведення в неволі і випуск на те-

риторію заповідника деяких рідкісних видів лускокрилих ( Карпатський біосфер-

ний заповідник). У період масового розмноження фауни лісогосподарські роботи 

обмежуються або не проводяться зовсім. Для збереження найбільш вразливих 

видів тварин налагоджується постійний моніторинг за станом популяцій цих 

рідкісних видів тварин, встановлюється спеціальний режим природокористування 

і здійснюється відновлювальні заходи, щодо їх збереження.  

Особливої уваги і піклування потребують види тварин, що занесені до Че-

рвоної книги України, регіональних червоних списків, Європейського Червоного 

списку видів тварин і рослин, що знаходяться під загрозою зникнення. В області з 

метою охорони, збереження та відтворення фауни діють заказники загальнодер-

жавного значення - загальнозоологічні: ,,Потік Оса‖ (500,0 га, Воловецький рай-

он), ,,Річанський‖ (2408,0 га, Іршавський район), ―Тур´я Полянський‖ (2163,0 га, 

Перечинський  район), ―Великодоброньський‖ (1736,0 га, Ужгородський та Му-

качівський райони), орнітологічний заказник ―Соколові скелі‖ (606,0 га, Перечин-

ський район), сезонний орнітологічний заказник місцевого значення ―Товар‖ (49,9 

га, Берегівський район), іхтіологічні заказники місцевого значення ―Ріка‖ (394,0 

га, Іршавський район), ―Усть-Чорна‖ (13 км, Тячівський район), ―Кантина‖ (25,0 

га, Міжгірський район), ―Біла та Чорна Тиса‖ (32 км, Рахівський район), ―Кісва‖ 

(400,0 га, Рахівський район), тимчасовий ентомологічний заказник місцевого зна-

чення ,,Жорнина‖ (9,8 га, Мукачівський район).  
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5.4 Природні території, що підлягають особливій охороні 

 

5.4.1. Стан і розвиток природно-заповідного фонду 

В частині розвитку природно-заповідної справи в Україні Закарпатська об-

ласть посідає одне з провідних місць.  

Відсоток фактичної площі територій та об‘єктів природно-заповідного 

фонду до загальної площі області становить 13,8.  

 

1992 рік 1995 рік 2007 рік 2010 рік 2011 рік
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Динаміка розвитку об'єктів природно-заповідного фонду

 
 

Станом на 01.01.2012 р. в області взято на облік 456 об'єктів природно-

заповідного фонду, загальною площею 176749,0493 га, з них загальнодержавного 

значення – 34 об'єкти, загальною площею 155534,514 га, місцевого значення – 422 

об'єкти, загальною площею 21214,5353 га.  

Розподіл територій та об‘єктів природно-заповідного фонду (надалі – ПЗФ) 

за їх значенням, категоріями та типами станом на 01.01.2012 р. наведено у таблиці 

5.4.1.1. 
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Таблиця 5.4.1.1. 

Розподіл територій та об’єктів ПЗФ за їх значенням, категоріями та типами 

станом на 01.01.2012 р. 
 

Категорії 

об‘єктів ПЗФ 

Об‘єкти ПЗФ 
% 

площі 

окрем-

их 

кате-

горій 

до 

загаль-

ної 

площі 

ПЗФ 

загальнодержавного 

значення 
місцевого значення разом 

кіль-

кість, 

шт 

площа, га 

кіль-

кість, 

шт 

площа, га 

кіль-

кість, 

шт 

площа, га 

усього 

у т.ч. 

надана в 

постійне 

корис-

тування 

усього 

у т.ч. 

нада-

на в 

постій

не 

корис-

ту-

вання 

усього 

у т.ч. 

надана 

в 

постійн

е ко-

рис-

туван-

ня 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Природні за-

повідники 
- - - - - - - - - - 

Біосферні за-

повідники 
1 58035,8 36382,8 - - - 1 58035,8 36382,8 32,84 

Національні 

природні парки 
3 87964,3 55151,6 - - - 3 87964,3 55151,6 49,76 

Регіональні 

ландшафтні 

парки 

- - - 2 14961,9558 - 2 14961,9558 X 8,46 

Заказники, всьо-

го: 
19 9218,0* X 47 4810,8159* X 66 14028,8159* X 7,94 

у т.ч. ланд-

шафтні 
1 1026,0 X 1 188,6 X 2 1214,6 X 0,69 

лісові 3 1173,0* X 13 2350,4159* X 16 3523,4159* X 1,99 

ботанічні 8 1237,0* X 21 1083,9* X 29 2320,9* X 1,31 

загальнозоо-

логічні 
4 5071,0* X 1 75,0 X 5 5146,0* X 2,91 

орнітологічні 1 606,0 X 1 49,9 X 2 655,9 X 0,37 

ентомологічні - - - 1 9,8 X 1 9,8 X 0,01 

іхтіологічні - - - 5 524,0* X 5 524,0* X 0,30 

гідрологічні 1 105,0 X 4 529,2* X 5 634,2* X 0,36 

загальногео-

логічні 
1 0,0* X - - - 1 0,0* X 0,00 

палеонтологічні - - - - - - - - - - 

карстово-

спелеологічні 
- - - - - - - - - - 

Пам‘ятки при-

роди, всього 
9 192,0* X 329 387,8516* X 338 579,8516* X 0,33 

у т.ч. комплекс-

ні 
1 22,0 X - - X 1 22,0 X 0,013 

лісові 1 42,0 X - - X 1 42,0 X 0,024 

ботанічні 6 128,0* X 40 65,6316* X 46 193,6316* X 0,11 

зоологічні - - - 1 1,0 X 1 1,0 X 0,001 

гідрологічні 1 0,0* X 250 202,02* X 251 202,02* X 0,114 

геологічні - - - 38 119,2* X 38 119,2* X 0,068 

Заповідні уро-

чища 
- - - 9 881,3* X 9 881,3* X 0,50 

Ботанічні сади 1 86,414 X - - - 1 86,414 X 0,05 

Дендрологічні 

парки 
- - - 4 37,9 - 4 37,9 X 0,02 

Парки-пам‘ятки 

садово-

паркового ми-

стецтва 

1 38,0 - 31 134,712 - 32 172,712 X 0,10 

Зоологічні парки - - - - - - - - - - 

Разом 34 155534,514* 91534,4 422 21214,5353* X 456 176749,0493* 91534,4 100 

 

Примітка: * - площа об'єктів природно-заповідного фонду без дубляжу територій. 
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На виконання Указу Президента України від 23 травня 2005 року 

№838/2005 "Про заходи щодо дальшого розвитку природно-заповідної справи в 

Україні" та відповідних доручень Кабінету Міністрів України, "Програми пер-

спективного розвитку природно-заповідної справи та екологічної мережі в Закар-

патській області на 2006-2020 роки" (рішення сесії обласної ради від 12.01.2006р. 

№ 695) в області протягом 2011 року вжито наступні заходи.  

На розвиток природно-заповідної справи та екомережі у 2011 році згідно із 

затвердженою обласною радою "Програмою реалізації природоохоронних заходів 

на 2011 рік" спрямовано кошти з обласного фонду охорони навколишнього при-

родного середовища (ОФ ОНПС) загальною сумою 745,1 тис.грн, що становить 

13,3 % від загального кошторису фонду і відповідає рекомендаціям Координа-

ційної ради з формування Загальнодержавної екомережі України (березень 2008, 

м. Київ). 

Протягом 2011 року продовжувалась координація виконання заходів сто-

совно встановлення у натурі (на місцевості) меж територій та об‘єктів природно-

заповідного фонду. Станом на 01.01.2012 р. заходами охоплено 450 об‘єктів 

(98,25%) загальнодержавного та місцевого значення, загальною площею 

123218,51 га (69,96 %).  

За участю держуправління площа природно-заповідного фонду області 

збільшилася на 4715,4175 га. 

Пройшло процедуру погодження на місцевому рівні створення ландшафт-

ного заказника місцевого значення "Остра" на площі 20,0 га на околиці с. 

Кам‘яниця в Ужгородському районі.  

Отримано погодження від Форношської сільської ради та від Мукачівської 

районної державної адміністрації щодо надання статусу водно-болотному угіддю 

"Форнош" водно-болотного угіддя міжнародного значення, загальною площею 

210,0 га на землях Форношської сільської ради Мукачівського району. 

Проекти регіональних схем екомережі в розрізі районів області проходили 

процедуру затвердження на рівні районних рад, крім Міжгірської районної ради, 

яка питання розгляд питання винесла на січень 2012 року.  

За ініціативи держуправління з метою встановлення охоронних та межових 

знаків на територіях природно-заповідного фонду місцевого значення парків-

пам'яток садово-паркового мистецтва у м. Ужгород прийнято рішення обласної 

ради від 26 травня 2011 року № 220 "Про перейменування об'єктів природно-

заповідного фонду місцевого значення області" та від 26 травня 2011 року № 221 

"Про внесення змін та доповнень до Програми реалізації природоохоронних захо-

дів на 2011 рік".  

У 2011 р. під координацією держуправління здійснено ілюстроване  ви-

дання «Природно-заповідний фонд Закарпатської області».  
 

Пропозиції щодо збереження та збільшення природно-заповідного фонду 

 

Просити Мінекоресурсів України: 

- розробити порядок (інструкцію) до ст. 54 Закону України ,,Про природ-

но-заповідний фонд України‖ щодо порядку дій у частині зменшення (скасування) 

площ територій та об‘єктів природно-заповідного фонду та визначення уповнова-

жених з надання експертних висновків.  
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5.4.2. Водно-болотні угіддя міжнародного значення 

 

 
Водно-болотні угіддя Закарпатської області відіграють значну роль у від-

новленні запасів ґрунтових та підземних вод, збереженні водно-болотних видів 

рослинного і тваринного світу, у формуванні екосистем, є фактором впливу для 

підтримки біологічного різноманіття в цілому, джерелом забезпечення кормової 

бази для видів тваринного світу, відтворюючими осередками для мігруючих пта-

хів тощо. 

Згідно Переліку водно-болотних угідь міжнародного значення Бюро Рам-

сарської конвенції на території області статус водно-болотних угідь міжнародного 

значення надано водно-болотному угіддю „Озеро Синевир‖ площею від 29,0 га, 

що знаходиться на території національного природного парку „Синевир‖. Це 

найбільше озеро Українських Карпат, яке розташоване на висоті 989 метрів над 

рівнем моря. 

За останні роки на виконання положень про водно-болотні угіддя, що ма-

ють міжнародне значення (Рамсарська конвенція), в рамках виконання вимог 

Карпатської конвенції, відповідно до пропозицій науковців Державного природо-

знавчого музею НАН України (м. Львів), Інституту екології Карпат НАН України 

та Львівського національного університету імені Івана Франка, адміністрації Кар-

патського біосферного заповідника Кабінетом міністрів України видано розпо-

рядження від 21.09.2011 № 895-р та від 23.11.2011 № 147-р, якими погоджено 

надання водно-болотним угіддям статусу водно-болотних угідь міжнародного 

значення загальною площею понад 2,1 тис.га, у тому числі: „Урочище Озірний - 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8
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Бребенескул‖ площею 1656,91 га на території Рахівського району (Карпатський 

біосферний заповідник); „Атак - Боржавське‖ площею 283,4 га на території Бе-

регівського та Виноградівського району (регіональний ландшафтний парк „При-

тисянський‖); „Долина нарцисів‖ площею 256,0 га на території Хустського району 

(Карпатський біосферний заповідник), „Печера ―Дружба‖ площею 0,13 га на тери-

торії Тячівського району (Карпатський біосферний заповідник); „Чорне багно‖ 

площею 15,0 га на території Іршавського району (національний природний парк 

„Зачарований край‖).  

Протягом 2011 р. проведено заходи погодження із землекористувачами з 

надання статусу водно-болотних угідь міжнародного значення урочищу 

,,Марамороське високогірне‖ на площі 2128,0 га та урочищу ,,Свидовецький ма-

сив‖ 1629,19 га, що розташовані на території Карпатського біосферного заповід-

ника, погоджено надання статусу водно-болотного угіддя міжнародного значення 

водно-болотному угіддю ,,Латорицьке‖ на площі 2223,51 га в Ужгородському ра-

йоні, водному угіддю ,,Форнош‖ на площі 210,0 га у Мукачівському районі. Ма-

теріали передано до Департаменту заповідної справи Мінекоресурсів України.  

З метою збереження водно-болотних угідь міжнародного значення (ВБУ) в 

області погоджено за період 2009-2011 рр. 6795,5 га таких територій.  
 

5.5. Стан рекреаційних ресурсів та розвиток курортних зон 

Закарпатська область має високий природно-рекреаційний та туристично-

курортний потенціал, до якого належать бальнеологічні ресурси (лікувальні міне-

ральні і термальні води, грязі, озокерит тощо), місцеві види лікарських рослин, лі-

си, лікувальні кліматичні гірські та передгірські ландшафти у поєднанні з поверх-

невими водоймами та гірськими потоками. 

Туристично-рекреаційні та курортні зони впродовж останніх років набули 

інтенсивного розвитку. Вони одноразово є невід‘ємною складовою проекту обла-

сної схеми екомережі.  

На сьогодні мережа санаторно-курортних, туристично-рекреаційних та го-

тельних закладів області нараховує 371 об'єкт, де одночасно можливе розміщення 

понад 20 тис. осіб відпочиваючих. Оздоровчі заклади області нараховують 32 

об‘єкти, рекреаційні заклади – 106 об‘єктів, туристичні заклади – 233 об‘єкти. У 

2011 році введено в експлуатацію 14 туристичних об'єктів.  

У 2011 році проведено інвентаризацію гірськолижних витягів області, згід-

но якої в області наявні 72 гірськолижні витяги (9 – крісельного типу, 9 – якірного 

типу та 54 – бугельного типу), 57 з яких діючі, у стадії будівництва знаходяться 4 

гірськолижні витяги. Також наявні 28 ратраків та 48 прокатних пунктів гірсько-

лижного спорядження. Зменшення кількості гірськолижних витягів зумовлено як 

кліматичними умовами, коли наявність чи тривалість опадів взимку зменшилась 

особливо у низинних районах області, так і покращенням якості витягів області 

через демонтаж тих об‘єктів, строк експлуатації яких закінчився, та будівництвом 

нових об‘єктів, переважно крісельного типу. 

На сьогодні в області наявні 17 туристично-інформаційних центрів та одна 

філія. У 2011 році відкрито 2 туристично-інформаційні центри, а саме: "Високо-

гір‘я Карпат‖ на території Карпатського біосферного заповідника та у с. Шаян 

Хустського району.  
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Протягом 2011 р. в області Центром українсько-угорського регіонального 

розвитку спільно із Асоціацією сільського туризму області Саболч-Сатмар-Берег 

в м. Ніредьхаза (Угорщина) реалізовувався транскордонний проект "Управління 

транскордонними дестинаціями в Закарпатській області та Саболч-Сатмар-

Березькому регіоні", результатом якого стало об‘єднання 14-ти туристично-

інформаційних центрів області у єдину мережу; а також проведено навчання екс-

курсоводів та гідів-перекладачів у м. Берегово (18 чоловік) та у м. Хуст (15 чоло-

вік), створено у мережі Інтернет веб-сайт zakarpattyatourism.info, де розміщується 

найбільш актуальна інформація про туристичні атракції Закарпаття, туристично-

рекреаційні заклади, фестивалі, туристично-інформаційні центри тощо. Видано 

посібник "Обмін досвідом у створенні об‘єднань по управлінню туристичними 

дестинаціями", туристичний каталог-путівник "Туризм и развлечения. Закарпатье 

2012‖, туристичну карту Закарпатської області (масштаб 1:250000), туристичну 

карту Закарпатської області двома мовами (масштаб 1:250000), туристичний путі-

вник містом Берегово, путівник "Прогулка по Закарпатью", буклет "Закарпаття", а 

також відеоролик про мережу туристично-інформаційних центрів, фестивалі, зам-

ки та природні атракції Закарпатської області. 

З метою покращення рівня сервісного обслуговування туристів та відпочи-

ваючих, акцентується увага й на підготовці кадрів для туристичної галузі. У цій 

сфері активно працюють Ужгородський національний університет та Мукачівсь-

кий державний університет, де створено кафедра туризму. Поряд з цим, в області 

навчальними закладами та громадськими організаціями проводиться навчання ек-

скурсоводів та гідів-перекладачів, після закінчення якого відповідно до норм чин-

ного законодавства видаються дозволи на право здійснення туристичного супро-

воду фахівцями туристичного супроводу. У 2011 році видано 29 таких дозволів 

(27 екскурсоводів та 2 гіди-перекладачі). 

Протягом 2011 року з метою пропаганди наявного туристичного потенціа-

лу організовано та проведено 4 інформаційні тури для представників засобів ма-

сової інформації та турбізнесу з інших областей України та з-за кордону щодо ту-

ристичних об‘єктів та природних атракцій Закарпаття.  

У рамках реалізації заходів Державної цільової соціальної програми розви-

тку в Україні спортивної та туристичної інфраструктури у 2011-2022 роках, за-

твердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.2011 № 707, підго-

товлено рішення обласної ради "Про заходи щодо реалізації в області національ-

ного проекту "Олімпійська надія-2022 – створення спортивно-туристичної інфра-

структури" (затверджено сьомою сесією VI скликання від 04.11.2011 № 312).  
 

5.6. Природно-культурна спадщина 

Закарпатська область – один з найцікавіших регіонів України, де є можли-

вість чудово відпочити, ознайомитись з самобутньою природою і культурою 

краю. В області є багато привабливих місцевостей для туристів, деякі з них за 

своєю унікальністю не мають аналогів – географічний "Центр Європи" та Долина 

нарцисів на території Карпатського біосферного заповідника, озеро Синевир в 

національному природному парку "Синевир".  

Складовою культурного та архітектурного потенціалу області є і дерев‘яні 

церкви Закарпаття – найцінніший внесок краю у світову мистецьку скарбницю. 

Привабливими є триверхі лемківські і бойківські церкви, які збереглися для на-
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щадків як найдавніший спосіб українського храмобудування. Закарпатська Гу-

цульщина представлена п‘ятьма зрубними церквами. Збереглися також дерев‘яні 

церкви, збудовані у готичному та бароковому стилі, що засвідчує зв‘язок із захо-

дом. 

На території Закарпаття збережено понад 110 дерев‘яних церков, збудова-

них упродовж останніх п‘яти сторіч, серед яких: 

– св. Василя Великого, с. Лікіцари Перечинського району; 

– св. Михайла, с.Ужок Великоберезнянського району; 

– Покрови Пр. Богородиці, с. Кострино Великоберезнянського району; 

– св. Духа, с. Гукливий Воловецького району; 

– Різдва Пр. Богородиці, с. Пилипець Міжгірського району; 

– с. Архангела Михайла, с. Крайниково Хустського району; 

– св. Миколи, с. Середнє Водяне Тячівського району; 

– Вознесіння Господнього (Струківська), смт. Ясіня Рахівського району; 

– Успенська церква, с. Новоселиця Виноградівського району. 

Старовинні замки займають особливе місце в історії Закарпаття. Більшість 

замків (Невицький, Середнянський, Квасівський, Хустський, Боржавський, Вино-

градівський та інші) відносились до феодальних чи лицарських, були великими за 

розмірами і служили одночасно житлом і фортецею. До наших днів відносно доб-

ре збереглися лише два – Ужгородський та Мукачівський замки. Сьогодні в кор-

пусах Ужгородського замку розміщено Закарпатський краєзнавчий музей. У 

приміщеннях Мукачівського замку розташовані історичний музей, етнографічна 

експозиція, на його території знаходиться галерея російського, українського та за-

карпатського образотворчого мистецтва і виставка старовинних ікон  XVII-XVIII 

століть.  
 

5.7. Туризм  

Закарпаття – надзвичайно перспективний регіон України з точки зору ту-

ризму, рекреації та відпочинку, тут є унікальний природно-рекреаційний потенці-

ал, який сприяє розвитку практично усіх видів туризму. 

Показники фінансово-господарської діяльності туристично-рекреаційних, 

санаторно-курортних, готельних закладів та гірськолижних центрів області за 

2011 рік у порівнянні з 2010 роком зменшились на 2 % по кількості туристів, що 

обслуговуються. Обсяг наданих послуг збільшився на 9 % і становив 297,3 млн. 

грн. Відповідно зросли відрахування до місцевого бюджету на 23 %, до державно-

го бюджету на 21 відсоток.  

Розвиток туристично-рекреаційного комплексу сприяє вирішенню проблем за-

йнятості населення краю, у 2011 році в галузі створено додатково 134 робочі місця. 

Наразі, в області реалізуються масштабні інвестиційні проекти з будівниц-

тва потужних санаторних комплексів: "Сойми" (Міжгірський район) та "Деренів-

ська купіль" (Ужгородський район). Крім цього, розширюється оздоровча база та 

номерний фонд санаторію "Термал Стар" (Ужгородський район).  

Всього в області розроблено понад 105 туристичних маршрутів. У 2011 ро-

ці створено новий туристичний продукт – туристичні маршрути: "Кавовий шлях" 

(ознайомлення із традиціями кавоваріння у Закарпатті та дегустація напоїв з кави) 

та "Угорське весілля" (демонстрація показового угорського традиційного весілля 

із дегустацією національних угорських страв та закарпатських вин). 
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В області щороку проводяться різноманітні тематичні фестивалі, кількість 

яких з кожним роком зростає. У 2011 році започатковано та проведено: фестиваль 

"Чопський гентеш" (Ужгородський р-н); фестивалі Півня, "Їжте-пийте", Угорської 

ухи, угорське свято-фестиваль "Маївка" (Берегівський р-н), фестивалі "Велятин-

ські косарі" та "Золотарівське яблуко" (Хустський р-н). 

Для пропаганди наявного туристично-рекреаційного потенціалу та можли-

востей Закарпаття у 2011 році підготовлено та видано: щорічний каталог "Закар-

патські села запрошують на відпочинок", довідник "Ужгород" та презентаційний 

відеоролик про місто Ужгород, довідник "Туристические и экскурсионные марш-

руты Закарпатья".  

З метою належного представлення туристично-рекреаційного потенціалу 

краю область взяла участь у ювілейному 20-му центральноєвропейському турис-

тичному ярмарку "Holiday World 2011" (10-13 лютого в м. Прага, Чеська Респуб-

ліка), XVІІ міжнародній туристичній виставці UITT "Україна – Подорожі та Ту-

ризм" (23-25 березня в м. Київ), IX Міжнародній Асамблеї туристичного бізнесу 

та Одеському туристичному фестивалі (18-23 травня в м. Одеса), IX Всеукраїнсь-

кій виставці-ярмарку сільського туризму "Українські села запрошують" (20-22 

травня в м. Київ), Міждержавній виставці, присвяченій 20-річчю СНД (28 червня 

– 3 липня в м. Москва, Росія), 18 Міжнародному турсалоні "Україна 2011" (4-6 

жовтня в м. Київ) та XII Міжнародній виставці-ярмарку "ТурЕКСПО" (12-14 жов-

тня у м. Львів).  

Використання оточуючого природного середовища або його окремих ком-

понентів у ході туристично-рекреаційних послуг призводить до його певних змін. 

Негативні наслідки від рекреаційних навантажень пов‘язані, зокрема, з витопту-

ванням рослинності та верхнього шару ґрунту галявин та лісових насаджень, ме-

ханічними їх пошкодженнями, збиранням дикоростучих і лікарських рослин, за-

сміченням територій, випалюванням рослинності, турбуванням місць перебування 

фауни тощо. Значний вплив природному середовищу завдає засмічення території 

побутовими відходами. Їх наявність знижує, насамперед, естетичну цінність тери-

торій.  

З метою зменшення забруднення довкілля за наслідками діяльності турис-

тично рекреаційних комплексів держуправлінням в 2011 р. підготовлено висновок 

державної екологічної експертизи по робочому проекту ―Будівництво готельного 

розважально-оздоровчо-рекреаційного комплексу та аквапарку в м. Берегово, вул. 

Мукачівська №190 , ТзОВ „Глобал Проект Інвест Ломпертсаз‖. Об‘єкт призначе-

ний для надання загальнооздоровчих та розважальних послуг. Берегівські терма-

льні води є унікальними, це мінеральні лікувальні води, що ефективно допомага-

ють при лікуванні серцево-судинних захворювань, захворювань рухово-опорного 

апарату та шкірних захворювань. Для покращення екологічної ситуації на терито-

рії туристично-оздоровчого комплексу в с.Лісарня Мукачівського району ТзОВ 

‖Тригірря‖, держуправлінням підготовлено висновок державної екологічної екс-

пертизи  по робочому проекту „Реконструкція бази відпочинку „Юність‖ з добу-

довою адмінкорпусу і ресторану на 100 посадочних місць в с. Лісарня Мукачівсь-

кого району. ІІІ черга. Очисні споруди залізобетонного типу глибокої очистки 60 

м
3
/добу‖.  
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6. СТАН ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ І ҐРУНТІВ 

 

6.1. Структура та використання земельних ресурсів 

 

Земельний фонд області за даними Головного управління Держкомзему у 

Закарпатській області станом на 01.01.2012 р. складає 1275,2 тис. гектарів. 

Сільськогосподарські угіддя займають 451,6 тис.га (35,4 %), з яких рілля складає 

199,7 тис.га (15,6%), багаторічні насадження 26,9 тис.га (2,1 %), сіножаті та пасо-

вища займають 224,9 тис.га (17,6 %). Ліси та інші лісовкриті площі складають 

56,8 % території області (724,0 тис.га). Відкриті заболочені землі 0,8 тис.га (0,06 

%), відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покриттям 

15,0 тис.га (1,2%). На інші види земель та угідь припадає 5% території області. За 

останні три роки площа сільськогосподарських та лісових земель суттєво не 

змінилася.  

 

6.1.1. Структура та динаміка змін земельного фонду Закарпатської об-

ласті 

 

За останні роки площа сільськогосподарських та лісових земель суттєво не 

змінилася. Динаміка структури земельного фонду області по основних видах угідь 

наведено в таблиці 6.1.1. 

Таблиця 6.1.1 

Динаміка структури земельного фонду області 
 
Основні види угідь 2000 2008 2009 2010 2011 

Всього, 

тис.га 

% до за-

гальної 

площі 

території 

Всього, 

тис.га 

% до за-

гальної 

площі 

території 

Всього, 

тис.га 

% до 

загаль-

ної 

площі 

тери-

торії 

Всього, 

тис.га 

% до за-

гальної 

площі 

території 

Всього, 

тис.га 

% до за-

гальної 

площі 

території 

Загальна територія 1275,3 100 1275,2 100 1275,3 100 1275,2 100 1275,2 100 

у тому числі:           

1. Сільськогосподарські 

угіддя 

464,0 36 452,6 35,5 453,4 35,6 452,6 35,5 451,6 35,4 

2. Ліси і інші лісовкриті 

площі 

7,185 57 724,1 56,8 724,0 56,8 724,1 56,8 724,0 56,8 

3. Забудовані землі 43.4 3 45,8 3,6 44,7 3,5 45,8 3,6 46,7 3,6 

4. Відкриті заболочені 

землі 

0,8 - 0,8 0,06 0,8 0,1 0,8 0,06 0,8 0,06 

5. Відкриті землі без рос-

линного покриву або з 

незначним рослинним 

покривом (піски, яри, 

землі, зайняті зсувами, 

щебенем, галькою, голими 

скелями) 

145,0 1 15,0 1,2 15,3 1,2 15,0 1,2 15,0 1,2 

6. Інші землі 16,1 1 17,9 1,4 18,4 1,4 17,9 1,4 17,9 1,4 

Усього земель (суша) 1,257 98 1256,1 98,5 1275,2 100 1256,1 98,5 1256,0 98,5 

Території, що покриті 

поверхневими водами 

183,0 2 18,3 1,4 18,3 1,4 18,3 1,4 18,3 1,4 
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6.1.2. Господарська освоєність земельних угідь 

 

Площа сільськогосподарських угідь, на яких вирощується сільськогоспо-

дарська продукція займає 35,4 відсотків території області. 

Ведення аграрного виробництва в області здійснюється в умовах обмеже-

ності земель сільськогосподарського призначення. У 2011 році площа сільського-

сподарських угідь становить 451,6 тис. га, з яких рілля складає 44,2 % тобто 199,7 

тис. га. Структура посівних площ сільськогосподарських культур в усіх категорі-

ях господарств в 2011 році наведено в таблиці 6.1.2. 

Таблиця 6.1.2 
 

Структура посівних площ сільськогосподарських культур  

в усіх категоріях господарств в 2011 році (тис.га) 
 

Структура 

 

2010р. 

 

2011р. 

Вся посівна площа 184,5 189,5 

Зернові, всього 80,9 87,0 

озимі на зерно 32,9 34,8 

з них: пшениця та тритикале 26,6 31,2 

жито 0,3 0,0 

ячмінь 6,0 3,6 

інші озимі на зерно*   

Ярі зернові і зернобобові  48,0 52,2 

з них: ячмінь 2,1 1,6 

пшениця 2,2 2,8 

овес 2,8 3,4 

Зернобобові - всього 2,0 1,7 

в т.ч. горах 0,3 0,2 

гречка 0,1 0,4 

просо - - 

рис - - 

кукурудза на зерно 38,8 42,1 

інші зернові  0,2 

Технічні - всього 2,6 3,7 

з них: цукровий буряк   

соняшник 2,1 2,8 

ріпак озимий 0,5 0,7 

ріпак ярий - 0,2 

соя   

льон-довгунець   

коноплі   

інші технічні - 0,6 

Картопля і овочі – всього 48,7 49,2 

з них картопля 35,6 35,6 

овочі  13,1 13,6 

Кормові - всього 52,3 49,6 

з них кукурудза на силос 0,2 0,5 

багаторічні трави 46,2 42,3 

однорічні трави (озимі на з\к) 1,7 3,5 

інші кормові  4,2 3,3 
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Аналізуючи дані в таблиці можна відмітити, що посівні площі в 2011 році 

збільшились на 5,0 тис га тобто на 2,7 відсотка.  

 

6.2. Основні чинники антропогенного впливу на земельні ресурси 

 

Особливості геологічної будови території Закарпатської області зумовлю-

ють широкий розвиток в її межах, особливо в гірській частині, небезпечних екзо-

генних геологічних процесів (НЕГП). Несприятливі кліматичні умови зумовили 

активізацію НЕГП осінню 1998р. – весною 1999р., весною 2001р та влітку 2008р.  

За підсумками робіт, виконаних в попередні роки, Закарпатською ГРЕ ста-

ном на 01.01.2012р. виявлено і внесено в АБД – ЕГП 3274 зсувів загальною пло-

щею 384,56 кв.км, 19 карстових лійок загальною площею 0,17 кв.км, 510 ділянок 

бокової ерозії водотоків загальною довжиною 156,71 п.км, 270 селенебезпечних 

водотоків загальною площею 1803 кв.км.,. В небезпечній зоні впливу ЕГП опини-

лись понад 900 житлових будинків, проживання в яких несе небезпеку для людей. 

Окрім цього, існує потенційна загроза руйнації ще понад 1750 житлових будинків, 

які перебувають в зоні дії НЕГП.  

Басейновим управлінням водних ресурсів річки Тиса виконані природо-

охоронні заходи по напрямах та об’єктах, що фінансувались за рахунок коштів 

державного бюджету по Програмі ,,Захист від шкідливої дії вод сільських населе-

них пунктів та сільськогосподарських угідь” ,,Програми комплексного протипа-

водкового захисту в басейні р.Тиса у Закарпатській області”. За 2011 рік побудо-

вано 9,5 км захисних дамб, 1,7 км берегоукріплень, відрегульовано 2,3 км русел 

річок.  

В цілому за період реалізації ,,Програми комплексного протипаводкового 

захисту в басейні р.Тиса у Закарпатській області” за 2002-2011 роки Басейновим 

управлінням водних ресурсів річки Тиса зроблено: 

 проведено реконструкцію дамб загальною довжиною – 168,4 км.; 

 відновлено берегоукріплення загальною довжиною – 70,3 км; 

 проведено реконструкцію та будівництво гідротехнічних споруд – 71 

шт;  

 відрегульовано русла річок – 13,7 км.  

Динаміка порушених та рекультивованих земель за період 2000-2011 рр. по-

дається у таблиці 6.2.1. 

Таблиця 6.2.1. 

Порушення та рекультивація земель 
 

Землі 2000 2008 2009 2010 2011 

Порушені, тис. га  0,008 0,0319 0,83 0,83 0,83 

% до загальної площі тери-

торії 

  0,06 0,06 0,06 

Відпрацьовані, тис. га 0,096 0 0,12 0,12 0,12 

% до загальної площі тери-

торії 

  0,01 0,01 0,01 

Рекультивовані, тис. га 0,0048 0,0224 0 - - 

% до загальної площі тери-

торії 

- - - - - 
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6.3. Стан і якість ґрунтів 

 

6.3.1. Якість ґрунтів сільськогосподарського призначення 

Особливості землекористування в Закарпатській області зумовлюються 

сукупністю передумов та чинників, серед яких ключовими є: територіальна та 

вертикальна зональність, географічне розташування, різноманітність клімату і по-

годних умов, широкий рекреаційно-туристичний потенціал регіону. 

За характером ґрунтового покриву територія Закарпатської області нале-

жить до найбільш складних районів України. Ця складність виявляється у великій 

строкатості ґрунтового покриву, зумовленій фізико-географічним положенням 

області, вертикальною зональністю, гідрологічними умовами, геоморфологічною 

та геологічною будовою. Ґрунти мають значні відмінності в гірській та рівнинній 

частині. 

У низинній зоні переважають дерново-підзолисті, дерново-підзолені 

глеєві, дерново-глеєві, лугові ґрунти. Для них характерним є наявність щільного 

водонепроникного горизонту (на глибині 40-50 см), який затримує вологу у верх-

ніх шарах. Це призводить до несприятливого водно-повітряного режиму, особли-

во для оглеєних ґрунтів. Вони легко заболочуються, а коли підсихають, то на їх 

поверхні утворюється кірка, яку потрібно рихлити. Гумусний шар цих ґрунтів має 

пилову структуру, а вміст гумусу незначний і коливається від 2 до 5%. 

Заплави річок у низинній зоні вкриті заливними луками та зайняті дерно-

во-алювіальними або алювіально-рінчаковими ґрунтами.  

В передгірній зоні переважно-бурі підзолисті ґрунти, подекуди – бурі 

гірсько-лісові опідзолені. Перші поширені на пологих вершинах і схилах пагорбів. 

Окрім вапнування ці ґрунти (через кислотність) потребують протиерозійного за-

хисту, оскільки вода погано проникає через них, викликає оголення і змивання. 

У гірській зоні поширені бурі гірсько-лісові ґрунти з неглибоким або се-

редньо-глибоким заляганням щільних порід. Верхній пояс, з висотами 1500-2000 

м покритий гірськими луками або високогірним рідколіссям. 

Площі земель у розрізі природно-кліматичних висотних зон: низинна зона 

– 17%, передгір‘я та гори – 83%. На сільгоспугіддя припадає 37% від усієї площі 

області. Як бачимо розвиток інтенсивного землеробства у гірській зоні є недо-

цільним уже з огляду на обмеженість необхідних для цього угідь. Сприятливі 

умови дають можливість вирощувати тут на найбільш придатних землях тільки 

картоплю, овес, боби, капусту, багатолітні трави, тобто дуже обмежену кількість 

культур. Тому пріоритетний розвиток має тваринництво. 

Найбільш продуктивні землі в низинній частині області. Тут вирощують 

високі врожаї кукурудзи, озимої пшениці, картоплі, ячменю, тютюну, зернобобо-

вих, кормові культури, а також добре розвинуто садівництво, виноградарство, 

раннє овочівництво. До того ж буроземно-опідзолені та бурі лісові ґрунти в цій 

підзоні добрі для виноградарства. 

У використанні земель Закарпатської області нагромадилося достатньо 

проблем. Орні землі області потребують для підвищення родючості внесення 

підвищених норм добрив (фосфорних, калійних, азотних), вапнування, часткового 

осушення, а також протиерозійного захисту на значній частині площ. 

Результати багаторічних досліджень учених наукових установ Української 

академії аграрних наук щодо формування сівозмін у різних природно-
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кліматичних зонах України в сучасних умовах ведення землеробства викладені у 

Методичних рекомендаціях щодо оптимального співвідношення сільськогоспо-

дарських культур у сівозмінах різних ґрунтово-кліматичних зон України, затвер-

джених спільним наказом Міністерства аграрної політики України та Української 

Академії Наук від 18.07.2008 №440/71. 

На сьогоднішній день моніторинг ґрунтів в регіоні проводиться в декіль-

кох напрямах: великомасштабні обстеження в межах відповідних територій рад та 

населених пунктів за принципами оновлення картографічних матеріалів, в тому 

числі цифрових, в масштабі 1 : 10000, детальних ґрунтових обстежень (ДП ‖За-

карпатський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою‖), агрохіміч-

на паспортизація сільськогосподарських угідь (ДП ―Закарпатський обласний дер-

жавний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів та якості про-

дукції‖), іонно-фотонна спектроскопія ґрунтів (Ужгородський НУ, ДП ‖Закар-

патський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою‖). 

 

6.3.2. Забруднення ґрунтів 

Однією причиною забруднення та деградації ґрунтів є ведення сільського 

господарства. Неправильне використання добрив, хімічного захисту від шкідників 

і хвороб, антропогенного впливу призводить до забруднення ґрунту. У районах 

інтенсивного сільськогосподарського виробництва ґрунти мають підвищений 

вміст отрутохімікатів (пестицидів), а вздовж автомобільних магістралей – свинцю 

та важких металів. 

Проблема боротьби з забрудненням ґрунтів набула глобального характеру, 

актуальна вона і для всієї України. За структурою земельного фонду 36% тери-

торії нашої області зайнято землями сільськогосподарського призначення. 

Ґрунти виконують активну фільтруючу роль у очищенні природних і 

стічних вод. Ґрунтово-рослинний покрив області є одним з факторів регулювання 

водного балансу суходолу, оскільки він поглинає, утримує й перерозподіляє вели-

ку кількість атмосферної вологи. Це - універсальний біологічний фільтр і 

нейтралізатор багатьох видів антропічних забруднень.  

Постає необхідність організації і проведення ґрунтового моніторингу, тоб-

то постійних спостережень, оцінки і прогнозування екологічного стану ґрунтів. 

Речовини-забруднювачі вносяться до ґрунтів з органічними мінеральними добри-

вами і при зрошуванні – забрудненою водою.  

Джерелом забруднення ґрунтів у Закарпатській області є золотодобувне 

підприємство ТОВ ―Закарпатполіметали‖. У процесі діяльності підприємство 

створило хвости збагачення руд у значній кількості, які являють собою напіврідку 

масу і є фактично техногенним родовищем. Внаслідок атмосферних опадів за від-

сутності системи відкритої дощової каналізації та локальних очисних споруд дані 

відвали стали джерелом забруднення ґрунту та поверхневих вод. 

За даними хімічних досліджень Державної екологічної інспекції у ході 

проведення контролю за підземними, поверхневими водами та ґрунтами у зоні 

розміщення ТОВ ―Закарпатполіметали‖, зокрема за результатами аналізів поверх-

невих вод (фільтрат рудних порід) виявлено перевищення граничнодопустимого 

(ГДК) вмісту свинцю у 20 разів, міді - 120 разів, цинку – 28разів. 



 

 110 

 

6.3.3. Деградація ґрунтів 

 

Головною проблемою погіршення стану земельних ресурсів області зали-

шається деградація ґрунтів, в першу чергу розвиток ерозійних процесів, фізична 

деградація ґрунтів, яка проявляється у переущільненні верхніх шарів ґрунту. 

Ерозія, як фактор деградації ґрунтового покриву та екологічної небезпеки 

оцінюється насамперед інтенсивністю змиву та об‘ємами переміщення ґрунтового 

субстрату.  

За даними Головного управління Держкомзему у Закарпатській області 

площа деградованих та малопродуктивних земель, що потребують консервації 

складає 82470 га.  

До погіршення стану ґрунтів приводить несанкціоноване розміщення від-

ходів і сміття , випадки аварійного забруднення земель нафтопродуктами та ски-

дом стічних вод на рельєф місцевості. 

Аналіз якісного стану сільськогосподарських угідь Закарпаття свідчить, 

що в регіоні посилюються процеси деградації ґрунтів внаслідок ерозії, підвищен-

ня кислотності та збіднення ґрунтів, хімічного забруднення тощо. Деградація 

ґрунтів супроводжується складними природними, в тому числі геоморфологічни-

ми явищами, як паводки, селеві потоки, зсуви.  

Великої шкоди земельним ресурсам завдають ерозійні процеси, особливо в 

гірських та передгірських районах, де спостерігається інтенсивна деградація зе-

мель на схилах шляхом розвитку ерозійних процесів. Внаслідок їх дії щорічно в 

області з розораних на схилах земель змивається до 23,3 т/га ґрунту. В період ін-

тенсивних дощів значну шкоду наносять селі. За останні роки в області виявлено 

270 селенебезпечних водотоків загальною площею 1803 кв.км. Закарпатською 

ГРЕ станом на 01.01.12р. виявлено і внесено в АБД – ЕГП 3274 зсувів загальною 

площею 384,56 кв.км, 510 ділянок бічної ерозії водотоків загальною довжиною 

156,71 п.км, 19 карстових лійок загальною площею 0,17 кв.км. 

За даними науковців активізація зсувних процесів, селів та бокової ерозії 

річок обумовлена циклом підвищеної водності, який охопив не лише Закарпатсь-

ку область та Україну, але і має ознаки глобального розповсюдження.  

 

6.4. Оптимізація використання та охорона земель 

 

Основними завданнями землекористування Закарпаття є відтворення ро-

дючості ґрунтів і досягнення їх бездефіцитного балансу, удосконалення структури 

сільгоспугідь та оптимізація структури посівних площ, здійснення консервації де-

градованих та техногенно забруднених земель, впровадження екологічно-

орієнтованих методів сільського господарства, забезпечення протипаводкового 

захисту сільськогосподарських угідь. Основними пріоритетними напрямами еко-

логізації сільськогосподарського землекористування в області є: збалансоване ви-

користання земельних та інших природних ресурсів, запровадження екологічно-

безпечної практики та методів ощадливого господарювання, сталий розвиток 

сільського господарства, резервування земель для природоохоронних та рекреа-

ційних цілей тощо.  



 

 111 

В сучасних умовах господарювання велике значення набуває питання охо-

рони земель. Правове регулювання у сфері охорони земель здійснюється 

відповідно до Конституції України, Земельного кодексу України, Закону України 

«Про охорону земель», інших нормативно-правових актів, які приймаються 

відповідно до них. 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України по збереженню родючості ґрунтів» від 04.06.2009 №1443-V, який набуває 

чинності з 1 січня 2012 року, внесені зміни до Земельного кодексу України, Ко-

дексу України про адміністративні правопорушення, до законів України «Про 

охорону земель», «Про землеустрій». Відповідно до змін зазначеного законодав-

ства земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва повинні використовуватися згідно розроб-

лених і затверджених в установленому порядку проектів землеустрою, що забез-

печують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь і 

передбачають заходи по охороні земель.  

Питання комплексної охорони земель покладено на спеціально-

уповноважені контролюючі державні органи.  
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7. НАДРА 
 

7.1 Мінерально-сировинна база 
 

За даними ―Геоінформ України― на території Закарпатської області 

налічується 271 родовище з 26 видів різноманітних корисних копалин, з яких 2 

види горючі, 2 – металічні, 4 – гірничохімічні, 4 – гірничорудні, 11 – будівельні 

корисні копалини 3 – підземні води. Розробляються 116 родовищ з яких 3 – го-

рючі, 1 – гірничо-хімічне, 1 – металічне, 5– гірничо-рудні, 68 – будівельні корисні 

копалини, 38 – підземні води.  

Мінерально-сировинна база області на 5,9% складається з корисних копа-

лин паливно-енергетичного напрямку (газ, буре вугілля), 3,7% - металічні корисні 

копалини, гірничорудні - 2,6%, гірничо-хімічні – 3,3%, будівельні матеріали - 

64,9%, підземні води – 20,7 відсотків. Мінерально-сировинна база області наведе-

на в таблиці 7.1.1. 

Таблиця 7.1.1. 

Мінерально - сировинна база 
 

Види корисних копа-

лин 

Загальна кількість 

родовищ 

Родовища, що ро-

зробляються 

Одиниця 

виміру 

Видобуток 

сировини в       

2011 р. 

Балансові 

запаси ста-

ном на 

01.01.12 
2010р 2011р 2010р 2011р 

Газ природній 12 12 1 2 млн.куб.м. - 5855 

Вугілля 4 4 1 1 тис.т 15,0 39129 

Руди свинцю та цинку, 

поліметалічні 

6 3 1 1 тис.т 0 37356 

Руди ртуті 4 4 0 0 тис.т 0 266 

Барит (руда) 1 1 0 1 тис.т 0 2937 

Сировина для ва-

пнування кислих 

грунтів 

2 2 0 0 тис.т 0 3201 

Сіль кухонна 1 1 0 0 тис.т 0 455246,4 

Сировина для міне-

ральних фарб 

5 5 1 0 тис.т 0 6209,2 

Глини бентонітові 2 2 2 1 тис.т 31,0 7386 

Каолін 1 1 1 1 тис.т 13,3 4207,7 

Сировина польовошпа-

това 

1 1 0 0 тис.т 0 112,2 

Цеоліти 3 3 3 3 тис.т 5,68 285204,39 

Вапняк для випалю-

вання на вапно 

3 3 2 2 тис.т 15,9 14400,9 

Глина тугоплавка 3 3 2 2 тис.т 296,11 17898,96 

Камінь будівельний 47 49 29 29 тис.куб.м. 526,84 178749,13 

Камінь об-

лицювальний 

22 21 5 5 тис.куб.м. 5,91 44057,39 

Камінь пиляний 5 5 1 1 тис.куб.м. 0,04 1128,16 

Сировина ке-рамзитова 1 1 0 0 тис.куб.м. 0 3288 

Сировина перлітова 3 3 1 1 тис.куб.м. 16,84 50449,11 

Пісок будівельний 7 8 5 5 тис.куб.м. 110,49 29771,33 

Суміш піщано-гравійна 1 1 0 0 тис.куб.м. 0 3871 

Сировина скляна 1 1 0 0 тис.куб.м. 0 20727 

Сирована цегельно-

черепична 

80 81 25 23 тис.куб.м. 35,45 101945,49 

Підземні води: 

-теплоенергетичні 

-питні та технічні 

-мінеральні 

53 56 35 38 тис.м3/добу 

 

0,14 

27,699 

0,689 

 

0,871 

344,999 

4,154 

ВСЬОГО 268 271 115 116    
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7.1.1. Стан та використання мінерально-сировинної бази 

 

На території області розвідано 12 родовищ вуглеводнів, балансові та умов-

но балансові запаси з невизначеним промисловим значенням вільного газу яких 

складають 4,661 млрд.куб.м. До промислової розробки залучено 2 родовища – 

Солотвинське та Русько-Комарівське на інших - проводиться розвідка. 

Запаси бурого вугілля зосереджені на 4 родовищах і складають 39,1 млн.т 

(0,4% від загальних запасів в Україні). До експлуатації залучене 1 родовище Іль-

ницьке.  

Руди золота представлені двома родовищами – Мужіївським і Сауляк. 

Екологічна ситуація, що склалася в результаті розробки ділянки надр Му-

жіївського золото-поліметалічного родовища підприємством ТОВ ―Закарпатполі-

метали‖, має ознаки забруднення довкілля, зокрема, ґрунту, поверхневих та пі-

дземних вод. Підприємство здійснювало негативний вплив на навколишнє приро-

дне середовище. На території родовища знаходяться відвали рудовміщуючих по-

рід площею приблизно 5,75 га та об‘ємом до 120 тис. м3. За даними Закарпатської 

ГРЕ, природа відвалів – це в основному реолітові туфи, що містять домішки су-

льфітів та мінерали з вмістом важких металів, які є токсикантами. 

Враховуючи те, що ліцензія на виробничу діяльність ТОВ ―Закарпатполі-

метали‖ анульована у 2006 р. Міністерство екології та природних ресурсів Украї-

ни запропонувало для отримання спеціального дозволу на користування надрами 

надати ПАТ ,,НАК ,,Надра України‖ для розробки ділянки надр Мужіївського зо-

лото-поліметалічного родовища за умов відновлення екологічної рівноваги в ра-

йоні Мужіївського родовища. 

Серед родовищ гірничо-хімічного напрямку в області присутні сіль кухон-

на, сировина для вапнування кислих ґрунтів, барит та сировина для мінеральних 

фарб. Розробляється тільки Біганське родовище балансові запаси якого складають 

2,9 млн.т. за промисловими категоріями А+В+С1 і С2. 

Область налічує 5 родовищ мінеральних фарб, запаси яких складають 

6209,2 тис.т. Родовища не розробляються. 

В області наявні значні запаси цеолітів, які представлені 3-ма родовищами: 

- Сокирницьким, Саригич, які розробляються та Зеленокам‘яним, що готується до 

розробки. Запаси цеолітів складають 130,3 млн.т за кат. А+В+СІ і 154,9 млн.т за 

кат. С2. Одним із найбільших по запасах є Сокирницьке родовище, де їх кількість 

складає 125,8 млн.т, із яких 39,5 млн.т становлять цеоліти високої якості. Своє ви-

користання вони знайшли в сільському господарстві та хімічній промисловості.  

Такі види корисних копалин як перліт, цеоліт, мармур видобуваються тіль-

ки на Закарпатті, і видобуток їх становить 100% від загального в Україні. 

Закарпатська область володіє добре розвиненою сировинною базою 

будівельних матеріалів, на території якої налічується 176 родовищ корисних ко-

палин для будівництва. На даний час до розробки залучено 68 родовищ. 

Розвіданих і врахованих родовищ каменю облицювального в області 

налічується 21, із яких у промисловій розробці перебуває 5, каменю будівельного 

налічується 49 родовищ, з яких до розробки залучено 29. 
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Закарпатська область налічує 81 родовище цегельно-черепичної сировини 

з запасами 101,95 млн.м
3
 за промисловими категоріями А+В+С1, з яких до ро-

зробки залучено 23 родовища. 

Підземні прісні води для господарсько-питного і виробничо-технічного 

водопостачання розвідані на 22 ділянках На даний час до експлуатації залучено 

13 ділянок. Балансові запаси прісної води підраховані в кількості 344,99 тис. 

м
3
/добу. 

Мінеральні підземні води розвідані на 33 ділянках, а до експлуатації залу-

чено 24. Сумарна кількість запасів становить 4154,0 м
3
/добу. Мінеральні води ви-

користовуються для промислового розливу. 

Термальні води представлені єдиним на Україні Берегівським родовищем, 

що розробляється, балансові запаси якого становлять 0,871 тис. м
3
/добу. 

Загальне використання надр наведено в таблиці 7.1.1.1. 

 

Таблиця 7.1.1.1 

Використання надр 
 

№ 

з.п. 

Загальна кіль 

кість кар`єрів, 

шахт, розрізів  та 

розробок 

Наявність документації Загальна 

площа пору-

шених зе-

мель, тис.га 

Площа відпрацьо-

ваних земель, що 

підлягають ре-

культивації тис.га 

Рекуль-

тивова-

но в 

2011 

р,га. 

гірничий 

відвод 

земельний 

відвод 

ліцензії 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 207 83 80 124 0,83 0,12 0 

 

7.2. Система моніторингу геологічного середовища 

 

Особливості геологічної будови території Закарпатської області зумовлю-

ють розвиток в гірській частині небезпечних екзогенних геологічних процесів.  

У 2011р. виявлено незначну локальну активізацію НЕГП, зумовлену 

весняним сніготаненням на території східної частини області (Рахівський і 

Тячівський адміністративні райони).  

Всього у 2011 р. закартовано і занесено в автоматизовану базу даних 2 

зсуви загальною площею 0,1924 кв.км., з яких 1 новоутворений (площа 0,0039 

кв.км), а 1 – древній (площа 0,1885 кв.км), який був від дешифрований на АФЗ в 

попередні роки, але не завірений в полі, навесні 2011 р. цей зсув частково ак-

тивізувався на ділянці площею 0,007676 кв.км. Окрім цього, відмічено також 

часткову або повну активізацію 12 зсувів, закартованих у попередні роки загаль-

ною площею 0,2315 кв.км. За звітний період закартовано 14 активних зсувів за-

гальною площею 0,24 кв.км. 

Більшість активних зсувів представляють собою зсуви - потоки, які закла-

дені в четвертинних делювіально-колювіальних глинах і суглинках, потужність 

порід, що деформуються, відповідає потужності четвертинних відкладів і складає 

1-6м. За формою зсуви глетчероподібні, циркоподібні і фронтальні, їх площі ко-

ливаються від 0,001 до 0,2885 кв.км. Всього в зоні впливу зсувів опинились 3 

житлових будинки, та залізничний міст.  

Як і в попередні роки, карстові утворення на вивченій території продов-

жуються в межах Солотвинського шахтного поля (Тячівський район). В цен-
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тральній частині ділянки соленосна товща виходить безпосередньо під четвер-

тинні відклади. Потужність порід, які перекривають соленосну товщу, варіює від 

6-8 до 30м. У 2011 році на вивченій території утворились чотири нові карстові 

лійки площею 0,028 кв.км. В порівнянні з минулим роком збільшилась площа ше-

сти карстових лійок на 0,014 кв км, приріст площі карстових лійок складає 0,042 

кв.км. В зоні впливу карсту знаходяться наземні споруди солерудника, житлові та 

дачні будинки, алергологічна лікарня, ЛЕП, комунальні дороги, будівлі рекреа-

ційної зони біля соляних озер. Карст розвивається, в основному, над шахтними 

камерами або в безпосередній близькості від них. Поряд з цим, одна з найбільших 

карстових лійок (об‘єм біля 800 тис. м
3
) утворилась на значній відстані (біля 120 

м.) від підземних виробок.  

 Станом на 01.12.2011р  на території Закарпатської області закартовано і 

внесено в АБД-ЕГП 23 карстові лійки загальною площею 0,212 кв.км.  

Незначна активізація бокової ерозії у 2011 році відмічена в басейнах рік 

Чорної Тиси, Тересви, Апшиці та Білої Тиси. Всього у 2011 р. закартовано 4 

ділянки бокової ерозії загальною довжиною 0,8 п.км. Довжина ділянок варіює від 

100 – 300м. Розмиваються алювіальні валунно-галечники заплав і перших надза-

плавних терас, а також підніжжя схилів що сприяє активізації зсувів. Ширина 

розмиву варіює від 1,0-5,0 м. Зафіксована також повторна активізація бокової 

ерозії на 9-ти раніше закартованих ділянках, причому загальна довжина 3-х із них 

збільшилась із 0,2 до1,1 п.км, приріст довжини склав 0,90 п.км. На інших 5-ти 

ділянках відмічено тільки збільшення ширини розмиву на відстані від 30 до 230м, 

всього 0,53 км. Загальний приріст довжини ділянок бокової ерозії в поточному 

році склав 1,70 п.км, а загальна довжина  ділянок активізації процесу – 2,23 п.км, з 

яких 0,35 п.км. – на забудованій території. Боковою ерозією пошкоджені лісо-

возні, комунальні та автомобільні дороги, мости, опори ЛЕП. 

Станом на 01.12.2011р. на території Закарпатської області закартовано і 

внесено в АБД-ЕГП 514 ділянок бокової ерозії водотоків загальною довжиною 

158,41 пог.км . 

Сходження селевих потоків на території області у 2011 році не відмічено, 

загальна кількість і площа селенебезпечних водотоків (270 шт/1803 пог.км) не 

змінилися.  

Аналіз даних довгострокового моніторингу ЕГП свідчить, що основною 

причиною їх активізації є кліматичний фактор, в першу чергу підвищена кількість 

дощових опадів і швидке сніготанення.  

Аналіз вивчення режиму ЕГП на спостережних пунктах 1, 2 та 3 категорій 

свідчить, що після масової активізації ЕГП внаслідок стихійного лиха 23 – 27 

липня 2008 року, спостерігається процес тимчасової стабілізації процесів. Така 

тенденція пояснюється порівняно низькими кількостями атмосферних опадів, які 

пройшли протягом 2009-2011 років. 

Результати моніторингу ЕГП за 2011 рік надані в додатках 1 - 5. 
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Додаток 3 
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Додаток 4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Закарпатська 15 нв дв 4,5 нв дв нв дв 514 4 158,41 2,23 1,7 0,35 176 

Примітка: Яружні ерозійні процеси у звітному періоді не вивчались. При заповненні даних таблиці використані наступні скорочення: нв – про-

цес не вивчався; дв – дані відсутні. 
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Додаток 5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 0,92 4 0,92 0 0 0 0 0 0,92 0 0 0 0 0 
відомості 

відсутні 

 

Для Закарпатської області підтоплення не характерне, у 2001-2011 роках процес не вивчався. 
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7.2.1. Підземні води: ресурси, використання, якість 

 

Експлуатаційні ресурси мінеральних вод становлять біля 10,0 тис.м
3
 /добу і 

являють собою 20 типів вод, у т.ч. аналоги вод типу ―Боржомі‖, ―Нарзан‖, ―Дар-

сун‖ та інші. Обсяги використання їх становлять у середньому 10-15% від загаль-

ного ресурсу. Термальні води, що одноразово є лікувальними (температура 50-60
о
 

С) становлять біля 50,0 тис. м
3
 /добу, видобування їх становить біля 2%. 

Мінеральні води використовуються для лікувальних цілей і промислового 

розливу. 

Загальні прогнозні ресурси прісних підземних вод Закарпатської області 

складають близько 400 млн.м
3
. Із зазначеної кількості ресурсів розвідані та за-

тверджені у Державній комісії по запасах корисних копалин експлуатаційні запа-

си підземних вод у кількості 124 млн.м
3
. За даними ―Геоінформ України― станом 

на 01.01.2012 р. забір питних підземних вод на території Закарпатської області на 

підставі діючого спеціального дозволу на користування надрами здійснювало 8 

суб‘єктів господарювання, мінеральних вод, що враховані Державним балансом 

корисних копалин, - 23 суб‘єкти господарювання, термальних вод - 7 суб‘єктів. 

 

7.2.2. Екзогенні геологічні процеси 

 

В області поширені усі види екзогенних процесів. Зведені дані за 2011 р. 

про стан екзогенних геологічних процесів (ЕГП) за даними Закарпатської геоло-

горозвідувальної експедиції в області наведено у таблиці 7.2.2. 

Таблиця 7.2.2 

Поширення екзогенних геологічних процесів (ЕГП) в Закарпатській області 
 

№ п/п Вид (ЕГП) Площа поширення, 

км
2 

Кількість про-

явів, од. 

% ураженості 

регіону 

1 2 3 4 5 

1 зсуви 0,1924 2 - 

2 карст 0,028 4 - 

3 бокова ерозія берегів річок 0,8* 4 - 

4 селі - - - 

*- довжина ділянки, км. 

 

 

7.3. Геологічний контроль за вивченням та використанням надр  

 

В ході державного контролю за станом додержання вимог природоохо-

ронного законодавства при здійсненні діяльності, пов‘язаної з використанням 

надр, Державною екологічною інспекцією в Закарпатській області у 2011 році 

проведено 259 перевірок. За підсумками перевірок до адміністративної відповіда-

льності притягнуто 227 посадових осіб, в тому числі по підземним водам 157. На-

кладено штрафів на загальну суму 32,351 тис. грн, стягнуто 32,266 тис. грн. За са-

мовільне користування надрами виставлено 10 претензій на загальну суму 92,983 

тис. грн., з них відшкодовано 3 на суму 15,8 тис. грн. 
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Були виявлені факти самовільного забору громадянами піщано-гравійної 

суміші з річок Тиса, Шопурка, Боржава. Притягнуто до адміністративної відпові-

дальності 8 осіб за ст. 47 КУпАП, накладено адмінстягнень у вигляді штрафів на 

загальну суму 0,544 тис.грн. 

 

7.4. Дозвільна діяльність у сфері використання надр 

 

За даними Державного науково-виробничого підприємства ,,Геоінформ 

України‖ станом на 01.01.2012 року суб‘єкти господарської діяльності користу-

ються 112 спеціальними дозволами (ліцензіями) на право користування надрами, 

з яких 38 ліцензій отримано на геологічне вивчення з ДПР, а 74 ліцензії - на 

експлуатацію родовищ корисних копалин.  

Держуправлінням протягом 2011 р. видано 43 екологічні картки щодо 

можливості надання надр у користування, з яких 13 на тверді корисні копалини, а 

30 на підземні води. Держуправлінням також розглянуто та погоджено 5 ма-

теріалів проектів гірничих відводів.  

У частині раціонального використання надр протягом 2011 р. 

держуправлінням розглянуто пакети документів 30 суб‘єктів господарювання та 

надано підтвердження можливості видачі, продовження терміну дії спеціального 

дозволу на користування надрами в частині підземних вод.  
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8. ВІДХОДИ 

 

8.1 Структура утворення та накопичення відходів 
 

За даними Головного управління статистики у Закарпатській області на 

початок 2012 року у сховищах організованого складування підприємств області 

накопичено 954,4 тис. тонн відходів І-ІV класів небезпеки. 
 

Накопичення відходів (станом на початок 2012 року), згідно даних Головного 

управління статистики у Закарпатській області 
 

№ 

з/п 

Показник Одиниця 

виміру 

Кількість Примітка 

1 Суб‘єкти підприємницької діяльності, виробнича 

діяльність яких пов‘язана з утворенням відходів 

од. 280  

2 Накопичено небезпечних відходів, усього т 954435,795  

 У тому числі:    

3 відходи 1 класу небезпеки т 0,615  

4 відходи 2 класу небезпеки т 65,577  

5 відходи 3 класу небезпеки т 352,973  

6 відходи 4 класу небезпеки т 954015,630  

 

Відходи І-го класу небезпеки – це відходи гальванічного виробництва, 

відходи з вмістом сурми, відходи формальдегіду, які через відсутність технологій 

переробки або утилізації, під контролем Державної екологічної інспекції в 

Закарпатській області зберігаються на території власників відходів. Відпрацьовані 

люмінесцентні, ртутні лампи і ліхтарі, що містять ртуть, систематично 

збираються та вивозяться на ТОВ ―Микитртуть‖ Донецької області для подальшої 

утилізації. На території області збір та вивіз на утилізацію даного виду відходів 

проводить ТОВ ―Еко Лайф‖ (м.Ужгород) та ВТП ―Екоцентр‖ (м. Львів), які мають 

відповідні ліцензії Мінприроди України та технічне обладнання для проведення 

робіт з небезпечними  відходами. 

Відходи ІІ-го класу небезпеки – це невідомі, непридатні та заборонені до 

застосування ХЗЗР, відпрацьований електроліт з акумуляторів, відпрацьовані 

нафтопродукти, у тому числі мастила, відходи гальваніки. На території області 

працює підприємство, яке отримало ліцензію Мінприроди України на здійснення 

операцій поводження з небезпечними відходами, в т.ч. непридатними оливами 

ТОВ ―Трініті Еколоджи‖ (м. Мукачево). Промислові відходи передаються також 

на утилізацію підприємствам ТОВ НВП ―МАСТ‖ та ТОВ НВП ―Гарас і Л‖ (м. 

Львів), які також мають ліцензію на певні види операцій з відходами відповідно 

до умов укладених договорів. Збором та відправкою на утилізацію свинцевих 

акумуляторів та злитого відпрацьованого електроліту в регіоні займається 

ДП―Закарпаттявторкольормет‖ (м. Ужгород) та КП ―Вторма‖ (м.Мукачево). Вивіз 

на знешкодження наявних відходів гальваніки здійснюється товариством з 

обмеженою відповідальністю ―Еко-Стандарт‖ (м. Харків). 

Відходи ІІІ-го класу небезпеки - відходи вигребів, промаслена тирса, 

матеріали фільтрувальні забруднені, промаслене ганчір‘я, шпали дерев‘яні та ін. 
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Відходи ІV-го класу небезпеки – складають відходи гірських порід, мул 

очисних споруд, відходи деревообробки, брухт чорних металів, шини, склобій, 

макулатура та ін. 

Утилізація відходів деревообробки вирішується шляхом брикетування та 

спалювання в котлах як додаткового енергетичного ресурсу. 

 

Показники утворення відходів у динаміці за 2009-2011 роки 
 

№ 

з/п 

Показник 2009 рік 2010 рік 2011 рік 

1 Обсяги утворення відходів:    

 Промислові (у т.ч. гірничопромислові) 

відходи, т  

704466 110399 93549* 

 Відходи за формою 14-МТП (номенклату-

ра з 57 видів), т* 

718465 ** ** 

 Небезпечні (токсичні) відходи(за формою 

звітності 1 – небезпечні відходи), т 

1073 8013*** 10251*** 

 Відходи житлово-комунального господар-

ства, т 

13999 54504 9226 

 Загальна кількість відходів, т 718465 169493 113026 

2 Інтенсивність утворення відходів:    

 Загальна кількість відходів на одиницю 

ВРП, кг/ 1 млн.грн. (загальна кількість від-

ходів на одиницю реалізованої продукції) 

0,04 0,008 0,015 

 Утворення небезпечних (токсичних) від-

ходів І-ІІІ класів небезпеки на одиницю 

ВРП,  кг/ 1 млн.грн  

0,00006 0,0004 0,001 

 Утворення твердих побутових відходів на 

особу, м³/ на 1 чол. 

0,044 0,16 0,02 

* обсяги утворення відходів IV класу небезпеки. 

**Форми державного статистичного спостереження №14-мтп та № 1-небезпечні відходи 

відмінені наказами Держкомстату України від 15.07.2010 №281 та, відповідно, від 21.06.2010 № 

233. 

*** обсяги утворення відходів I-ІІІ класів небезпеки. 

 

Із загальної кількості відходів, що утворилися в 2011 році 82,7 % припадає 

на відходи ІV класу небезпеки, 9 % - утворення І-ІІІ класів небезпеки, 8,2% відхо-

дів житлово-комунального господарства. 

В порівнянні з минулим роком відмічається зменшення кількості утворе-

них  твердих побутових відходів об‘єктів житлово-комунального сектору в зага-

льному обсязі утворених відходів на 23 %. 
 

8.2. Поводження з відходами (збирання, зберігання, утилізація та ви-

далення) 

Збирання твердих побутових відходів від населення та суб‘єктів 

господарської діяльності і їх видалення здійснюється як самостійно 

підприємствами та організаціями так і окремими приватними структурами та 

спеціалізованими комунальними службами, згідно договорів. 

Окремі види відходів, що не підлягають видаленню на сміттєзвалища 

(відходи вторинної сировини, чорний та кольоровий металобрухт, свинцеві 
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акумулятори), передаються спеціалізованим підприємствам, що займаються 

збиранням і передачею на утилізацію відходів, згідно отриманих ліцензій в 

Мінприроди України. Таких підприємств на території області – 28. 

Згідно інформації підприємств, які отримали ліцензії на збирання відходів 

як вторинної сировини протягом 2011 р. зібрано та вивезено за межі області на 

утилізацію 47266 відпрацьованих ртутних та люмінесцентних ламп, 620 тонн 

полімерних відходів, 4173 тонн макулатури, 1536 тонн склобою, 9,9 тонн 

свинцевих акумуляторів, 11679 тонн металобрухту чорного, 9,5 тонн кольорового 

металобрухту, 232 тонн текстилю.  

Відходи деревообробки спалюються в котлах як додатковий енергетичний 

ресурс та брикетуються.  
Згідно щорічних лімітів та дозволів на утворення і розміщення відходів, 

які отримали у 2011 році, 274 підприємств деревообробки та лісопилення 

нормативно-розрахункові обсяги утворення відходів деревини складають 81499 

тонн, в тому числі: тирси - 48 309 тонн, щепи деревної – 33 190 тонн.   

Найбільша кількість тирси та деревних відходів утворюється в наступних 

районах: 

Міжгірському – 27,378 тис. тон 

Виноградівському – 15,317 тис. тон 

Рахівському – 15,304 тис. тон 

Тячівському –   8,641 тис. тон 

Ужгородському –   5,756 тис. тон 

Мукачівському –   5,277 тис. тон 

 

За інформацією Головного управління статистики у Закарпатській 

області протягом 2011 року підприємствами деревообробки та лісопилення 

було утилізовано шляхом спалювання 3,8 тис.тонн деревних відходів.  

На утилізацію деревних відходів виділення коштів з бюджетів не передба-

чалося. 

Впровадження нових технологій з переробки та утилізації відходів 

здійснювалось за рахунок власних коштів підприємств, суб‘єктів господарської 

діяльності та інвестицій.  

На сьогодні, в області функціонує: 

 23 виробництва з тирсобрикетування;  

 29 установок для спалювання відходів, загальною потужністю 20459 

т/рік;  

 22 установки для спалювання відходів з метою отримання енергії, зага-

льною потужністю 15555 т/рік;  

 5 установок для утилізації та перероблення відходів, загальною потуж-

ністю 3600 т/рік. 

Виробничі потужності з переробки та утилізації відходів тирси створені на 

таких найбільших деревообробних підприємствах області: ТОВ ―Шкала- Енер-

джі‖, м. Тячів, МПП ―Нікос‖, ТОВ ―Алтер Енерго‖, Тячівський р-н, ТОВ ―Інтер-

сорс‖, м. Берегово, ТОВ ―Еко-Блейз‖, Берегівський р-н, ПП ―Турбат‖, Рахівський 

р-н, ТОВ ―Енран ЗЛК‖, м. Хуст, ТОВ ―Закарпатбіопаливо‖, Воловецький район. 
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Основні показники поводження з відходами І-ІІІ класів небезпеки (тис. тонн) 

 
№з/п Показники 2000 

рік 

2009 

рік 

2010 

рік 

2011 

1 Утворилося 559 1,073 8,01 10,2 

2 Одержано від інших підприємств - 0,006 - 0,5 

3 у тому числі з інших країн - – - - 

4 Використано 65,0 0,708 2,4 0,2 

5 Знешкоджено (знищено) 10,0 0,043 0,3 3,0 

6 у тому числі спалено 65,0 0,025 0,1 2,6 

7 Направлено в сховища організованого складування 

(поховання) 
5,5 0,019 - 0,01 

8 Передано іншим підприємствам 406,0 0,403 4,81 7,7 

9 у тому числі іншим країнам - – - - 

10 Направлено в місця неорганізованого складування за 

межі підприємств 
- 0,011 0,001 - 

11 Втрати відходів внаслідок витікання, випаровування, 

пожеж, крадіжок 
- 0,065 - - 

12 Наявність на кінець року у сховищах організованого 

складування та на території підприємств 
0,75 0,331 0,4 0,4 

 

За даними Головного управління статистики в Закарпатській області про 

поводження з відходами у 2011 році видалено у спеціально відведені місця чи 

об‘єкти або спалені (без отримання енергії) 2,61 тонн відходів І-ІІІ класів 

небезпеки із загально утворених відходів даних класів небезпеки 10,2 тонни, що 

становить 25 %. Передано іншим підприємствам 7,7 тис. тонн, що становить 75 % 

від загального утворення відходів І-ІІІ класів небезпеки.  
 

 

Інформація про кількість сміттєзвалищ (полігонів) станом на 01.01.2012 р. 
 

 

№ 

з/п 

Назва одиниці адміністративно-

територіального устрою регіону 

Кількість Площі під твер-

дими побутови-

ми відходами, га 

Зміни площі 

(+/-) у відно-

шенні до по-

переднього 

року 
 

1 2 3 4 5 

 Сміттєзвалища    

1 Берегівський район 19 32,5  

2 Великоберезнянський район 20 9,82  

3 Виноградівський район 18 13,57  

4 Воловецький район 15 9,9  

5 Іршавський район 32 27,25  

6 Міжгірський район 24 9,85  

7 Мукачівський район 37 15,86  

8 Перечинський район 24 10,78  

9 Рахівський район 17 5,72  

10 Свалявський район 11 3,89  

11 Ужгородський район 33 18,3  

12 Тячівський район 31 28,76  

13 Хустський район 14 12,095  

 Всього: 295 198,3  

 Полігони    

1 м. Берегово 1 4,5  
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1 2 3 4 5 

2 м. Мукачево 1 12,0  

3 м. Ужгород 1 9,0  

4 м. Хуст 1 8,27 +3,37 

5 м. Виноградово 1 5,0  

6 м. Іршава 1 4,7  

7 м. Чоп 1 2,0  

8 м. Тячів 1 6,5  

9 м. Свалява 1 2,0  

 Всього: 9 53,97 +3,37 

 Заводи по переробці твердих побутових 

відходів 
відсутні   

 Всього: 304 252,27 +3,37 

 

На кінець 2011 року на території Закарпатської області зареєстровано 304 

місць видалення твердих побутових відходів (МВВ) загальною площею 252,27 га., 

на яких накопичено біля 5 млн.тонн відходів. Зміни у площі полігону м. Хуст 

пов‘язано зі збільшенням її обсягів згідно Рішення Хустської міської ради.  

Існуючі МВВ в більшості не відповідають санітарним нормам та еко-

логічним вимогам, вичерпали свої потужності та заповнені на 75-85%.  

Кількість відходів, що утворюються і вивозяться на сміттєзвалища та 

полігони області щорічно зростає і на даний час становить близько 360 тис.тонн в 

рік.  

У сучасних умовах одним із шляхів досягнення необхідного результату є 

роздільний збір, сортування та переробка відходів. 
 

Поводження з непридатними пестицидами 
 

№ 

з/п 

Район Перезатарено 

впродовж ро-

ку, т 

Знешкоджено 

впродовж ро-

ку, т 

Утворено (ви-

явлено) впро-

довж року, т 

Кількість на 

кінець року, т 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Берегівський район 0 0 0 0 

2 Великоберезнянський 

район 

0 0 0 0 

3 Виноградівський р-н 0 36,906 0 0 

4 Воловецький район 0 0 0 0 

5 Іршавський район 0 0 0 0 

6 Міжгірський район 0 0 0 0 

7 Мукачівський район 45 0 5,907 45 

8 Перечинський район 0 0 0 0 

9 Рахівський район 0 0 0 0 

10 Свалявський район 0 0 0 0 

11 Ужгородський район 0 0 0 0 

12 Тячівський район 0 44,83 0 47 

13 Хустський район 17,5 54,4 0 17,5 

14 м. Ужгород 0 26,208 0 0 

 Усього: 62,5 162,344 5,907 109,5 

Заходи, які розпочаті Мінприроди України у 2007 році з очищення 

території Закарпатської області від непридатних та заборонених до використання 



 

 126 

пестицидів і агрохімікатів продовжувались й у 2011 році за кошти Державного та 

обласного фондів охорони навколишнього природного середовища. 

Станом на 01.01.2012 року на території Закарпатської області зберігається 

263,5 тонн небезпечних, високотоксичних хімічних відходів, з яких: 109,5 – 

непридатні пестициди та 154 тонни забруднений агрохімікатами ґрунт, що 

потребують термінового вивезення на утилізацію. Непридатні до використання 

хімічні засоби захисту рослин (ХЗЗР) зберігаються у районах: Тячівському -47 

тонн, Мукачівському - 45 тонн, Хустському - 17,5 тонн та 154 тонни забрудненого 

агрохімікатами ґрунту, який необхідно вивезти на утилізацію. 

У ході виконання заходів, що проводилися Мінприроди України у 2011 

році з очищення області від непридатних ХЗЗР за кошти Державного та обласного 

фондів охорони навколишнього природного середовища 266,7 тонн небезпечних 

відходів були повністю вивезені з території Закарпатської області, з них: за кошти 

Державного фонду охорони навколишнього природного середовища - 177,7 тонн; 

за кошти обласного фонду ОНПС - 89 тонн. 

Всього, протягом 2007-2011рр. за межі України на знешкодження було 

вивезено 480,471 тонна ХЗЗР. 
У ході здійснення заходів із екологічно безпечного збирання, перевезення 

та знешкодження непридатних до використання пестицидів комісіями із 

приймання робіт за договорами, що проводилися за кошти Державного та 

обласного фондів охорони навколишнього природного середовища у 2011 році 

виявлено збільшення об‘ємної маси непридатних ХЗЗР в місцях їх накопичення 

в порівнянні з облікованими даними районних інвентаризаційних комісій, що 

потребує у 2012 році додаткового фінансування. 

 

8.3. Використання відходів як вторинної сировини 

 

Динаміка використання відходів 
№ 

з/п 

Показник 2000 рік 2009 рік 2010 рік 2011 рік 

1 Обсяги утворення відходів, тис. т 84,8 1,1 8,0 10,2 

2 Обсяги використання відходів, тис. т 75,2 0,7 2,4 0,2 

3 Рівень використання, %  88,7 63,6 30,0 2,0 

Згідно даних Головного управління статистики у Закарпатській області у 

2011 році утворилося 10,2 тис. тонн відходів І-ІІІ класів небезпеки. Обсяг 

використання відходів становить 0,2 тис. тонн, що на 8,3 % менші, ніж у 

минулому році. 

Рівень використання складає 2,0%, що на 93 % менше у порівнянні з 

минулим роком.  

 

8.4. Транскордонні перевезення відходів  
 

Впродовж звітного періоду фактів вивезення та ввезення відходів на 

територію області не зафіксовано. Звернень від суб‘єктів підприємницької 

діяльності щодо отримання дозволів на ввезення/вивезення відходів не поступало. 
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8.5. Державне регулювання в сфері поводження з відходами 
 

З метою зменшення накопичення та утворення відходів щорічно 

погоджуються ліміти та видаються дозволи на утворення і розміщення відходів.  

На 2011 рік затверджено і видано лімітів та дозволів на утворення і 

розміщення відходів для 1074 підприємств та організацій області.  

Щорічно проводиться інвентаризація місць видалення відходів (МВВ) на 

території області. Місцевими державними адміністраціями затверджено районні 

реєстри МВВ. Проводиться робота з паспортизації існуючих полігонів ТПВ та 

сміттєзвалищ. Налагоджується система збору та вивозу відходів, впроваджуються 

нові технології з використання вторинних ресурсів та переробки відходів. 

В рамках Концепції комплексної системи поводження з побутовими 

відходами для Закарпатського регіону на 2008-2032рр.‖, схваленої рішенням 

десятої сесії 5-го скликання Закарпатської обласної ради від 02 серпня 2007 року  

№325. передбачається будівництво на території області чотирьох сучасних 

полігонів твердих побутових відходів (ТПВ) з сортувальними заводами, що 

здійснюватимуть переробку відходів з 13 адміністративних районів області. 

На даний час проводяться обстеження по вибору земельних ділянок на 

територіях Іршавського, Міжгірського, В.Березнянського та Хустського районів. 

На території області діють три спільних українсько-угорських 

підприємства по збору та видаленню твердих побутових відходів: ТОВ ―АВЕ 

Виноградово‖, ―АВЕ Мукачево‖ та ТОВ ―Берег-Вертікал‖.  

ТзОВ „АВЕ Виноградів‖ надає послуги із збирання побутових відходів у м. 

Виноградові та Виноградівському районі, ТзОВ ―АВЕ Мукачево‖ – у м. Мукачево 

та Мукачівському районі, ТзОВ „Берег-Вертікал‖ у м. Берегово та Берегівському 

районі. 

Протоколи намірів про створення спільних підприємств підписані з 

Ужгородською райдержадміністрацією. 

В с. Яноші Берегівського району заплановано будівництво заводу із  

сортування та механічної переробки твердих побутових відходів потужністю 20,0 

тис. тон на рік, що дасть можливість переробляти 70% від загальної кількості 

ТПВ, що утворюються в районі. Вартість будівництва заводу становить 10,0 млн. 

грн.. На даний час невизначено джерел фінансування; 

В с. Пістрялово Мукачівського району заплановано будівництво 

сміттєпереробного комплексу. На даний час рішенням 29 сесії 5 скликання від 

27.11.09 №280 затверджено містобудівне обґрунтування на розміщення об‘єкту та 

виготовляється документація на землю. 

В м. Ужгороді розроблено інвестиційний проект „Будівництво 

сміттєсортувального комплексу потужністю до 100,0 тис. тон на рік‖ вартістю 40 

млн. грн., що дасть можливість перероблювати 25% від загальної кількості ТПВ, 

що утворюються в місті.  

У містах Ужгород, Берегово та деяких населених пунктах Рахівського  

району впроваджено роздільний збір твердих побутових відходів, а саме: збір 

скла, паперу, пластику та металу. 

В області, в певній мірі, налагоджено організований збір та вивіз твердих 

побутових відходів (ТПВ) від населення та суб'єктів господарської діяльності і їх 

видалення на існуючі полігони ТПВ та сільські сміттєзвалища.  
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Для покращення екологічної ситуації у сфері поводження з побутовими 

відходами впродовж 2011 року в області діяли: 

- ―Обласна Програма поводження з твердими побутовими відходами у 

Закарпатській області на 2009-2011 роки‖.  

- місцеві програми ―По благоустрою населених пунктів‖, затверджені 

рішеннями сесій районних, міських, селищних та сільських рад. 

З метою недопущення забруднень територій басейну прикордонних річок 

Тиса, Уж, Латориця та їх притоків в області розроблений і діє План конкретних 

організаційно-правових заходів з питань благоустрою населених пунктів та 

поводження з відходами в басейні річок Тиса, Уж, Латориця та їх притоках, 

затверджений головою облдержадміністрації 18.01.2008 року. План виконується 

всіма райдержадміністраціями та органами місцевого самоврядування, а також  

відповідальним  обласним управлінням та організаціями. 
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9. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА 
 

9.1. Екологічна безпека як складова національної безпеки 

 

В області є ряд техногенно-небезпечних об‘єктів, які у випадку аварій 

можуть суттєво вплинути на екологічну ситуацію і призвести до негативного 

впливу на здоров'я населення. Перелік видів діяльності таких об'єктів щорічно 

переглядається в районних комісіях з надзвичайних ситуацій та погоджується із 

управлінням з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення 

облдержадміністрації. До таких відносяться: ВАТ ―Свалявський лісохімкомбінат‖ 

– ТОВ ―Грифсканд-Свалява‖, системи магістральних трубопроводів 

нафтопроводу "Дружба"; продуктопроводу ДП "ПрикарпатЗахідтранс", який 

належить АТ "Транснафтопродукт" (Росія); етиленопроводу виробничого 

об‘єднання "Оріана"; газопроводи "Братерство; "Союз", "Прогрес", "Уренгой – 

Помари – Ужгород". 

Зберігається ризик виникнення аварій у випадках перевезення небезпечних 

вантажів на залізничних коліях, значна частина яких пролягає в гірській місцевос-

ті.  

Основні екологічні проблеми, які існують в області: 

– відсутність системи та інфраструктури збору та сортування твердих по-

бутових відходів.  

– забруднення поверхневих водойм та підземного водоносного горизонту 

недостатньо очищеними та неочищеними стоками. 

– екологічно-безпечне зберігання невідомих, непридатних та заборонених 

до використання хімічних засобів захисту рослин (ХЗЗР) та їх подальша утиліза-

ція. 

– збільшення негативного впливу на довкілля об‘єктів виробничого приз-

начення, а саме:  

 золотовидобувного підприємства ТОВ ―Закарпатполіметали‖ (с. Му-

жієво, Берегівського району). 

 території колишнього ЗАТ „Великобичківський лісохімкомбінат‖. 

 Солотвинського солерудника Тячівського району Закарпатської обла-

сті. 

– недостатня забезпеченність природозберігаючими засобами та техноло-

гіями для транспортування деревини в гірських умовах – повітряно-

трелювальними установками  та механізмами.  

– відсутність інфраструктури в частині будівництва лісовозних доріг від-

повідно до передбачених обсягів державної програми  ―Ліси України‖. 

 

9.2. Об’єкти, що становлять підвищену екологічну небезпеку 

 

Безпечне функціонування техногенно та екологічно-небезпечних об'єктів 

знаходиться на постійному контролі держуправління ОНПС в Закарпатській обла-

сті. Комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

облдержадміністрації і з питань монітонигу довкілля в Закарпатській області що-
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річно розглядається стан функціонування таких об'єктів з внесенням конкретних 

пропозицій і розробкою першочергових заходів безпеки по їх діяльності. 

 

Таблиця 9.2.1. 

 
№ 

з/п 

Найменування суб‘єкта господарювання Об‘єкти що становлять 

підвищену екологічну 

небезпеку 

При

мітка 

 м. Берегово   

1 Філія ―Берегівський РАД‖ ДП ―Закарпатський облавто-

дор‖,  

+ п. 11  

2 Комунальне підприємство ―Карпат Віз‖,    

3 СП ТОВ ―Берег Вертікал‖,    

4 Універсальна спортивна база ―Закарпаття‖,    

5 ЗАТ СП ―Котнар‖,    

6 ТОВ ―Берегівський консервний завод‖,    

7 Берегівська міська рада,    

8 ТзОВ ―Валерія‖ (ФОП Мондок І.І.),  п.4  

9 Берегівське районне колективне заготівельно-промислове 

підприємство,  

+ п.3  

10 Закарпатська геологорозвідувальна експедиція ДП НАК 

―Надра України‖,  

  

11 ТОВ ―Фрут-Мастер-Фудс‖,    

12 ТзОВ ,,Маргіт термал‖,    

13 ТзОВ ,,Нумінатор‖ ,  + п.8  

 м. Мукачево   

14 ВАТ ―Закарпатнафтопродукт–Мукачево‖,  + п. 4  

15 ТОВ ―Бруком‖,  + п. 4  

16 КП ―Агрошляхбуд‖,  + п. 11  

17 ВАТ ―Кондитерська фабрика А.В.К.‖,    

18 ТОВ ―Карпатен – Болет‖,    

19 КП ―Мукачівводоканал‖,    

20 ТОВ ―АВЕ-Мукачево‖,    

21 КП ―Комбінат благоустрою‖,    

22 ВАТ ―Мукачівхліб‖,    

23 ТОВ ―Закарпатекотранс‖,    

24 Колективне підприємство ―Вторма‖,  + п.3  

25 ВАТ ―Мукачівприлад‖,    

26 ВАТ ―Точприлад‖,    

27 Мукачівська філія ТОВ ―Латориця‖,    

28 УАП ТОВ ―Фішер Мукачево‖,    

29 ТОВ ―ЕНО – Меблі ЛТД‖,    

30 ВАТ Мукачівська трикотажна фабрика „Мрія‖,    

31 Західний центр радіотехнічного спостереження,    

32 ВАТ ―Мукачівський пивоварний завод‖,    

33 СП ―Мукачівський плодоовочевий консервний завод‖,    

34 ЗАТ ―Завод будівельної індустрії‖,    

35 Мукачівське МУВГ,    

36 ТОВ ―Мукачевокисеньгаз ЛХЗ‖,    

37 МПП ―Колосок‖,    

38 ТОВ ―Закарпатська продовольча група‖,    

39 МККП ―Мукачівтепло‖,  + п. 10  

40 Філія ―Мукачівський ДЕД‖ДП ―Закарпатський облавто-

дор‖,  

+ п. 11  

41 ТОВ ―Завод ―Флекстронікс‖,    

42 ТОВ ―Закарпатський завод малих архітектурних форм‖,  +п. 3  
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№ 

з/п 

Найменування суб‘єкта господарювання Об‘єкти що становлять 

підвищену екологічну 

небезпеку 

При

мітка 

43 ПП ―Закарпатський нафтовий холдинг‖,  + п.4  

44 ТОВ фірма ―Карпати ЛТД‖,  + п.3  

45 Мукачівський завод будівельної кераміки ,,Будкераміка‖,  + п.8  

46 ТОВ ―Русинія‖,  + п.8  

47 ТОВ ―Союз-Петроль‖,  + п.4  

 м. Ужгород   

48 ВАТ ―Ужгородське ШБУ-58‖,  + п. 11  

49 ТОВ ―Шляхрембуд‖,  + п. 11  

50 ЗАТ ―Будавтодор‖,  + п. 8,11  

51 Філія „Ужгородська ДЕД‖ ДП «Закарпатський облавто-

дор»,  

+ п. 11  

53 ПАТ ―Концерн Галнафтогаз‖,  + п. 4  

54 ПП «ОККО-Нафтопродукт»,  + п. 4  

55 ПІІ ―Лукойл-Україна‖,  + п. 4  

56 ТОВ ―Торговий дім ―Рітейл-К‖,  + п. 4  

57 ВАТ ―Укрнафта‖,  + п. 4  

58 ТОВ ―Веста-Сервіс‖,  + п. 4  

59 ТОВ ―Ужнафта‖,  + п. 4  

60 ТОВ ―Уж-петроль‖,  + п. 4  

61 ТОВ ―МС-Ойл-Кард‖,  + п. 4  

62 Закарпатське ОКП‖ Аеропорт-Ужгород‖,  + п. 4  

63 ТОВ ―Елерон‖,  + п. 4  

64 Регіональне виробниче управління ―Львівавтогаз‖ АГНКС,  +  п22  

65 ТОВ ―Енергоресурси‖,  + п. 4  

66 ТОВ ―Титан‖,  + п. 4  

67 ТОВ „Цетан‖,  + п. 4  

68 ОП ―Ужгородський коньячний завод‖,  + п. 18  

69 ПрАТ ―Тисагаз‖ ЗАТ ―Концерн Надра‖,  + п. 5  

70 ТОВ ―Інтерфіл‖,    

71 ТОВ ―ФЦА Продакшн‖,    

72 ДП ―Укрпродконтракт‖,    

73 ДП―Закарпаттявторколірмет‖,  + п. 3  

74 ТОВ ―Ужбудпроект‖,  + п. 3  

75 КП ―Водоканал м. Ужгорода‖,    

76 ТОВ ―ЕКО ЛАЙФ‖,    

77 ТОВ ―Промснаб‖,    

78 ПП Соляник Р.М.,  + п.3  

79 КАТП 072801,  + п.3  

80 КШЕП,  + п.3  

81 ТОВ ―Континент Нафтотрейд‖,  + п. 4  

82 ВАТ ―Ужгородський АТП-12107‖,  + п. 4  

83 ТОВ «Уж-ойл»,  + п. 4  

84 Станція швидкої допомоги,  + п. 4  

85 ТОВ ―Полюс Закарпаття‖,  + п. 4  

86 ПП «Сабовчик»,  + п. 4  

87 Об‘єкти ДГТО «Львівська залізниця»,  +22  

 ВП «Ужгородська дистанція водопостачання» ДГТО 

Львівська залізниця,  

  

 ВП «Ужгородська дистанція колії» ДГТО Львівська заліз-

ниця,  

  

 ВП ―Вагонне депо Ужгород‖ ДГТО Львівська залізниця,    

 ВП «Ужгородська дирекція залізничних перевезень» 

ДГТО Львівська залізниця,  

  

 ВП Локомотивне депо Мукачево ДГТО Львівська заліз-   
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№ 

з/п 

Найменування суб‘єкта господарювання Об‘єкти що становлять 

підвищену екологічну 

небезпеку 

При

мітка 

ниця,  

 ВП «Моторвагонне депо Королево» ДГТО Львівська 

залізниця,  

  

 ВП ―Мукачівська дистанція колії‖ ДГТО Львівська заліз-

ниця,  

  

88 ТОВ ―Росток‖,  +22  

89 ТОВ ―Альфа сервіс груп‖,  +22  

90 ПП Повхан Я.І.,  + п.3  

91 КП ―Уж-тепло‖,  + п.10  

92 ТОВ ―РГСН‖,  + п.3  

93 ЗАТ ―Андезит‖,  + п.8  

94 ВАТ ―Закарпатгаз‖,    

95 ЗАТ ―Скілур‖,    

96 ВАТ Закарпатвтормет,  + п.3  

97 ВАТ ―Ужгородський турбогаз‖,  + п.14  

98 ТзОВ ,,Карпати 2003‖ ,  + п.8  

99 ТОВ"РІО Кола" вода питна,    

100 ТОВ "ХІПП Ужгород" прісна вода,  -  

101 ПП ,,Вітана‖,  +п.8  

102 ТОВ "КІР",  +п.4  

103 ТОВ ―Нафтапродукт‖, м. Київ +п.4  

104 ТОВ ― Автогаз ―,  +п.4  

105 ТОВ ―Закарпатгазсервіс‖,  +п.4  

106 ЗАТ ―Управління механізації будівництва,  +п.4  

107 ПП ―Гарант Оіл‖,  +п.4  

108 ПП Ладика Л.В.,  +п.4  

109 ТОВ ―Магістраль-Інвест‖,  +п.4  

110 Фермерське господарство «Карась» мкр. Горяни,    

 м. Хуст   

111 Філія ―Хустська ДРБД‖ ДП ―Закарпатський облавтодор‖,  + п.11  

112 Філія ―Хустський РАД‖‖ ДП ―Закарпатський облавтодор‖,  + п.11  

113 ТОВ ―Білад ЛТД‖,  +  п22  

114 ПП Саак С.М.,  + п.4  

115 Регіональне виробниче управління ―Львівавтогаз‖ АГНКС,  +  п22  

116 КП ВУВКГ,    

117 КП ―Міська ШЕД‖,    

118 КП ―Води Хустщини‖,  + п.3  

119 КП ―Хусттепло‖,  + п.10  

120 ТОВ ―Енран ЗЛК‖,  + п.3  

121 ВАТ ,,Закарпатнерудпром‖,  + п.8  

122 Кооператив ,,Мармур‖,    

123 ПП Рак В.В. ,  +  

124 ТзОВ ,, Шаянські мінеральні води‖,    

125 ТзОВ ,,Цегельний завод‖ ,  + п.8  

 м. Чоп   

126 МКПЖКГ ―Тиса‖,  + п.3  

127 ВАТ ― Ужгородський райагротехсервіс‖,  + п.4  

128 ТзОВ ―ІНФОРКОМ-СЕРВІС‖,  + п.4  

 Берегівський район   

129 ТОВ ―Карпати Газ Транс‖, смт. Батєво + п.22  

130 КП ―ЖКГ‖, с. Велика Бакта   

131 ТОВ―Закарпатполіметали‖, с.Мужієво + пп.8, 22  

132 АЗС с. Косонь ФОП Мондок І.І. (ТОВ ―ВВФ‖),  + п.4  

133 ТОВ „Атос‖, С. Гать   
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№ 

з/п 

Найменування суб‘єкта господарювання Об‘єкти що становлять 

підвищену екологічну 

небезпеку 

При

мітка 

134 ДП «Берегівське ЛГ» (ЛМЛ Нове Село»),    

135 «Береговодержспецлісгосп»,    

136 ТМР «Берегуйфолу»,    

137 Берегівське РТМР,    

138 СТОВ ―Берег Кочік‖, с.Косонь,урочище 1   

139 Закарпатський інститут агропромислового виробництва, с. 

В.Бакта, 

+ п.8  

140 ЗАТ ,,Берегівський кар‘єр‖ , с.Мужієво, + п.8  

141 СТОВ ,,СТМК Б ―, с.Запсонь + п.8  

142 ТзОВ ,, Урожай-2000‖ , С.Гут + п.8  

143 ТзОВ ,,Канадіань-Гунгаріан Косонь Бау , с. Косонь + п.8  

144 ТОВ"Дельта КМБ , С.Боржава + п.8  

145 ТОВ КІММ, с. В. Береги   

146 ФОП Шепа В.В., с. Боржава   

147 ПП Уста В.О., с.Боржава   

148 ТОВ «Берег –тур»   

149 ТОВ Фазан 2000   

 Великоберезнянський район   

150 Турбаза ―Дубовий гай‖, с.Кострино   

151 КП Великоберезнянське ВУЖКГ, смт. Великий Березний   

152 Філія Великоберезнянський РАД‖ ДП Закарпатський об-

лавтодор, смт. Великий Березний 

+ п.11  

153 ПП Керецман М.І., смт. Великий Березний + п.3  

154 Великоберезнянська селищна рада,    

155 ПП ―СІО‖,    

156 СД ВАТ АФ „Яворник-компанія – КАІ‖,    

157 ДП «Великоберезнянське ЛГ»,    

158 «Великоберезнянський держспецлісгос»,    

159 Ужанський національний природний парк,    

160 В.Березнянська районна організація УТМР,    

161 ТОВ "Вішка" прісна вода, с. Вішка   

162 Туристичний оздоровчий комплекс „Едельвейс‖, с.Сіль, 1 -  

 Виноградівський район   

163 КП ―Агрошляхбуд‖, м.Виноградів + п.11  

164 Агропромислова група ―Закарпатський сад‖, смт.Королево + п.18  

165 МВТФ ―Руно‖, м.Виноградів + п.18  

166 ВУЖКГ м. Виноградів, м.Виноградів   

167 ТОВ ―АВЕ Виноградово‖, м.Виноградів   

168 ТОВ ―Консервний завод ―Універ‖, с.Фанчиково   

169 ТОВ ―Мікаланд‖, с.Перехрестя   

170 СП ТОВ ―Дядя Ваня-Закарпатські овочі", с.Пийтерфолво   

171 КП ―Виноградовотепло‖, м.Виноградів + п.10  

172 ДП ―Управління промислових підприємств державної 

адміністрації залізничного транспорту України‖ Ко-

ролівське кар‘єроуправління , смт.Королево 

+ п.8  

173 Виноградівське МУВГ, м.Виноградів   

174 МП ―Колесо‖ (ФОП Дорчинець Ю.Я.), м.Виноградів + п.4  

175 ФОП Клантюк Г.І., м.Виноградів + п.4  

176 СП ―Євчак Я і М‖, с. Чепа + п.4  

177 ПП Комяті О.Ю., м.Виноградів + п.4  

178 ДП «Виноградівське ЛГ»,    

179 Виноградівська районна організація УТМР,    

180 ТОВ ―Паладьбуд, м. Виноградів,  + п.8  

181 ВАТ ,,Затисянський хімічний завод‖, смт Королево + п.8  
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№ 

з/п 

Найменування суб‘єкта господарювання Об‘єкти що становлять 

підвищену екологічну 

небезпеку 

При

мітка 

182 ТОВ „Тиса-Терм‖‖, с. Петрово + п.8  

183 Філія ―Веряцький спеціалізований кар‘єр‖ ДП ―Закар-

патський облавтодор, с. Веряця 

+ п.8  

184 ТзОВ ,,Багатопрофільний санаторій ,,Теплиця‖ , 

м.Виноградів 

12  

185 ТзОВ ―Акватермал-22‖, м.Виноградів  3  

186 ПП Ісак О.О, с. Гудя   

187 ТОВ ―Шаланки‖, с.Шаланки +п.8  

188 ТОВ ―Пушкіновське‖, с.Пушкіново +п.8  

189 ПП Сербак М.М., с.Чепа   

190 ПП Писарюк Г.І., с.Пушкіново   

 Воловецький район   

191 КП ―Волівчик‖, смт. Воловець   

192 ПП ―Коморра‖, смт. Воловець + п.4  

193 ТОВ ―Закарпатбіопаливо‖, с. Нижні Ворота + п.3  

194 ДП «Воловецьке ЛГ»,    

195 «Воловецьдержспецлісгосп»,    

196 Воловецька районна організація УТМР,    

197 Воловецьке колективне підприємство ,,Агрошляхбуд‖, 

В.Ворота  

+ п.8  

198 Жденієвське ДП ,,Лікувально-оздоровчий комплекс 

,,Форель‖ , смт Жденієво 

-  

199 Готель „Жди ня Єво‖, смт Жденієво -  

200 СТОВ Карпати, с. Розтока   

201 ПП «Червона Рута», с.Н.Ворота   

 Іршавський район   

202 Ф‖Насос‖, с.Розтока   

203 Філія ―Іршавський РАД‖ ДП Закарпатський облавтодор, с. 

Підгірне 

+ п.11  

204 ТОВ ―Карпатнафтохім‖ ЗАТ ―Лукор‖ (ремонтна база), м. 

Іршава 

  

205 ПП Цібере, с. Довге + п.4  

206 СП ―Сандерс Іршава ГмБХ‖, м. Іршава + п.6  

207 Іршавське КПВ, м. Іршава   

208 КП ―Іршавське міське господарство з благоустрою‖, м. 

Іршава 

  

209 КП ―Тепло місто‖, м. Іршава + п.10  

210 ВАТ ―Ільницький завод механозварювального обладнан-

ня‖, смт. Ільниця 

+ пп.3, 14  

211 ТОВ ―Санаторій ―Боржава‖, с. Довге   

212 ТОВ „Зачарований край‖, с. Осій   

213 ФГ „Чингавки‖, с. Вільхівка   

214 Коопзаготпром  Ірщавської  райспоживспілки, м. Іршава + п.3  

215 ДП «Загатянське ЛГ»,    

216 ДП «Довжанське ЛМГ»,    

217 «Агроспецсервіс» філія №1, «Іршавський лісгосп»,    

218 Іршавська районна організація УТМР,    

219 НПП «Зачарований край»,    

220 ВАТ ,,Приборжавське заводоуправління будматеріалів‖, 

с.Приборжавське  

+ п.8  

221 ТОВ „Великораковецька цегельня‖ ,  с. В.Раковець,  + п.8  

222 ТзОВ ,,Волоське‖,  с. Підгірне + п.8  

223 ТзОВ ,,Лігніт‖ вугілля, с. Ільниця  + п.8  

224 ТОВ "Сілан "андезит, с. Сільце + п.8  
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225 ТзОВ ,,Фірма‖, с.Білки.  + п.8  

226 ГБХСЦ Добрий пастор, с.Білки,  + п.8  

227 ТОВ Каменяр, с.Імстичево + п.8  

228 ПП Поп М.В., с. Ільниця +п.4  

229 Приватний  підприємець Хома Є.М., м.Іршава +п.4  

230 Приватне підприємство ―Будгазтранс‖, м.Іршава +п.4  

231 ТОВ «Гроно», сАрданово   

232 МНС "Форель", с.Собатино   

233 КООПзаготпром, с.Сільце   

 Міжгірський район   

234 ВУЖКГ смт. Міжгір‘я, смт. Міжгір‘я    

235 КП ―Ринок‖, смт. Міжгір‘я + п.3  

236 ПП Казюк І.С., смт.Міжгір‘я + п.4  

237 ПП Беля В.П., смт.Міжгір‘я + п.4  

238 ПП Маркович М.В., смт.Міжгір‘я + п.4  

239 КП ―Загалшляхбуд‖, смт.Міжгір‘я + п. 8  

240 ДП ―Санаторій ―Верховина‖, с. Сойми   

241 ТОВ „Акванова Констракшн‖, смт.Міжгір‘я   

242 ДП «Міжгірське ЛГ»,    

243 «Міжгір‘ядерж-спецлісгосп»,    

244 Національний природний парк «Синевир»,    

245 Міжгірська районна організація УТМР,    

246 ТОК "Жива вода" прісна вода, смт.Міжгір'я,  -  

 Мукачівський район   

247 Закарпатська дільниця філії ―Магістральні нафтопроводи 

―Дружба‖ ВАТ ―Укрнафта‖, с. Кольчино 

+ п.4  

248 ПП ―Петро-Карбо-Хем‖, с.Павшино   

249 Виробниче підприємство ―Надєжда‖, с. Горонда + п.22  

250 В/ч 3942, с.Баркасово + п.22  

251 ЗАТ ―Корпорація ―Західна нафтова група‖, с.Шенборн + п.4  

252 Санаторій ―Перлина Карпат‖, с.Чинадієво   

253 ДП ―Клінічний санаторій ―Карпати‖, с. Карпати   

254 ДП ―Санаторій ―Синяк‖, с. Синяк   

255 КП ВУЖКГ, смт.Кольчино + п. 3  

256 Чинадіївське ВУЖКГ, смт.Чинадієво + п.3  

257 Авто кемпінг, ―Млин‖ ПП Далекорій, с. Зняцево + п.4  

258 ВАТ ―Мукачівський верстат завод‖, смт.Кольчино + п.14  

259 ВАТ ―Закарпатський рибокомбінат‖, с.Залужжя   

260 ВАТ ―Мукачівський кар‘єр‖, с. Кольчино + п.8  

261 Філія ―Кіровський спеціалізований кар‘єр‖ ДП ―Закар-

патський облавтодор, смт. Кольчино 

+ п.8  

262 Мукачівське карєроуправління , с.Кленовець + п.8  

263 ВАТ ―Чопівське‖, с.Чопівці + п.17  

264 СТОВ ―Завидівське‖, с.Завидово + п.17  

265 СПВАТ ―Корадо Каннінг Інкорпорейтед‖, с.Рокошино   

266 ТОВ „Латориця‖, с.  Рокошино   

267 ЗАТ Мукачівський лісокомбінат, смт. Чинадієво   

268 ДП «Мукачівське ЛГ»,    

269 «Мукачеводерж-спецлісгосп»,    

270 Мукачівська районна організація УТМР,    

271 Мукачівський гарнізон товариства військових мисливців 

та рибалок,  

  

272 МПП ,,Слива‖, с. Черевці + п.8  

273 СГ ,,Крістол‖, с.Дерцен + п.8  
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274 СТОВ ,,Новодавидківське‖,  с. Нове Давидково + п.8  

275 Агропромислове-торгове підприємство "Бобовище" прісна 

вода, с.Бобовище 
-  

276 ПП «Лушпинь»,    

 Перечинський район   

277 ТДВ ―Перечинський лісохімкомбінат‖, м. Перечин + пп.13, 22  

278 КП ―Комунальник‖, м. Перечин   

279 ЛВДС ―Дубриничі‖ ДП ―Прикарпатзахідтранс‖, 

с.Дубриничі 

+ п.4  

280 ТзОВ ―Нафтосервіс‖, с.Дубриничі +п.4  

281 ДП «Перечинське ЛГ»,    

282 «Перечиндерж-спецлісгосп»,    

283 Ужгородське військове лісництво,    

284 Перечинська районна організація УТМР,    

285 Лумшорське ДП ,,ЛОК ,,Полонина‖ , с.Лумшори   

286 ТОВ "Тур"я" Ліпарит, с. Тур"я Пасіка  + п.8  

287 ВАТ ―Стеатит‖ , м.Перечин + п.8  

288 ТОВ «Слін», с.Дубриничі   

289 ПП Мулеса В.І., с.Ворочево   

 Рахівський район   

290 АБЗ ВАТ ―Південьзахідшляхбуд, смт. Ясіня + п.11  

291 ПМП ―Ліщина‖, с Біла Церква + п.4  

292 ВЖКП смт. Кобилецька Поляна, смт. Кобилецька Поляна   

293 ВАТ ―Закарпатський арматурний завод‖, смт. Кобилецька 

Поляна 

+ п. 14  

294 Санаторій ―Гірська Тиса‖, філія ТОВ ―Готіс‖, с. Кваси   

295 КП ―Рахівське ВУЖКГ‖, м. Рахів   

296 КП ―Рахівкомунсервіс‖, м. Рахів   

297 МКП ―Рахівтеплокомуненерго‖ , м. Рахів + п.10  

298 ТОВ ―Апогей ― , смт. Ясіня + п.3  

299 ВАТ ―Хутро‖, смт. Ясіня + п.6  

300 колишній В.Бичківський ЛХК, смт.В. Бичків   

301 ТОВ ―Індустрія Нова‖, смт.В. Бичків   

302 Відокремлений підрозділ Івано-Франківської дистанції 

водопостачання ст..Рахів,  

  

303 ДП «Ясінянське ЛМГ»,    

304 ДП «Великобичківське ЛМГ»,  + п.8  

305 ДП «Рахівське ЛДГ»,    

306 Карпатський біосферний заповідник,    

307 ТМР «Говерла»,    

308 ВАТ ,, Мармуровий кар‘єр ,,Трибушани‖, с. Ділове + п.8  

309 ДП ,,Білкам‖ КСП ,,Нове життя‖, с. Луг +п.8  

310 ПП Пушкар Ф.Ф. вапняк,  с. Ділове + п.8  

311 ТзОВ ,,Карпати‖ ,  м. Рахів + п.8  

312 ТОВ Погар, с. Водиця  + п. 8  

313 ТОВ „Сауляк‖, м.Рахів + п. 8  

314 ДП НАК ,,Надра України",,Західукргеологія», С. Ділове   

315 Приватне підприємство ―ЄВРО-ЦЕНТР ОІЛ‖, м. Рахів +п.4  

316 ПП ―Еліт – П‖, с Водиця +п.4  

 Свалявський район   

317 Філія ―Свалявський РАД‖ ДП ―Закарпатський облавто-

дор‖, м. Свалява 

+ п.11  

318 ПП Попович (АЗС ПП ―Полата‖), с. Сусково + п.4  

319 РКПВВ, м. Свалява   
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320 ДП ―Райкоопзаготпром‖, м. Свалява + п.3  

321 ПП Кошеля В.М., м. Свалява + п.3  

322 ВУКГ м. Свалява, м. Свалява   

323 ДП ―Санаторій ―Сонячне Закарпаття‖, смт. Поляна   

324 ДП ―Санаторій ―Поляна‖, м. Свалява   

325 ДП ―Санаторій ―Квітка Полонини‖, с.Солочин   

326 ТОВ ―Сузір‘я‖, с.Солочин   

327 ТОВ НВП ―Грифсканд-Свалява‖, м. Свалява + пп.13,22  

328 ВАТ ―Свалявські мінеральні води‖, м. Свалява   

329 ТОВ ―Маргіт‖, с.Солочин   

330 Філія №7 ЦІСТРВІ, с.Солочин   

331 МПП ―Алекс‖, м. Свалява   

332 ДП «Свалявське ЛГ»,    

333 «Свалявадержс-пецлісгосп»,    

334 Свалявська районна організація УТМР,    

335 ЗАТ ,,Кришталеве джерело‖, с.Солочин   

336 ПП ,,Алекс‖ мін води, м. Свалява   

337 МПП Андезит андезито-базальт, с. Сусково  + п. 8  

338 ТзОВ ,,Плосківський завод мінеральний вод ―, с. Плоске   

339 ТзОВ Прогрес С, с.Неліпино   

340 ФГ «Ждимр», с.Вовчий   

341 ПП.Попович Е.М, с.Вовчий    

342 ПП «Вітокс», с.Вовчий   

343 ПП Сідун О.М., с.Вовчий   

344 ПП Сизова І.Ю., с.Вовчий   

345 ПП Ланьо І.І., с.Вовчий   

 Тячівський район   

346 Філія ―Тячівський РАД‖ ДП ―Закарпатський облавтодор‖, 

с.Нересниця 

+ п. 11  

347 Тячівське ВУЖКГ, м. Тячів   

348 Солотвинське КПВ, смт. Солотвино   

349 КП ―Солотвиножитлокомунгосп‖, смт. Солотвино   

350 ВАТ ―Солотвинський солерудник‖, смт. Солотвино + п. 8  

351 ВАТ Закарпатський завод „Електроавтоматика‖, 

смт.Буштино 

  

352 Тячівське районне колективне заготівельно-промислове 

підприємство, м. Тячів 

+ п.3  

353 КП ―Дубівське підприємство по водопостачанню‖, смт. 

Дубове 

  

354 Дубівське ВУЖКГ, смт. Дубове   

355 Буштинське ВГЖКП, смт. Буштино   

356 ТОВ ―Вакос‖ ПП Костевич, с. Бедевля + п.4  

357 ДП ―Тересвянське ЖКГ‖, Смт. Тересва   

358 ДП «Брустурянське ЛМГ»,    

359 ДП «Мокрянське ЛМГ»,    

360 ДП «Буштинське ЛГ»,    

361 «Тячівдержспецлісгосп»,    

362 Тячівська районна організація УТМР,    

363 КСП ,,Карпати‖ (кар‘єр), с.Терново + п. 8  

364 МПП ,,Привал‖, с. Чумалево + п. 8  

365 ЗАТ "Новоселецький кар"єр", с.Новоселиця  + п. 8  

366 ТзОВ ,,Слазін‖, с.Кричево + п. 8  

367 ТзОВ ,,Стаф‖, с. Угля   + п. 8  

368 ТОВ ,,Конструктор", с.Діброва + п. 8  
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369 ТОВ ―Фенікс‖,  с. Угля + п. 8  

370 Зона відпочинку „Едем‖, с.Теребля -  

371 МПП ―Новатор‖, с.Грушево +п.4  

372 ПП  Йовдій І.В, с.Діброва +п.4  

373 ПП Герич О.Л., смт.Буштино   

374 ПП Стойка Ф.І., С.Кричево   

375 ПП Канюка Я.М., смт.Буштино   

376 ПП Копча, с.Діброва   

 Ужгородський район   

377 Філія ―Ужгородська ДЕД‖ ДП ―Закарпатський облавто-

дор‖, с. Баранинці 

+ п.11  

378 Закарпатське ЛВУМГ, с.Часлівці + п.22  

379 ТОВ Гранд Ойл ДК, с.Сюрте + п.4  

380 ТзОВ ―Автопаливосервіс‖, АЗС «Короп», с. Дубрівка + п.4  

381 ЗАТ ―Консервіс-Трейд‖, с.Часлівці + п.18  

382 СП ―Джейбіл Сюркіт Лімітед‖, с. Розівка   

383 ТОВ ―Термал Стар‖, с.Нижнє Солотвино   

384 ВАТ ДАЕК ―Закарпаттяобленерго‖, с.Оноківці + п.22  

385 ДП ―Управління промислових підприємств державної 

адміністрації залізничного транспорту України‖ 

Кам‘яницьке кар‘єроуправління, с. Кам‘яниця 

  

386 Птахофабрика корпорації ―Фоззі груп‖ ТОВ ―Варто‖, с. 

Розівка 

+ п.17  

387 СФГ ―Коник‖, с.Сторожниця   

388 ЗАТ ―Єврокар‖, с.Соломоново   

389 ДКП ―Розівка‖, с. Розівка   

390 ІП „Агровет Україна‖, с.Добронь + п.8  

391 ДП «Ужгородське ЛГ»,    

392 Ужгородська районна організація УТМР,    

393 ЗТМР «Лісівник»,    

394 ТМР «Хантер»,    

395 ТМР «Сюрте»,    

396 ТОВ "Ресурс –Р" андезит, с. Розівка + п. 8  

397 ТОВ ,,Дацит –М", с. Лінці + п. 8  

398 МПП ,,РОС‖, с.Кам‘яниця + п. 8  

399 ПП Катона І.І., с.В.Добронь + п. 8  

400 ТзОВ ,, Магістраль плюс‖, с.Баранинці + п.8  

401 ТзОВ ,,Санаторний комплекс ,,Деренівська купіль‖, с. 

Н.Солотвино 

  

402 ПСП"Ласточка", с.Деревці, + п.17  

403 ДП "ВейМакс Закарпаття" ТОК "Богольвар", с.Анталовці -  

404 ДП "Голден Фудс", с.Сторожниця -  

405 Готельно туристичний комплекс "Короп" ПП Петрушина , 

с. Середнє  

-  

406 ТОВ ―Фортуна Плюс‖, с. Холмок +п.4  

407 Фермерське господарство «Маргош», с. В. Добронь   

408 ПП ―Надія‖, с.Баранинці + п.8  

409 ПП Кучінко М.Д., с.В.Геєвці   

410 ФГ «Свята Анна», с.М.Геєвці   

411 ФГ «Баракуда 68», с.В.Геєвці   

 Хустський район   

412 Вишківське ВУЖКГ, смт.Вишково   

413 ДП ―Санаторій ―Шаян‖, с. Шаян   

414 ПП Пристая, с. Іза + п.4  
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415 ПП Завірський, с.Липча + п.4  

416 ПП Мадяр, с. Іза + п.4  

417 ТОВ Іза – Б.А.Т.Е., с. Іза   

418 Хустське ЛВУМГ, с.Велятино + п.22  

419 ФГ Орос М.В., с. Іза + п.17  

420 ТОВ ―Липчанблок‖, с.Липча + п.8  

421 ДП «Хустське ЛДГ»,    

422 «Хустдержспецлісгосп»,    

423 Закарпатський лісотехнічний коледж,    

424 Хустська районна організація УТМР,    

425 Сокирницький цеолітовий завод цеоліт, с. Бороняво + п. 8  

426 ДП Закарпатський цеолітовий завод, с. Сокирниця + п. 8  

427 Орендне агро торгівельне об‘єднання ,,Прикордонник‖, 

смт Вишково 

+ п. 8  

428 СТОВ ,,Україна‖ глина, с.Нижнє Селище + п. 8  

429 ТзОВ ,,Аква‖, с. Шаян   

430 ТзОВ ,,Сільгосппромрекреація ,,Теплі води‖, с.Велятино   

431 База відпочинку „Легенда Шаян‖ , с. Шаян   

432 СТОВ ,,Нива", с.Горінчево + п. 8  

433 СТОВ «Дружба», с.Крайниково   

434 МП «Салдобош», с.Стеблівка   

435 ПП Седлер, с.Шаян   

436 ПП Чепіг, с.Крайниково   

437 ПП Кадар В., с.Крайниково   

438 ПП Петечел, с.Крайниково   

439 СТОВ "Бороняво", с.Боронява   

440 ВАТ «Закарпатська рибоводна станція», с.Боронява   

441 СТОВ «Колос», с.Іза   

 
 

9.3 Радіаційна безпека та радіоекологія  

На території Закарпатської області відсутні об'єкти атомної енергетики, 

урано-видобувної та переробної промисловості. Джерела іонізуючого випроміню-

вання використовують 27 підприємств і організацій, в основному медичні та нау-

кові заклади. У відповідності з існуючим законодавством ліцензію на придбання, 

володіння, збут, експлуатацію, використання джерел іонізуючого випромінюван-

ня отримали: спеціалізоване управління "Свалява Газ", ЗАТ "Нафтогазбуд" та Уж-

городський національний університет. 

Проведення вимірювання показників іонізуючого випромінювання від транспо-

ртних засобів, вантажів, багажу та металобрухту на державному кордоні здійснює 

Державна екологічна інспекція в Закарпатській області. 
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10 ПРОМИСЛОВІСТЬ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ 

 

10.1 Структура та обсяги промислового виробництва 

 

Пріоритетними галузями промисловості в Закарпатській області і надалі 

залишаються: 

– машинобудівна; 

– харчова; 

– хімічна; 

– легка; 

– деревообробна. 

За уточненими даними обсяги виробництва промислової продукції в обла-

сті збільшились у порівнянні з 2010 роком на 1,8 відсотка. За підсумками 2011 ро-

ку промисловими підприємствами реалізовано продукції на 8,3 млрд. гривень, що 

на 1,8 млрд.грн. більше попереднього року. Разом з тим, за темпами зростання об-

сягів промислового виробництва недовиконано завдання Програми економічного 

і соціального розвитку області на 2011 рік на 0,2 відс.  

 

Таблиця 10.1.1. 
  

Динаміка промислового виробництва в Закарпатській області 
 

  2009 2010 2011 

Обсяг реалізованої промислової    

продукції із врахуванням малих    

підприємств 5750,4 6958,7 8531,0
1
 

у т.ч. підприємствами щомісячного    

обліку, млн.грн. 5280,3 6525,0 8255,9 

Індекси промислової продукції
2
    

% до попереднього року 50,7 142,9 101,8 

  
1
 Розрахунок індексу промислової продукції починаючи з 2009р. базується на даних про 

динаміку виробництва за постійним набором товарів-представників та структурі валової дода-

ної вартості за базисний рік (за базисний прийнято 2007р.). Індекс визначається без урахування 

діяльності з розподілення газу, теплоенергії, води, оброблення відходів і брухту та видавничої 

діяльності. Розрахунок індексу за 2007–2008рр. здійснювався ланцюговим методом на підставі 

помісячних індексів, розрахованих за даними підприємств про вартість виробленої продукції за 

місяць у порівнянних цінах. 
  
2
 Дані наведено без урахуванням структурних підрозділів, головні організації яких знахо-

дяться на іншій території та без врахування зміни підприємствами основного виду економічної 

діяльності в 2011р. 
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Таблиця 10.1.2. 
  

Структура реалізованої промислової продукції за видами 

промислової діяльності по підприємствах щомісячного обліку 
(до загального обсягу; відсотків) 

  2009 2010 2011 

     

Добувна промисловість 1,0 1,3 1,1 

Переробна промисловість 81,0 82,0 82,1 

виробництво харчових продуктів, напоїв    

та тютюнових виробів 15,1 13,8 12,1 

легка промисловість 5,6 4,7 4,1 

оброблення деревини та виробництво    

виробів з деревини, крім меблів 4,6 3,8 5,0 

целюлозно-паперове виробництво;    

видавнича діяльність 0,5 0,6 0,4 

хімічна та нафтохімічна промисловість 7,2 7,4 7,1 

виробництво іншої неметалевої    

мінеральної продукції 1,2 0,9 0,9 

металургійне виробництво та виробництво    

готових металевих виробів 0,6 0,5 0,4 

машинобудування 38,5 43,9 46,3 

Виробництво та розподілення    

електроенергії, газу та води 18,0 16,7 16,8 

  

 

Таблиця 10.1.3. 

Питома вага обсягів реалізованої промислової продукції області в країні
1 

 
 (відсотків) 

  2009 2010 2011 

     

Усього 0,8 0,7 0,7 

у т.ч. до обсягу відповідного виду    

промислової діяльності    

виробництво харчових продуктів, напоїв    

та тютюнових виробів 0,6 0,6 0,6 

легка промисловість 5,1 4,6 4,4 

оброблення деревини та виробництво    

виробів з деревини, крім меблів 5,0 4,2 5,4 

целюлозно-паперове виробництво;    

видавнича діяльність 0,2 0,2 0,2 

хімічна та нафтохімічна промисловість 0,9 0,9 0,7 

машинобудування 2,8 2,8 2,8 
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Таблиця 10.1.4. 
 

Виробництво найважливіших видів промислової продукції 
  

  2009 2010 2011
1
 

     

Галька, гравій, щебінь і камінь дроблений, тис.м
3
 1204,7 1199,7 1106,1 

Соки натуральні (включаючи апельсиновий), тис.т 2,1 1,3 1,4 

Соки купажовані натуральні, тис.т 13,4 10,1 14,2 

Соки концентровані, включаючи купажовані, крім томатного 

соку, тис. т. 4,1 1,0 …
2
 

Овочі, фрукти, горіхи і гриби, консервовані з додаванням оцту 

або оцтової кислоти, тис.т 14,3 4,6 9,9 

Вироби хлібобулочні, тис.т 16,7 13,6 9,9 

Борошно, тис.т 23,5 26,9 23,8 

Шоколад та інші продукти харчові готові з вмістом какао, в 

брикетах, пластинах чи плитках, т 4307,0 4344,0 2643,0 

Вироби кондитерські з цукру, включаючи білий шоколад, без 

вмісту какао, т 1120,0 693,0 845 

Вино виноградне, тис.дал 2006,2 1846,9 1258,7 

Води натуральні мінеральні газовані, млн.дал 12,9 14,2 11,7 

Тканини – всього, тис.м
2
 1044,8 320,3 – 

Білизна постільна, тис.шт. 1343,3 1621,2 1632,8 

Трикотаж спідній, тис.шт. 3316,2 2776,6 2243,6 

Одяг верхній трикотажний, тис.шт. 610,5 535,9 581,5 

Взуття, тис. пар 72,3 192,3 213,3 

Деревина, уздовж розпиляна чи розколота, завтовшки більше 6 

мм, тис.м
3
 168,7 151,2 109,9 

Фанера клеєна, м
3
 3462 4826 …

2
 

Вікна, двері, їх рами та пороги дерев'яні, тис.м
2
 14,6 7,1 3,5 

Засоби миючі та для чищення для роздрібної торгівлі, т 6192 4378 4378 

Прилади неелектричні побутові (конвектори) інші, тис.шт. 92,3 95,5 …
2
 

Електродвигуни та генератори змінного струму, електродвигуни 

універсальні, тис.шт. 55,6 46,1 …
2
 

Меблі для сидіння (переважно з дерев'яним каркасом), тис.шт. 593,5 533,2 600,4 

Меблі кухонні, тис.шт. 22,9 15,8 15,0 

Меблі дерев'яні для умеблювання інтер'єру житлових 

приміщень, тис.шт. 107,7 80,1 62,5 

Електроенергія, млн.кВт·год 128 156 114 
 

1
По підприємствах щомісячного обліку. 

2
Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику". 
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Таблиця 10.1.5. 
 

Регіональна структура обсягу реалізованої промислової продукції по підприєм-

ствах щомісячного обліку 
  

(до загального обсягу; відсотків) 

  2009 2010 2011 

     

По області 100,0 100,0 100,0 

     

м.Ужгород 9,3 8,2 7,5 

м.Берегово 5,4 5,2 5,5 

м.Мукачево 11,3 10,3 10,1 

м.Хуст 0,8 0,6 0,5 

м.Чоп ...
1
 ...

1
 ...

1
 

     

Берегівський 2,2 0,7 0,7 

Великоберезнянський 0,4 0,5 0,6 

Виноградівський 7,8 7,2 6,1 

Воловецький 0,2 0,1 0,1 

Іршавський 1,7 1,5 1,5 

Міжгірський 0,5 0,5 0,4 

Мукачівський 1,6 1,5 1,5 

Перечинський 4,8 5,4 5,7 

Рахівський 1,4 0,6 0,9 

Свалявський 4,0 3,5 3,3 

Тячівський 1,5 1,3 1,3 

Ужгородський 35,0 41,9 43,5 

Хустський 1,7 1,5 1,5 
1
Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику". 

 

10.2. Вплив на довкілля 
 

10.2.1. Гірничодобувна промисловість 

 

ТОВ ―Закарпатполіметали‖ зупинило виробничу діяльність в грудні 2006 

року і до теперішнього часу підприємство не працює. Доступ людей до підземних 

виробіток не здійснюється – заборонено приписом територіального управління 

Держгірпромнагляду по Закарпатській області. В результаті діяльності золотодо-

бувного підприємства на промисловому майданчику знаходяться 5 відвалів рудо-

вміщуючих, поліметалічних порід орієнтовним об‘ємом понад 164 тис. тонн. 

Багаточисельними комісіями протягом 2010-2011 рр. з перевірки стану не-

рухомого майна, надійності дамби, сховища відходів виробництва, відвалів та 

шлаконакопичувачів на Мужіївському родовищі золотополіметалічних руд ТОВ 

―Закарпатполіметали встановлено, що додаткові споруди, навіси, транспортер та 

зовнішні мережі знаходяться у незадовільному стані, потребують ремонту та де-

монтажу. Більшість обладнання підлягає проведенню експертної оцінки щодо 

можливості подальшого застосування, оскільки технічна документація на їх мон-

таж відсутня.  



 

 144 

Для ліквідації екологічних проблем в зоні діяльності ТОВ „Закарпатполі-

метали‖ обласною державною адміністрацією надіслано до Міністерства регіона-

льного розвитку та будівництва України пропозиції щодо включення будівництва 

мереж та споруд водопостачання в с. Мужієво Берегівського району до переліку 

об‘єктів та заходів, які фінансуватимуться у 2012 році за рахунок коштів держав-

ного бюджету. Загальна кошторисна вартість будівництва мереж та споруд водо-

постачання в с. Мужієво (в поточних цінах станом на 2011 рік) становить 3681,1 

тис. гривень.  

За рахунок коштів районного бюджету розроблено проектно-кошторисну 

документацію та надано позитивний висновок комплексної державної експертизи. 

Враховуючи те, що ліцензія на виробничу діяльність ТОВ ―Закарпатполі-

метали‖ анульована у 2006 р., Мінприроди України запропонувало надати спеціа-

льний дозвіл на користування надрами ПАТ ,,НАК ,,Надра України‖ для розробки 

ділянки надр Мужіївського золото-поліметалічного родовища за умов відновлен-

ня екологічної рівноваги в районі родовища. Держуправлінням погоджено дані 

заходи за умови проведення заходів зменшення забруднення важкими металами 

навколишнього природного середовища шляхом влаштування системи відкритої 

дощової каналізації та локальних очисних споруд для нейтралізації високо міне-

ралізованих кислотних стічних вод, очистки ставка-відстійника і відповідного ка-

налу у с.Мужієво від замулення та проведення утилізації мулу, а також у разі на-

дання такого дозволу у ході промислової розробки проводити одноразово рекуль-

тивацію цих ділянок згідно з проектно-технічною документацією. 

Враховуючи фактичний стан справ на ДП ―Солотвинський солерудник‖ 

Міністерством аграрної політики та продовольства України, як органом управлін-

ня майном, прийнято рішення про ліквідацію підприємства як гірничодобувного 

об‘єкту (наказ Мінагрополітики України від 14.09.11 № 469 ―Про проведення ро-

біт по підготовці необхідних документів стосовно ліквідації шахт № 8 та № 9 ДП 

―Солотвинський солерудник‖). 

За наслідками техногенної ситуації на території шахтних виробок ДП "Со-

лотвинський солерудник" у Тячівському районі та їх впливу на територію смт. 

Солотвино, Тячівською райдержадміністрацією в 2011 році підготовлено  проект 

будівництва на території Тереблянської сільської ради Тячівського району житло-

вого комплексу, об'єктів соціальної сфери та інженерно-транспортної інфраструк-

тури для відселення мешканців смт. Солотвино із прогнозованої зони деформації 

земної поверхні. Проект пройшов комплексну державну експертизу, у т.ч. і дер-

жавну екологічну експертизу та розпочато у 2011 р. його реалізацію. 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.032011 № 

357-р Закарпатській облдержадміністрації було виділено у 2011 році 98,05 млн. 

гривень із резервного фонду Кабміну. За уточненим переліком витрат для прове-

дення заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на території смт. Солот-

вино виконано першочергові проектно-вишукувальні та будівельні роботи. У с. 

Теребля побудовано 8 багатоквартирних будинків та 17 індивідуальних будинків, 

загальноосвітню школу та дитячий навчальний заклад, мережі водопостачання та 

водовідведення, лінії електропостачання, дорожню інфраструктуру. У смт. Солот-

вино винесено інженерні мережі водопостачання та електропостачання із прогно-

зованої зони карстових провалів та деформації денної поверхні.  
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Облдержадміністрацією вишукано можливість та профінансовано із обла-

сного бюджету заходи із проведення комплексних науково-дослідних робіт та ви-

значення границь зон можливих просідань земної поверхні, які є основою для фо-

рмування заходів програми. 

Тячівською райдержадміністрацією, Солотвинською селищною радою, ДП 

―Солотвинський солерудник‖ спільно з обласними установами та організаціями 

продовжується моніторинг гідрогеологічного стану на ДП ―Солотвинський соле-

рудник‖, а також геомеханічних процесів у гірському масиві шахт і процесу осі-

дання земної поверхні на території смт. Солотвино. Обмежено доступ людей до 

небезпечних місць зони карстових проваль.  

До проекту Закону про Загальнодержавну цільову соціальну програму за-

хисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природ-

ного характеру на 2012-2016 роки, який подано для затвердження Верховній Раді 

України, включено заходи з розв‘язання екологічних, соціальних та виробничих 

проблем смт. Солотвино на загальну суму 694,5 млн. гривень, в тому числі – буді-

вництво 2-ої черги житлового масиву з об‘єктами соціальної сфери в обсязі 310,0 

млн. гривень. Прийняття зазначеного законопроекту забезпечить реалізацію захо-

дів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та недопущення виникнення тран-

скордонної техногенної катастрофи на території смт. Солотвино.  
 

10.2.2 Хімічна та нафтохімічна промисловість 
 

Занепокоєння викликає ситуація, яка склалася щодо колишнього Велико-

бичківського ЛХК, який ліквідований ухвалою господарського суду Закарпатської 

області від 30.11.04 року. Після проведення ліквідаційної процедури функціону-

вання лісохімкомбінату було зупинено, технологічне обладнання демонтовано та 

розпродано, а забруднена територія та відходи залишились нічийними. 

Результати аналітичного контролю, що здійснювався протягом 2011 року 

держекоінспекцією в Закарпатській області на території колишнього 

В.Бичківського лісохімічного комбінату (смт.В.Бичків, Рахівського району) та 

прилеглих до нього територій вказують на забруднення як земельних ресурсів так 

і поверхневих вод та верхнього підземного водоносного горизонту (до 20 м). 

З метою контролю впливу В.Бичківського лісохімічного комбінату на зе-

мельні ресурси держекоінспекцією в Закарпатській області досліджувались проби 

грунтів на території біля адмінбудинку ТзОВ ЦБМ "Карпати", території ретортно-

го цеху ТзОВ ЦБМ "Карпати", кислотне відділення хімцеху колишнього ЛХК 

В.Бичків, смолорозгінне відділення цеху колишнього ЛХК В.Бичків, території 

складу  ЛЗР колишнього ЛХК В.Бичків, площадці готової продукції цеху, котель-

ні  цеху, територія біля житлових будинків, 50м від прохідної ТОВ ЦБМ „Карпа-

ти‖, город, вул.Шевченка, 57 (фон). Концентрацій нафтопродуктів у пробах грун-

тів перевищують фонові показники від 4 до 60 раз (котельня хімцеху колишнього 

ЛХК В.Бичків).  

Концентрації забруднюючих речовин в поверхневих водах перевищують 

гранично допустимі концентрації для водойм рибогосподарського водокористу-

вання по хімічному споживанню кисню (ХСК) до 4 раз (потік б/н перед впадінням 

в р.Шопурка), по вмісту фенолів 4000 раз (потік б/н перед впадінням в 
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р.Шопурка). У р.Шопурка, в створі нижче території ЛХК, показник ХСК відпові-

дає вимогам діючих нормативів, вміст фенолів перевищує ГДК в 40 раз. 

Концентрації забруднюючих речовин виявлено і в шахтних колодязях жи-

телів смт. В.Бичкова (показник ХСК до 700 мг/л (норма 4,0 мг/л), фенолів до 4,0 

мг/л (ГДК господарсько-питного водопостачання (централізованого) для фенолів 

– 0,001 мг/л). 

Також викликає занепокоєння робота Перечинського ЛХК. Довготривала 

експлуатація (протягом 100 років) лісохімкомбінату в смт. Перечин призвела до 

забруднення території підприємства фенольними сполуками, в зв'язку з чим про-

тягом останніх років фіксується постійне вимивання цих сполук з території разом 

з ґрунтовими водами, що призводить до забруднення поверхневого стоку. 
 

10.3 Заходи з екологізації промислового виробництва 

 

Реалізація стратегії сталого розвитку в Закарпатській області є запорукою 

швидкого економічного зростання, що водночас забезпечує підтримання екологі-

чного балансу та збереження комфортних для розвитку туризму та рекреації в ре-

гіоні. 

З метою зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря в області розроблено ряд районних природоохоронних програм, в які 

ввійшли заходи, розроблені підприємствами. Обласна програма відсутня. 

Підприємствами житлово-комунального господарства розроблені програми по 

зменшенню обсягів викидів, однак враховуючи їх фінансовий стан, реалізація 

таких програм займе дуже тривалий час. 

Заходи щодо зменшення викидів забруднюючих речовин від стаціонарних 

джерел підприємства області здійснювали за рахунок власних коштів, які пред-

ставлені в таблицях 2.7.1.-2.7.4. 

З метою встановлення оптимальних режимів горіння палива та дотримання 

екологічних нормативів щодо змісту забруднюючих речовин в димових газах на 

більшості підприємствах області у 2011 році  проведена еколого-теплотехнічна 

наладка на паливовикористовуючому обладнанні.  

Протягом 2011 р. вживались організаційні та практичні заходи по вико-

нанню Указів Президента України ―Про стан безпеки водних ресурсів держави та 

якості питної води в містах і селах України‖, по виконанню обласної Програми по 

запобіганню забруднення навколишнього природного середовища стічними вода-

ми і обмеження їх шкідливого впливу на довкілля на 2006-2009 роки‖, затвердже-

ної сесією обласної ради 14 вересня 2006 року №78 та програми ―Питна вода За-

карпаття‖ на 2006-2020 рр.  

За період 2006-2011 років за кошти власників-водокористувачів в області 

побудовано та введено в експлуатацію 98 нових каналізаційних очисних споруд 

біологічної очистки загальною потужністю 1959,1 м
3
 /добу, в тому числі 

установки глибокої біологічної очистки типу «Біотал»-39 шт., «Біолідер»- 5 шт., 

«БіоЦВТ»-9 шт., та інші види сучасного обладнання, спроможного ефективно та 

економно очищати стічні води. 

В рамках Концепції комплексної системи поводження з побутовими відхо-

дами для Закарпатського регіону на 2008-2032рр.‖, схваленої рішенням десятої 

сесії 5-го скликання Закарпатської обласної ради від 02 серпня 2007 року  №325. 
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передбачається будівництво на території області чотирьох сучасних полігонів 

твердих побутових відходів (ТПВ) з сортувальними заводами, що здійснювати-

муть переробку відходів з 13 адміністративних районів області. 

На даний час проводяться обстеження по вибору земельних ділянок на 

територіях Іршавського, Міжгірського, В.Березнянського та Хустського районів. 

На території області діють три спільних українсько-угорських 

підприємства по збору та видаленню твердих побутових відходів: ТОВ ―АВЕ 

Виноградово‖, ―АВЕ Мукачево‖ та ТОВ ―Берег-Вертікал‖.  

ТзОВ „АВЕ Виноградів‖ надає послуги із збирання побутових відходів у м. 

Виноградові та Виноградівському районі, ТзОВ ―АВЕ Мукачево‖ – у м. Мукачево 

та Мукачівському районі, ТзОВ „Берег-Вертікал‖ у м. Берегово та Берегівському 

районі. 

Протоколи намірів про створення спільних підприємств підписані з 

Ужгородською райдержадміністрацією. 

В с. Яноші Берегівського району заплановано будівництво заводу із  

сортування та механічної переробки твердих побутових відходів потужністю 20,0 

тис. тон на рік, що дасть можливість переробляти 70% від загальної кількості 

ТПВ, що утворюються в районі. Вартість будівництва заводу становить 10,0 млн. 

грн.. На даний час невизначено джерел фінансування; 

В с. Пістрялово Мукачівського району заплановано будівництво 

сміттєпереробного комплексу. На даний час рішенням 29 сесії 5 скликання від 

27.11.09 №280 затверджено містобудівне обґрунтування на розміщення об‘єкту та 

виготовляється документація на землю. 

В м. Ужгороді розроблено інвестиційний проект „Будівництво 

сміттєсортувального комплексу потужністю до 100,0 тис. тон на рік‖ вартістю 40 

млн. грн., що дасть можливість перероблювати 25% від загальної кількості ТПВ, 

що утворюються в місті.  

У містах Ужгород, Берегово та деяких населених пунктах Рахівського  

району впроваджено роздільний збір твердих побутових відходів, а саме: збір 

скла, паперу, пластику та металу. 

В області, в певній мірі, налагоджено організований збір та вивіз твердих 

побутових відходів (ТПВ) від населення та суб'єктів господарської діяльності і їх 

видалення на існуючі полігони ТПВ та сільські сміттєзвалища.  

Для покращення екологічної ситуації у сфері поводження з побутовими 

відходами впродовж 2011 року в області діяли: 

– ―Обласна Програма поводження з твердими побутовими відходами у 

Закарпатській області на 2009-2011 роки‖.  

– місцеві програми ―По благоустрою населених пунктів‖, затверджені 

рішеннями сесій районних, міських, селищних та сільських рад. 

З метою недопущення забруднень територій басейну прикордонних річок 

Тиса, Уж, Латориця та їх притоків в області розроблений і діє План конкретних 

організаційно-правових заходів з питань благоустрою населених пунктів та 

поводження з відходами в басейні річок Тиса, Уж, Латориця та їх притоках, 

затверджений головою облдержадміністрації 18.01.2008 року. План виконується 

всіма райдержадміністраціями та органами місцевого самоврядування, а також  

відповідальним  обласним управлінням та організаціями. 
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11. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ 

 

11.1 Тенденції розвитку сільського господарства 
 

Важливу частину земель Закарпаття займають сільськогосподарські угіддя 

– пасовища, сінокоси та орні землі. Згідно форми 6-зем Головного управління зе-

мельних ресурсів у Закарпатській області сільськогосподарських земель нарахо-

вується 451,7 тис. га. 

Із загальної площі сільськогосподарських земель на низинну зону, де най-

більш сприятливі кліматичні умови для сільгоспвиробництва і відносно якісніші 

землі, припадає всього 17 % (77,07 тис.га), решта - це землі гірської і передгірної 

зон. 

Ступінь розораності, тобто відношення площі оранки (ріллі) до площі сіль-

госпугідь, складає понад 44 %  при 77 % в середньому по Україні. Сіножаті і па-

совища є домінуючими в аграрному секторі економіки, що є оправданим для при-

родно-кліматичних умов Закарпаття. 

Узагальнюючим показником розвитку агропромислового комплексу, що 

входить до комплексної оцінки соціально-економічного розвитку регіонів 

України, є темп зростання (зменшення) валової продукції сільського господар-

ства. 

Загальне виробництво валової продукції сільського господарства в усіх ка-

тегоріях господарств за 2011р. збільшилося порівняно з 2010 роком на 6,0 %, у 

т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – на 31,8%, а у господарствах насе-

лення – на 4,9 відсотки. Цей показник загалом мав щомісячну позитивну динаміку 

(графік щомісячної зміни темпів зростання валової продукції сільського госпо-

дарства у 2011 році наведений нижче). 

 

Зміна темпів зростання обсягів валової продукції  

сільського господарства у 2011 році 

(наростаючим підсумком у % до відповідного періоду попереднього року) 
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11.2 Вплив на довкілля 

 

11.2.1 Внесення мінеральних та органічних добрив на оброблювані зе-

млі і під багаторічні насадження 
 

До 1990 року щорічне внесення в ґрунти мінеральних добрив досягло 286 

кг/га та 12-13 т/га органічних добрив, що сприяло відтворенню якості (родючості) 

ґрунтів. В подальшому відбувалося поступове зниження використання добрив че-

рез відсутність коштів на їх придбання (див табл. 11.2.1). 
Табл.11.2.1 

 

Внесення мінеральних та органічних добрив у ґрунти 

сільськогосподарськими підприємствами 

 
 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Загальна посівна пло-

ща, тис. га 

61,5 27,4 24,6 24,6 23,6 25,7 19,7 19,7 

Мінеральні добрива:         

Всього внесено в по-

живних речовинах, тис. 

ц 

14,1 19,2 17,1 23,3 18,4 15,3 14,4 19,2 

У тому числі: азотних, 

тис. ц 

9,8 13,2 10,8 15,0 12,1 9,8 9,7 13,5 

фосфорних, тис. ц 2,2 3,3 3,3 4,4 3,2 3,1 2,4 2,8 

калійних, тис. ц 2,1 2,8 3,0 3,9 3,1 2,4 2,2 2,9 

азотно-фосфорно-

калійних, тис. ц 

- - - - -  - - 

Удобрена площа під 

урожай, тис. га 

21,9 17,4 15,8 17,6 16,4 13,6 13,4 12,7 

% удобреної площі 35,5 63,4 64,1 71,6 69,4 53,9 70,2 64,2 

Внесено на 1 га, кг 22,9 70,3 69,4 94,4 77,9 59,5 75,2 97,1 

У тому числі: азотних, 

кг 

15,9 48,2 44,0 60,9 51,4 38,1 51,1 68,6 

фосфорних, кг 3,6 11,9 13,4 17,8 15,5 12,1 12,5 14,0 

калійних, кг 3,4 10,1 12,0 15,7 13,0 9,3 11,6 14,5 

азотно-фосфорно-

калійних, кг 

- - - - - - - - 

Органічні добрива:         

Всього внесено в по-

живних речовинах, тис. 

т 

1,5 0,2 0,23 0,3 0,16 0,15 0,42 0,11 

Удобрена площа, тис. 

га 

4,0 0,95 0,69 0,9 0,8 0,5 0,6 0,45 

% удобреної площі 6,5 3,5 2,8 5,5 3,3 2,1 3,1 2,3 

Внесено на 1 га, т 0,38 0,21 0,33 0,33 0,20 0,3 0,4 0,4 

 
Примітка: За даними Закарпатського обласного державного проектно-технологічного 

центру охорони родючості ґрунтів і якості продукції. 
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11.2.2 Використання пестицидів  
 

Динаміка використання пестицидів у 2011 р. у порівнянні до 2000 р. свід-

чить про їх зростання у використанні (див табл.. 11.2.2). 

 Табл.11.2.2 

Застосування засобів захисту рослин 
 

 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Витрати засобів захисту 

рослин, тис. т 

0,055 0,0796 0,0832 0,0989 0,1166 0,1 0,11 0,15 

Площа, на якій застосо-

вувалися засоби захисту 

рослин, тис. га 

66,0 120,0 129,5 166,8 175,8 160,0 156,0 307,0 

Кількість внесених пести-

цидів на 1 га, кг 

0,83 0,66 0,64 0,59 0,66 0,62 0,68 0,69 

Примітка: за даними Державної інспекції захисту рослин Закарпатської області. 

 

2005 рік 2006 рік 2007 рік 2008 рік 2009 рік 2010 рік 2011 рік

Витрати засобів захисту рослин, тис.т.

Площа, на якій застосовувалися засоби захисту рослин, тис.га

Кількість внесених пестицидів на 1 га, кг

 
 

11.2.3 Екологічні аспекти зрошення та осушення земель 
 

Станом на 01.01.2000 р. за даними статистичної звітності в області обліко-

вувалось 8,6 тис. га зрошуваних земель із відповідними об‘єктами інженерної ін-

фраструктури зрошуваного землеробства. У 2011 р. згідно форми 6-зем в області 

взято на облік 0,875 тис.га зрошуваних земель сільськогосподарського призна-

чення, причому об‘єкти інженерної інфраструктури зрошуваного землеробства 

потребують реконструкції. 7,7 тис.га з різних причин переведені в осушувальні 

землі. Інженерна інфраструктура меліоративних систем зрошуваного землероб-
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ства, що обслуговувала ці землі, здебільшого залишилися безгосподарною, част-

ково збереглася у розпорядженні територіальних органів Державного агентства 

водних ресурсів України.  

На наявних за звітністю станом на 01.01.2012 року 875 га зрошуваних зе-

мель, що розташовані на території Великопаладської та Пийтерфолвівської 

сільських рад Виноградівського району, полив на зрошуваних землях не прово-

диться з 2006 року у зв‘язку із розпаюваюванням зазначених земель та списанням 

поливного обладнання через відпрацювання терміну придатності. Об‘єкти інже-

нерної інфраструктури, що обслуговували ці землі, можливо відновити при умові 

їх повної реконструкції. Сесії Великопаладської та Пийтерфолвівської сільських 

рад Виноградівського району прийняли рішення щодо передачі внутрішньогоспо-

дарських меліоративних систем з комунальної до державної власності. Визначено 

та погоджено об‘єкти, які будуть передані до державної власності на баланс Ви-

ноградівського міжрайонного управління водного господарства та такі, які підля-

гають списанню. Протягом 2011 р. в області було два випадки знищення об‘єктів 

інженерної інфраструктури меліоративних систем, по факту яких міжрайонними 

управліннями водного господарства відповідні матеріали  передано  до правоохо-

ронних органів.   
 

11.2.4 Тенденції в тваринництві 

 

У 2011р. обсяг виробництва валової продукції тваринництва, порівняно з 

відповідним періодом 2010р., збільшився на 0,6%, у т.ч. в аграрних підприємствах 

– на 1,4%, у господарствах населення – на 0,5%.  

Досягнуто приріст у порівнянні з попереднім роком по чисельності по-

голів‘я основних видів худоби та птиці в усіх категоріях господарств. Станом на 1 

січня 2012 року поголів‘я великої рогатої худоби прирощено на 0,8 відсотка і ста-

новить 144,3 тис. голів корів; 0,5 відсотка – 102,9 тис. гол. свиней; 0,7 відсотка – 

287,8 тис. гол. овець та кіз; 0,8 відсотка – 136,0 тис. гол. птиці.  

Обсяги виробництва всіма категоріями господарств м‘яса у живій вазі пе-

ревищують минулорічний рівень на 1,7 відсотка, яєць на 3,3 відсотка, обсяги ви-

робництва молока зменшено на 0,7 відсотка.  
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11.3 Органічне сільське господарство 

 

Внаслідок малоземельності ведення сільського господарства в області має 

свою специфіку і особливості. Площа сільськогосподарських угідь, на яких виро-

щується сільськогосподарська продукція, займає 35 відсотків території області. 

Область характеризується вертикальною зональністю - наявні низинна, перед-

гірська і гірська підзона, дві третини території області відносяться до гірської 

місцевості, що знижує потенційні можливості збільшення приросту отримання 

сільськогосподарської продукції.  

Протягом останніх років відбувається зміна пріоритетів розвитку агропро-

мислового комплексу шляхом реформування великотоварних колективних підп-

риємств, що призводить до їх подрібнення. Ці процеси призводять до поступового 

зниження використання органічних і мінеральних добрив (див табл. 11.2.1).  

Виробництво сільгосппродукції продукції, як екологічно чистої (умовно) 

відбувається в передгірській та гірській зоні. Для введення показника «екологічно 

чиста сільгосппродукція» необхідне проведення сертифікації сільгоспугідь.  

Динаміка поголів’я худоби, тис. голів 

143,1 144,3
134,7

124,9

106,9 104,0 102,4 102,9

282,5 285,7 287,8

108,9
116,5

132,8 136,3 135,0 136,0
147,8152,4

171,0182,4

276,2

254,9

231,8

2000 2005 2008 2009 2010 2011

ВРХ в т.ч. корів Свині Вівці та кози
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12. ЕНЕРГЕТИКА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ 

 

12.1 Структура виробництва та використання енергії 

 

Енергоефективність та енергозбереження є пріоритетними напрямами 

енергетичної політики більшості країн світу. Це обумовлено вичерпанням 

невідновлювальних паливно-енергетичних ресурсів, відсутністю реальних 

альтернатив їх заміни, наявністю ризиків при їх виробництві і транспортуванні. В 

останній час ці чинники набувають все більшого значення у зв'язку із загальною 

нестабільністю у регіонах видобутку ПЕР, напругою на паливно-ресурсних 

ринках та несприятливими прогнозами щодо подальшого зростання цін на 

енергоресурси. Розвинені країни світу, у першу чергу, країни ЄС, які вже досягли 

значних успіхів у вирішенні проблем енергоефективності, продовжують пошук 

нових джерел енергозабезпечення та розробку заходів щодо енергозбереження, 

що є позитивним прикладом для України.  

З огляду на ситуацію, що сьогодні складається, вирішення цих проблем 

буде відбуватися в умовах загальної нестабільності в світі, у тому числі і на 

паливно-ресурсних ринках, несприятливих прогнозів щодо подальшого зростання 

цін на енергоресурси та незначних іноземних інвестицій у вітчизняну економіку.  

Досвід розвинутих країн і власний досвід України вказує на необхідність 

державного регулювання процесами енергозбереження та проведення 

цілеспрямованої державної політики. Тільки держава шляхом виваженої 

законодавчої, гнучкої цінової, тарифної та податкової політики може забезпечити 

дієздатність фінансового механізму енергозбереження.  

Основними принципами такої політики повинні стати:  

пріоритет підвищення ефективності використання паливно-енергетичних 

ресурсів над зростанням обсягів їх видобутку й виробництва теплової та 

електричної енергії;  

відповідність політики загальним ринковим перетворенням в країні;  

пріоритетність забезпечення безпеки здоров'я людини, соціально-

побутових умов її життя, охорони навколишнього середовища при видобутку, 

виробництві, переробці, транспортуванні та використанні паливно-енергетичних 

ресурсів та (або) енергії;  

здійснення державного регулювання у сфері енергозбереження, в першу 

чергу, контролю виконання законів, нормативів та прийнятих рішень;  

необхідність економічної підтримки енергозбереження, стимулювання 

використання відновлювальних джерел енергії;  

обов'язковість вірогідного обліку паливно-енергетичних ресурсів, що 

виробляються та споживаються;  

системний підхід в енергозбереженні;  

реалізація інформаційної, освітньої та науково-дослідницької діяльності у 

сфері енергозбереження.  

Викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами паливно-

енергетичного комплексу надані в табл. 12.1.1. 
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Таблиця 12.1.1. 

Викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами  

паливно-енергетичного комплексу у 2011 році 

 
Кількість 

підприємств 

Обсяги ви-

кидів, тис. т 

Обсяг викидів на 

одиницю реалізова-

ної продукції, кг/грн 

Темп зміни, % порівняно з 2009  

роком 

обсягів викидів 

викиди на оди-

ницю про-

дукції, 

Усього стаціонарними джерелами 138 17,2 0,002 97,6 97,6 

-в тому числі за видами діяльності:      

виробництво електроенергії, газу 

та води 
12 12,8 0,011 93,3 93,3 

 

12.2 Ефективність енергоспоживання 

 

Ефективне енергоспоживання в галузях економіки та населенням 

зменшить загальне використання енергоресурсів, що відповідно, призведе до 

зменшення забруднення довкілля, зокрема, до скорочення викидів в атмосферу 

антропогенних газів, що виникають у промислових процесах виробництва 

енергоносіїв. 

Таким чином, проведення нової політики енергозбереження забезпечить 

такі дивіденди:  

1. Знизяться обсяги необхідного імпорту енергоносіїв (це особливо 

важливо, бо при зростанні економіки потреби в енергоносіях будуть зростати).  

2. За рахунок економії коштів на імпорті енергоносіїв з'явиться можливість 

оновлення основних фондів та впровадження нових технологій.  

3. Технологічне переоснащення виробництв призведе до зменшення 

обсягів шкідливих викидів у навколишнє середовище (це взагалі є дуже важливим 

при нинішній екологічній ситуації в країні, окрім того при відповідному розвитку 

подій може з'явитися можливість торгівлі квотами).  

4. Підвищиться конкурентоспроможність вітчизняних товарів, бо 

зменшиться частка енергії в собівартості продукції.  

5. Буде відбуватися відстрочка термінів вичерпання вітчизняних не 

відновлювальних енергоносіїв  

6. З'являться також інші переваги, що пов'язані із соціальними 

стандартами, з поліпшенням міжнародного іміджу країни.  

Все це дасть додаткові можливості щодо досягнення європейського рівня 

соціально-економічного розвитку і забезпечення у прогнозований період її 

повноправного членства у європейському співтоваристві.  

Забезпечення енергетичної безпеки є одним із найбільш важливим питань, 

які визначають можливість сталого розвитку суспільства в країнах світу. 

Проблема забезпечення енергетичної безпеки стоїть в центрі уваги енергетичної 

політики майже для всіх країн світу.  

 

12.3 Вплив енергетичної галузі на довкілля 

 

Складна екологічна ситуація, яка зумовлена значною мірою шкідливими 

викидами підприємств традиційної енергетики також вимагає широкого 



 

 155 

впровадження енергозберігаючих заходів. Існує певна залежність між 

послідовним проведенням політики підвищення енергоефективності (реалізацією 

енергозберігаючих заходів) у всіх сферах національного господарства та 

охороною навколишнього середовища (позитивним впливом на довкілля). 

Покращенню екологічного стану довкілля будуть також сприяти впровадження 

енергоефективних технологій, устаткування, обладнання, побутових 

енергетичних пристроїв; використання нетрадиційних поновлюваних джерел 

енергії, альтернативних видів палива, що забезпечать економію або заміщення 

енергоресурсів, технології видобутку, виробництва та використання яких є 

екологічно неприйнятними. Тому при плануванні і проведенні політики 

енергозбереження та підвищення енергоефективності виробництва необхідно 

поєднувати ці питання з проблемами екології в єдину державну політику розвитку 

економіки держави. Енергозберігаючі заходи повинні мати позитивний 

екологічний вплив на довкілля і, навпаки, при оцінці витрат на зменшення 

шкідливих викидів необхідно враховувати економічні вигоди від 

енергозбереження, тобто окупність цих витрат.  

Для оцінки екологічної прийнятності енергетичного виробництва 

використано показники, які враховують рівень викидів у відносному вигляді у 

порівнянні з викидами у 1990р. (прийнятими Україною за Кіотською згодою) та 

вартість ліквідації наслідків від впливу основних забруднювачів (SO2, NO2, золи і 

парникових газів). Результати розрахунків показують, що рівень екологічної 

прийнятності зменшується з часом для всіх варіантів крім варіанту де рівень 

енергоємності ВВП поступово наближається до рівня енергоємності розвинутих 

країн. Для базового варіанту економічного розвитку, який був прийнятий у 

проекті ―Енергетичної стратегії...2030р...‖ це зниження є незначним на ~ 5% у 

2020 році, а для варіанту де енергоємність ВВП залишається на рівні 2000р. - 

дуже значним, що пояснюється як темпами нарощування виробництва і 

споживання електроенергії, так і темпами введення обладнання для уловлювання 

забруднювачів. Варіант підвищення енергетичної ефективності є превалюючим, 

бо веде до зменшення виробництва електроенергії для потреб економіки і майже 

пропорціонального зменшення викидів парникових газів, які у вартості викидів 

дають найбільший вклад, але найменше піддаються очищенню. Інші 

забруднювачі можуть очищуватись більш ефективно. Зростання економіки дає 

більше можливостей для оновлення обладнання електростанцій та впровадження 

технологій очищення шкідливих викидів, таких як: SO2, NO2 та зола.  

Загалом реалізація енергоефективних варіантів дозволить значно 

збільшити значення показника екологічної прийнятності відносно варіанту 

незмінної енергоємності, в тім, тільки варіант де енергоємність ВВП поступово 

наближається до рівня розвинутих країн дає можливість забезпечити збільшення 

рівня екологічної прийнятності у 2020 році відносно рівня 2000 року.  

 

12.4 Використання відновлювальних джерел енергії та розвиток аль-

тернативної енергетики 

 

Останнім часом в області активізована робота по організації виробництва 

власної електроенергії. 
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Враховуючи великий гідроенергетичний потенціал області та актуальність 

питання використання альтернативних джерел енергії планується будівництво 

каскаду малих ГЕС на р. Тересва Тячівського району на територіях Нересницької, 

Вільхівської, Тернівської, Кривської та Дубрянської сільських рад. Проектами 

будівництва ГЕС передбачається комплексне використання водних ресурсів і 

поєднання з протиповеневими заходами, рекреаційними програмами, 

рибогосподарськими екологічними та проблемами господарського 

водопостачання. 

В межах ―Програми охорони та комплексного використання водних 

ресурсів річок області‖, схваленої розпорядженням голови Закарпатської обласної 

державної адміністрації № 57 від 12.02.2007 р., у 2007-2008 рр. розроблення 

Схеми охорони та комплексного використання водних ресурсів річок області. 

Фінансування проектних робіт щодо розроблення Схеми здійснюється за рахунок 

коштів обласного бюджету та залучення коштів потенційних інвесторів. Згідно 

кошторису, розробленого інститутом ВАТ ―Укргідропроект‖, було передбачено 

затратити понад 2,5 млн. грн. на розроблення Схеми. 

На даний час проводиться вишукування джерел фінансування для 

розробки Схеми. 

Проекти альтернативних джерел енергії та інших енергозберігаючих 

технологій знаходяться на постійному контролі в управлінні промисловості та 

розвитку інфраструктури Закарпатської облдержадміністрації. 

Інформація щодо використання альтернативних джерел енергії на 

підприємствах Закарпатської області представлена в таблиці 12.4.1. 
 

Таблиця 12.4.1. 

Підприємства Закарпатської області, які використовують 

альтернативні джерела енергії 

 

№ 

з/

п 

Назва проекту, 

підприємства 

Короткий опис проекту, облад-

нання 

Учас-

ники 

проекту 

Рік вве-

дення в 

експлуа-

тацію 

Загаль-

на вар-

тість 

проекту 

Екологі-

чний 

ефект 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

ТОВ «Сведвуд 

Проза» 

Рахівський р-н 

Котли марки «Urbas‖-2 шт спа-

лювання 

2,980 

виготовлення паливних брике-

тів –0,490 тис. тонн 

Підп-

риємст-

во 

2004 92,0 

Утиліза-

ція відхо-

дів 

Утворення енер-

гії при спалю-

ванні тирси де-

ревинної  

2 

ТОВ «ЕНО Меб-

лі ЛТД» 

м.Мукачево 

Котел ДКВР4/13–1шт 

Котел ДКВР 6,5/13 – 2 шт 

Котел КСВТ 3,0- 1 шт 

Котел КЕ-10/14 – 1 шт 

спалювання  11,1 тис. тонн 

Підп-

риємст-

во 

2003 

2003 

2000 

2005 

10,17 

96,0 

4,87 

24,59 

Утиліза-

ція відхо-

дів 

Утворення енер-

гії при спалю-

ванні тирси де-

ревинної  

3 
ТОВ «Успіх» 

Тячівський р-н 

Котел ДКВР1 шт 

спалювання до 2,0 

Підп-

риємст-

во 

2003 10,1 

Утиліза-

ція відхо-

дів 

Утворення енер-

гії при спалю-

ванні тирси де-

ревинної  

4 

ТОВ «Перспек-

тива» 

м.Мукачево 

Котел КаRa – 1 шт 

(Німеччина) 

спалювання 0,335 тис. тонн 

Підп-

риємст-

во 

2004 

49,0 

 

 

Утиліза-

ція відхо-

дів 

Утворення енер-

гії при спалю-

ванні тирси де-

ревинної  

5 
СП ТОВ «Фем-

Інвест‖ 

Котел –Vihorlat NKM –730-

1шт(Чехія) 

Котел Vihorlat SARK-1160 -1 

шт 

Котел Vihorlat VSD-1000- 1 шт 

Котел ―Univex ―-1 шт (Польща) 

Підп-

риємст-

во 

2002 

35,66 

11,66 

8,486 

28,92 

 

17,0 

Утиліза-

ція відхо-

дів 

Утворення енер-

гії при спалю-

ванні тирси де-

ревинної  
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спалювання 0,1 тис. тонн 

Брикетопрес КRS (Rohl) тип 

SP150S 

(Швейцарія)-1 шт 

6 
ТОВ ―РГСН‖ 

смтВоловець 

Утилізаторна піч опалювальна 

з водяним теплообмінником 

СУ-ВТ- спалювання 0,4 тис. 

тонн 

Підп-

риємст-

во 

2005 18,0 

Утиліза-

ція відхо-

дів 

Утворення енер-

гії при спалю-

ванні тирси де-

ревинної  

7 

ТОВ ―ДДСА-

Продакшн‖ 

смт.Міжгір‘я 

Котли марки «Urbas‖-1 шт спа-

лювання 

14,0 тис. тонн 

Підп-

риємст-

во 

1998 46,0 

Утиліза-

ція відхо-

дів 

Утворення енер-

гії при спалю-

ванні тирси де-

ревинної  

8 

ТОВ ―Кооімекс-

Україна‖ 

м.Мукачево 

Паровий котел 

Е-1,0-0,9 Р-3 

спалювання 

0,37 тис. тонн 

Підп-

риємст-

во 

2000 25,0 

Утиліза-

ція відхо-

дів 

Утворення енер-

гії при спалю-

ванні тирси де-

ревинної  

9 

ВАТ ―Мукачів-

ський завод залі-

зобетонних ви-

робів і конструк-

цій‖ 

Котел ДКВР 2 шт 

спалювання до 0,2 тис. тонн 

Підп-

риємст-

во 

2000 14,0 

Утиліза-

ція відхо-

дів 

Утворення енер-

гії при спалю-

ванні тирси де-

ревинної  

10 

Великобичківсь-

ка філія ―Свед-

вуд Карпати‖ 

смт. Великий 

Бичків 

Водогрійні котли фірми 

―UniconfortCMT/F-250 - 2 шт( 

Італія) 

спалювання до 20,0 тис. тонн 

Підп-

риємст-

во 

2001 

2006 

3470,99 

1121,37 

Утиліза-

ція відхо-

дів 

Утворення енер-

гії при спалю-

ванні тирси де-

ревинної  

11 

ТОВ ―Індустрія 

деревообробки‖ 

м.Перечин 

Котел КВ-1,0 БТ 

спалювання до 0,520 тис. тонн 

Підп-

риємст-

во 

2005 74,0 

Утиліза-

ція відхо-

дів 

Утворення енер-

гії при спалю-

ванні тирси де-

ревинної  

12 
МКП ―Говерла‖ 

м.Мукачево 

Обігрівач повітря на твердому 

паливі ―Буллер‘ян-3 шт 

спалювання до 0,300 тис. тонн 

Підп-

риємст-

во 

2000 

(3,5х3)

= 

10,5 

Утиліза-

ція відхо-

дів 

Утворення енер-

гії при спалю-

ванні тирси де-

ревинної  

13 
ТОВ ―Аранж‖ 

смт.Міжгір‘я 

Котел ДКВР1/19 – 

1 шт 

спалювання до 0,220 тис. тонн 

Підп-

риємст-

во 

1999 15,0 

Утиліза-

ція відхо-

дів 

Утворення енер-

гії при спалю-

ванні тирси де-

ревинної  

14 

ТОВ ―К*Лен‖ 

с.Ільниця Іршав-

ський р-н 

Котел марки 

Е-1,0-0,9Г-3 

спалювання до 0,800 тис. тонн 

Підп-

риємст-

во 

2002 25,0 

Утиліза-

ція відхо-

дів 

Утворення енер-

гії при спалю-

ванні тирси де-

ревинної  

15 

ТОВ ―Карпати‖ 

смт.Великий 

Бичків 

Рахівський р-н 

Котел УДО 

Утилізатор древесних відходів 

спалювання до 0,500 тис. тонн 

Підп-

риємст-

во 

2001 50,0 

Утиліза-

ція відхо-

дів 

Утворення енер-

гії при спалю-

ванні тирси де-

ревинної  

16 

ДП 

―Дж.Д.Ф.Сервис 

ЛТД‖ 

м.Перечин 

Котел модель СМТ/F 120 кВт 

Теплогенератори моделі F-85, 

F-240 

котельна установка Verner P45 

Підп-

риємст-

во 

2006 

520,0 

52,0 

12,0 

Утиліза-

ція відхо-

дів 

Утворення енер-

гії при спалю-

ванні тирси де-

ревинної  

17 

ТОВ ―Угова 

ЛТД‖ 

м.Мукачево 

Котел УДО 

Утилізатор древесних відходів 

спалювання до 0,150 тис. тонн 

Підп-

риємст-

во 

2001 50,0 

Утиліза-

ція відхо-

дів 

Утворення енер-

гії при спалю-

ванні тирси де-

ревинної  

18 

ТОВ ―Інтер-

Каштан‖ 

м.Мукачево 

Котел  Uniwex S-1000 1 шт 

Котел КВм(а)-0,82- 1 шт 

спалювання до 0,320 тис. тонн 

Підп-

риємст-

во 

2002 

2004 

358,8 

124,53 

Утиліза-

ція відхо-

дів 

Утворення енер-

гії при спалю-

ванні тирси де-

ревинної  

19 

ТОВ ―Лісоіндус-

трія‖ 

м.Берегово 

УЕАС-1000 

КВ-0,16 БТ 

спалювання до 0,450 тис. тонн 

Підп-

риємст-

во 

2007 
84,0 

15,2 

Утиліза-

ція відхо-

дів 

Утворення енер-

гії при спалю-

ванні тирси де-

ревинної  

20 

ТОВ ―Нуміна-

тор‖ 

м.Берегово 

Котел ―Vanisek‖ 

SV-600 –1 шт 

Котел Е-1.0-0.9-Р-3 – 2 шт 

спалювання до 0,900 тис. тонн 

Підп-

риємст-

во 

2001 
45,0 

48,0 

Утиліза-

ція відхо-

дів 

Утворення енер-

гії при спалю-

ванні тирси де-

ревинної  

21 
ТОВ ―Надія‖ 

м.Свалява 

Котел Е-1/9-Т 1 шт 

Котел КВ-300 1 шт 

спалювання до 0,100 тис. тонн 

Підп-

риємст-

во 

2002 
24,0 

20,0 

Утиліза-

ція відхо-

дів 

Утворення енер-

гії при спалю-

ванні тирси де-

ревинної  

22 
МПП ―Ельдора-

до‖ 

Котел Е-1.0-0.9-Р-3 – 1 шт 

спалювання до 0,200 тис. тонн 

Підп-

риємст-
2003 24,0 

Утиліза-

ція відхо-

Утворення енер-

гії при спалю-



 

 158 

Тячівський р-н во дів ванні тирси де-

ревинної  

23 
ТОВ ―Бирть‖ 

Тячівський р-н 

Котел КВ-300 1 шт 

спалювання до 0,450 тис. тонн 

Підп-

риємст-

во 

2003 25,0 

Утиліза-

ція відхо-

дів 

Утворення енер-

гії при спалю-

ванні тирси де-

ревинної  

24 
ТОВ ―Самвер‖ 

м.Перечин 

Котли марки 

ELBH 1100 KW 1 шт 

ELBH 200 KW –1 шт 

спалювання до 0,240 тис. тонн 

Підп-

риємст-

во 

2001  

Утиліза-

ція відхо-

дів 

Утворення енер-

гії при спалю-

ванні тирси де-

ревинної  

25 

ЗАТ ―Перечин-

ський лісокомбі-

нат‖ 

Котел Е-1.0-0.9-Р-3 – 1 шт 

Водогрійний котел 

спалювання до 0,800 тис. тонн 

Підп-

риємст-

во 

2004 24,0 

Утиліза-

ція відхо-

дів 

Утворення енер-

гії при спалю-

ванні тирси де-

ревинної  

26 

ВКФ‖Леда‘С-

Україна‖ 

м.Хуст 

Котел ―Бежица‖ –0,4 МВт 2 шт 

(Росія) 

Котел УДО –0,75 МВт –1 шт 

спалювання до 0,600 тис. тонн 

Підп-

риємст-

во 

2005  

Утиліза-

ція відхо-

дів 

Утворення енер-

гії при спалю-

ванні тирси де-

ревинної  

27 

Ужгородська 

філія №1 

ТОВ ―ЕНО Меб-

лі Лтд‖ 

М.Ужгород 

Котел КЕ  10-14 МТ – 2 шт 

спалювання до 6,5 тис. тонн 

Підп-

риємст-

во 

2004 74,0 

Утиліза-

ція відхо-

дів 

Утворення енер-

гії при спалю-

ванні тирси де-

ревинної  

28 
ТОВ ―Атлант‖ 

м.Хуст 

Котел Fidler-1 шт 

(Чехія)-600КВт 

спалювання до 0,600 тис. тонн 

Підп-

риємст-

во 

2002 100,0 

Утиліза-

ція відхо-

дів 

Утворення енер-

гії при спалю-

ванні тирси де-

ревинної  

29 

Філія № 8 ТОВ 

―ЕНО Меблі 

ЛТД‖ 

м.Іршава 

Котел ДКВР-6,5/13 – 1 шт (3 

МВТ) 

Котел ДКВ – 4/13 – 1 шт (3 

МВТ) 

спалювання до 0,600 тис. тонн 

Підп-

риємст-

во 

1968 
4,2 

3,9 

Утиліза-

ція відхо-

дів 

Утворення енер-

гії при спалю-

ванні тирси де-

ревинної  

30 
ДП ―Ламелла‖ 

м.Тячів 

Котел КВ-Рм-2 (КВ-ТШ-2)-2 

шт 

спалювання до 3,40 тис. тонн 

Підп-

риємст-

во 

2003 310,9 

Утиліза-

ція відхо-

дів 

Утворення енер-

гії при спалю-

ванні тирси де-

ревинної  

31 

ТОВ ―Едель-

вейс‖ 

Ужгородський р-

н 

Котел СМТ/F-140 –1 шт (Іта-

лія) 

Котел СС-250 - 1 шт 

Котел СС- 700 – 1 шт 

спалювання до 0,050 тис. тонн 

Підп-

риємст-

во 

2002 

200,0 

16,0 

25,0 

Утиліза-

ція відхо-

дів 

Утворення енер-

гії при спалю-

ванні тирси де-

ревинної  

32 

ТОВ ―Дендро-

Плюс‖ 

м.Ужгород 

Котел Е-1.0-9 Т – 2 шт 

Підп-

риємст-

во 

1999 45,0 

Утиліза-

ція відхо-

дів 

Утворення енер-

гії при спалю-

ванні тирси де-

ревинної  

33 
ТОВ ―Т.О.Р.‖ 

смт.Тересва 

Котел VME –2.1 

.-1 шт 

Підп-

риємст-

во 

2001  

Утиліза-

ція відхо-

дів 

Утворення енер-

гії при спалю-

ванні тирси де-

ревинної  

34 

ТОВ ―Енран 

ЗЛК‖ 

м.Хуст 

Брикетопрес Німеччена ―Gro‖ 

марки GR - 500  - 1 шт 

(200кг/год) 

Брикетопрес Німеччена 

―Vajma― TH – 700 –2 шт 

Підп-

риємст-

во 

2002 

 

2003 

638,2 

 

813,8 

Утиліза-

ція відхо-

дів 

Утворення енер-

гії при спалю-

ванні тирси де-

ревинної  

35 

ТОВ ―Контакт-5‖ 

с. Неліпино, 

Свалявський р-н 

Котел марки КВм (а)-0,5 поту-

жністю 13,2 КВт 

Житомир 

Підп-

риємст-

во 

2005 100,0 

Утиліза-

ція відхо-

дів 

Утворення енер-

гії при спалю-

ванні тирси де-

ревинної  

36 

ДП ―Свалявське 

ЛГ‖, 

м. Свалява 

Котел марки 

―TECHNICAL‖,потужність 700 

тис. ккал/год 

Підп-

риємст-

во 

2005 24,0 

Утиліза-

ція відхо-

дів 

Утворення енер-

гії при спалю-

ванні тирси де-

ревинної  

37 

ТОВ ―Закарпат-

біо-паливо‖, 

Воловецький р-н 

Лінія з 7 шт. брикетопресів 

марки Буран, потужністю 140 

КВт 

Дебальцево 

Підп-

риємст-

во 

2007 910.0. 

Утиліза-

ція відхо-

дів 

Утворення енер-

гії при спалю-

ванні тирси де-

ревинної  

38 

ТОВ ―Прогрес–

С‖, 

Свалявський р-н 

Утилізаторна піч, газогенера-

торна з водяним теплообмінни-

ком, марки СУП-ВТ 

Теплопровідність 50-80 КВт, 

спалювання до 0,75 тис. тонн 

Житомир 

Підп-

риємст-

во 

2005 18,0 

Утиліза-

ція відхо-

дів 

Утворення енер-

гії при спалю-

ванні тирси де-

ревинної  
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39 

ТОВ Акванова 

Констракшн 

с. Вучкове 

Виробництво електроенергії 

шляхом використання каскаду 

малих ГЕС на р. Ріка (створи 

3,4,5). Загальна кількість виро-

бленої енергії складатиме: 

створ 3 – 7,93 млн. кВт/рік, 

створ 4 – 8,08 млн. кВт/рік, 

створ 5 – 8,26 млн. кВт/рік, 

 2008  

Комплек-

сне вико-

ристання 

водних 

ресурсів і 

поєднан-

ння з 

протипо-

веневими 

заходами 

Гідроенергія  

40 

ТОВ Акванова 

Інвестмент 

с. Сойми 

Виробництво електроенергії 

шляхом використання малих 

ГЕС на р. Ріка та Репінка. Зага-

льна кількість виробленої енер-

гії складатиме: р. Ріка (створ 1) 

– 4,88 млн. кВт/рік, р. Репінка – 

4,0  млн. кВт/рік, р. 

 2008  

Комплек-

сне вико-

ристання 

водних 

ресурсів і 

поєднан-

ння з 

протипо-

веневими 

заходами 

Гідроенергія  

41 

ТОВ Акванова 

Девелопмент 

Територія Між-

гірської та Ме-

ришорської сіль-

ських рад 

Виробництво електроенергії 

шляхом використання малих 

ГЕС на р. Ріка та Теребля. За-

гальна кількість виробленої 

енергії складатиме: р. Ріка 

(створ 2) – 12,28 млн. кВт/рік, 

р. Теребля – 9,80  млн. кВт/рік, 

р. 

 2008  

Комплек-

сне вико-

ристання 

водних 

ресурсів і 

поєднан-

ння з 

протипо-

веневими 

заходами 

Гідроенергія  

42 

ТОВ Енергія 

Карпат 

с. Білин 

Даним проектом передбачаєть-

ся улаштування малої ГЕС 

встановленої потужністю 600 

кВт Морфологія існуючої гід-

ромережі (витрати води, пере-

пади висот) дозволяє улашту-

вання малих ГЕС дериваційно-

го типу. Призначення ГЕС – 

виробітка електроенергії з час-

тотою струму 50 Гц в єдину 

енергосистему області. витрата 

води від 0.3 до 1,01 м.куб/сек. 

Проектом передбачається уста-

новка на ГЕС гідроагрегату 

потужністю 600 кВт. Тип тур-

біни-реактивна, радіально-

осьова ФГ-2-38. 

 2006  

Комплек-

сне вико-

ристання 

водних 

ресурсів і 

поєднан-

ння з 

протипо-

веневими 

заходами 

Гідроенергія  
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13. ТРАНСПОРТ ТА ЙОГО ВПЛИВ НВ ДОВКІЛЛЯ 

 

13.1 Транспортна мережа України 

Транспорт - одна з найважливіших складових виробничої інфраструктури 

України. Його ефективне функціонування є необхідною умовою стабілізації, 

піднесення структурних перетворень економіки, розвитку зовнішньоекономічних 

сфер діяльності, підвищення життєвого рівня населення, забезпечення 

національної безпеки країни. 
Транспорт належить до сфери матеріального виробництва, є його 

четвертою галуззю (після видобувної, обробної промисловості та сільського 

господарства) і продовжує виробничий процес, доставляючи продукти від місця 

виробництва до місця споживання. Продукцією транспорту є сам процес 

переміщення, який здійснюється за допомогою транспортних засобів як у сфері 

виробництва, так і у сфері обігу.  

Він впливає на розвиток господарства і як споживач металу, енергії, 

деревини, гуми, інших продуктів. На нього припадає значна частина основних 

виробничих фондів та промислово-виробничого персоналу. 

Специфіка транспорту, як галузі господарства, полягає в тому, що він сам 

не виробляє продукцію, а бере учать у її створенні, забезпечує виробництво 

сировиною, матеріалами, обладнанням і перевозить готові вироби споживачу. 

Транспортні витрати включаються до собівартості продукції. 

Транспорт є важливою складовою частиною ринкової інфраструктури, бо 

створює умови для формування загальнодержавного й місцевих ринків. 

Економічна роль транспорту проявляється, перш за все, в тому, що він є 

органічною ланкою кожного виробництва, виконує неперервну і масову 

постановку всіх видів сировини, палива і продукції з пунктів виробництва до 

споживача, а також здійснює розподіл праці, спеціалізацію й кооперацію 

виробництва. Без транспорту неможливо раціонально розмістити виробництво, 

освоїти нові території і природні багатства. Транспорт - важливий фактор 

економічної інтеграції країн і розвитку міжнародної торгівлі.  

Соціально-політичні функції транспорту виявляються в його здатності 

здійснювати обмін матеріальними й духовними цінностями між районами, 

містами, територіями і цим сприяє їх об'єднанню в єдину державу. Транспорт 

забезпечує вантажні, побутові і туристичні поїздки, а також медичне 

обслуговування людей, полегшує фізичну працю. 

Різноманітне і важливе культурне значення транспорту, перш за все, 

полягає в тому, що він забезпечує спілкування між континентами, країнами, 

містами й людьми, та сприяє задоволенню їх естетичних потреб і культурному 

обміну. 

Оборонна роль транспорту виділялася й підкреслювалась завжди. У всі 

часи він розглядався як один із важливих факторів забезпечення обороноздатності 

держави. Його функціями є перекидання військ і озброєнь, забезпечення об'єктів 

тилу і військового виробництва. Він є також важливою частиною багатьох видів 

військової зброї.  

Повне і якісне задоволення потреб країни в перевезенні може бути 

досягнуте тільки в тому випадку, коли всі транспортні засоби будуть 
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функціонувати і розвиватись у взаємозв'язку, як єдиний органічний елемент 

усього народного господарства. 

 

13.1.1 Структура та обсяги транспортних перевезень 

Таблиця 13.1.1.1. 

Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

 від окремих видів автотранспорту підприємств області  
тис.т. 

Роки 
Вантажні авто-

мобілі 

Пасажирські авто-

буси 

Пасажирські лег-

кові автомобілі 

Спеціальні легкові 

автомобілі 

Спеціальні нелег-

кові автомобілі 

2000 5,3 2 1,5 0,8 1,3 

2005 5,8 2,0 2,1 0,8 2,0 

2006 5,0 1,3 2,0 0,8 1,0 

2007 5,6 1,2 2,1 0,8 1,1 

2008 5,6 1,1 2,1 0,8 1,1 

2009 4,8 0,9 1,8 0,7 0,9 

2010 4,7 0,8 1,5 0,7 0,7 

2011 4,7 0,9 1,4 0,6 0,7 

 

 

13.1.2 Склад парку та середній вік транспортних засобів   

Таблиця 13.1.2.1. 

Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря пересувними 

джерелами забруднення від використання окремих видів палива  

 
Роки  Обсяги викидів, 

тис.т. 

У тому числі від використання  Частка викидів забруднюю-

чих речовин від використан-

ня бензину у загальних обся-

гів викидів, % 

бензину газойлів (дизельного 

палива) 

зрідженого та 

стисненого газу 

2000 33,0 30,8 1,9 0,3 93,3 

2005 39,3 35,1 3,3 0,7 89,3 

2006 62,6 47,8 11,4 3,3 76,4 

2007 65,3 49,4 12,5 3,4 75,7 

2008 68,1 49,9 14,6 3,6 73,3 

2009 66,2 49,2 13,4 3,6 74,3 

2010 69,6 49,7 15,3 4,6 71,4 

2011 72,2 50,8 16,7 4,7 70,4 

 

13.2 Вплив транспорту на довкілля  

Головним забруднювачем атмосферного повітря Закарпатської області 

продовжує і надалі залишатися автотранспорт, викиди від якого в 2011 році 

склали 80,7 % від загального обсягу викидів. За останні роки значно виросла 

кількість автомобільного транспорту, відмічається ріст автозаправних станцій, що 

є вагомим джерелом у забрудненні атмосферного повітря.  

Транспортом, що знаходиться у приватній власності населення Закарпаття, 

автотранспортом підприємств, залізничним та авіаційним у 2011 році викинуто у 

повітря 72,2 тис.тонн забруднюючих речовин, що на 3,7% більше ніж у 2010 році 

(69,7 тис.тонн). Збілшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

від пересувних джерел за 2011р. пояснюється збільшенням  кількості 

вантажоперевезень та пасажирів.  

Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 

окремих видів автотранспорту підприємств області наведена в таблиці 13.1.1.1. 

Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря пересувними 
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джерелами забруднення від використання окремих видів палива наведена в 

таблиці 13.1.2.1. 

Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

пересувними джерелами забруднення представлена на рис. 13.2.1. 

Показники викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря всіма видами 

автотранспорту характеризуються даними:  

Таблиця 13.2.1. 

 

Обсяги викидів, тонн Збільшення(+) 

Зменшення(-) 

викидів у 2011 

році проти 

2010 року, т 

Обсяги 

викидів у 

2011 році 

до 2010 

року, % 

Розподіл 

обсягів ви-

кидів у 2011 

році, % 

У 2011 

році 

У 2010 

році 

Закарпатська область 72220,956 69673,851 2547,105 103,7 100,0 

м, Ужгород (міськрада) 8049,287 8123,048 -73,761 99,1 11,1 

м,Берегове (міськрада) 1607,544 1553,273 54,271 103,5 2,2 

м,Мукачеве (міськрада) 6261,415 6041,125 220,290 103, 6 8,7 

м,Хуст (міськрада) 2032,611 1981,995 50,616 102, 6 2,8 

м,Чоп (міськрада) 514,332 492,909 21,423 104,3 0,7 

Берегівський р-н 2707,862 2591,147 116,715 104,5 3,7 

Великоберезнянський р-н 1417,500 1361,350 56,150 104,1 2,0 

Виноградівський р-н 6226,930 6066,115 160,815 102,7 8,6 

Воловецький р-н 1306,085 1254,444 51,641 104,1 1,8 

Іршавський р-н 5301,382 5072,623 228,759 104,5 7,3 

Міжгірський р-н 2567,836 2470,100 97,736 104, 0 3,6 

Мукачівський р-н 6144,805 5799,031 345,774 106,0 8,5 

Перечинський р-н 1696,451 1674,194 22,257 101,3 2,3 

Рахівський р-н 4861,144 4629,018 232,126 105,0 6,7 

Свалявський р-н 2991,179 2890,546 100,633 103,5 4,1 

Тячівський р-н 9018,600 8676,644 341,956 103, 9 12,5 

Ужгородський р-н 4612,365 4330,415 281,950 106,5 6,4 

Хустський р-н 4903, 627 4665,875 237,752 105,1 6,8 

Рис.13.2.1. Динаміка викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря пересувними джерелами 

забруднення 
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Із загального обсягу викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, 

більше всього викидається автотранспортом міст Ужгорода  та Мукачево – 11,1% 

та 8,7% відповідно. Показники викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря 

автотранспортом в Закарпатській області за 2011 рік представлена на рис.13.2.2. 

Обсяги викидів стаціонарними та пересувними джерелами, забруднюючих 

речовин та діоксиду вуглецю в атмосферу по містах та районах у 2011 році, 

наведені в таблиці 13.2.2. 

Обсяги викидів пересувними джерелами, забруднюючих речовин та 

діоксиду вуглецю в атмосферу у 2011 році, наведені в таблиці 13.2.3. 

Рис.13.2.2. Показники викидів шкідливих речовин в атмосферне 

повітря автотранспортом в Закарпатській області за 2011 рік

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

м
.У

ж
го

р
о
д

м
.Б

е
р
е
го

в
е

м
.М

у
ка

ч
е
в
о

м
.Х

у
с
т

м
.Ч

о
п

Б
е
р
е
гі
в
с
ь
ки

й
 р

-о
н

В
е
л
и
ко

б
е
р
е
зн

я
н
с
ь
ки

й

р
-о

н

В
и
н
о
гр

а
д
ів

с
ь
ки

й
 р

-о
н

В
о
л
о
в
е
ц
ь
ки

й
 р

-о
н

Ір
ш

а
в
с
ь
ки

й
 р

-о
н

М
іж

гі
р
с
ь
ки

й
 р

-о
н

М
у
ка

ч
ів

с
ь
ки

й
 р

-о
н

П
е
р
е
ч
и
н
с
ь
ки

й
 р

-о
н

Р
а
х
ів

с
ь
ки

й
 р

-о
н

С
в
а
л
я
в
с
ь
ки

й
 р

-о
н

Т
я
ч
ів

с
ь
ки

й
 р

-о
н

У
ж

го
р
о
д
с
ь
ки

й
 р

-о
н

Х
у
с
тс

ь
ки

й
 р

-о
н

то
н

н
 н

а
 р

ік

забруднення автотранспортом

 
Таблиця 13.2.2. 

Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферу
1
 

по містах та районах у 2011 році 

 

Обсяги викидів, т 
Крім того, викиди діоксиду 

вуглецю, тис.т 

усього 

у тому числі 

у % до 

2010р. 
усього 

у тому числі 

у % до 

2010р. 
стаціо-

нарни-ми 

джере-лами 

пересув-

ними дже-

ре-лами 

стаціо-

нарни-ми 

джере-лами 

пересув-

ними дже-

ре-лами 

Закарпатська область 89396,1 17175,1 72221,0 102,4 1330,7 376,4 954,3 116,2 

м.Ужгород 9119,8 1070,5 8049,3 95,8 105,4 0,4 105,0 100,9 

м.Берегово 2085,7 478,1 1607,6 102,4 20,9 0,1 20,8 106,0 

м.Мукачево 6830,5 569,1 6261,4 90,7 96,0 0,1 95,9 105,4 

м.Хуст 2420,0 387,4 2032,6 104,1 26,5 – 26,5 107,8 

м.Чоп 791,5 277,2 514,3 86,6 6,2 – 6,2 103,8 

райони         
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Берегівський 3219,1 511,2 2707,9 103,6 34,4 0,1 34,3 106,7 

Великоберез-         

нянський 1463,2 45,7 1417,5 105,1 18,0 0,2 17,8 108,5 

Виноградівсь-         

кий 8420,8 2193,9 6226,9 95,0 78,3 0,5 77,8 105,1 

Воловецький 2003,3 697,2 1306,1 113,9 186,7 170,1 16,6 219,8 

Іршавський 7305,9 2004,5 5301,4 100,8 68,5 0,0 68,5 106,5 

Міжгірський 2751,2 183,4 2567,8 103,2 32,3 – 32,3 105,4 

Мукачівський 6715,0 570,2 6144,8 103,2 91,9 0,1 91,8 109,8 

Перечинський 2190,3 493,8 1696,5 94,8 20,9 – 20,9 100,4 

Рахівський 4930,8 69,7 4861,1 100,8 61,7 – 61,7 98,6 

Свалявський 4678,7 1687,5 2991,2 101,1 89,4 51,5 37,9 123,0 

Тячівський 11222,3 2203,7 9018,6 101,3 114,5 0,0 114,5 106,6 

Ужгородський 6377,7 1765,3 4612,4 106,3 187,3 123,4 63,9 121,4 

Хустський 6870,3 1966,7 4903,6 97,1 91,8 29,9 61,9 97,0 
1 
У цій таблиці вказано викиди від стаціонарних та пересувних (автомобільного, залізничного, авіаційно-

го транспорту та виробничої техніки) джерел забруднення. 

Таблиця 13.2.3. 

Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю 

в атмосферу
1
 у 2011 році 

 

 

Обсяги викидів, т 

усього 

у тому числі 

у % до 

2010р. 
стаціонар-

ними джере-

лами 

пересув-ними 

джерелами 

     

Забруднюючі речовини - усього 89396,1 17175,1 72221,0 102,4 

у тому числі     

метали та їх сполуки 4,4 4,4 – 173,4 

метан 14089,1 13863,8 225,3 95,2 

неметанові леткі органічні сполуки 8355,4 195,9 8159,5 103,3 

оксид вуглецю 54889,9 1241,6 53648,3 103,4 

діоксид та інші сполуки сірки 924,7 64,9 859,8 108,6 

з них     

діоксид сірки 914,2 54,4 859,8 108,6 

сполуки азоту 9501,4 1308,8 8192,6 828,3 

з них     

діоксид азоту 9384,1 1246,7 8137,4 107,5 

оксид азоту 80,8 26,3 54,5 112,3 

аміак 2,6 2,0 0,6 88,5 

стійкі органічні забруднювачі 5,1 0,1 5,0 139,6 

речовини у вигляді твердих суспендованих ча-

стинок 
1624,6 494,2 1130,4 351,8 

інші 1,5 1,4 0,1 27,3 

Крім того, діоксид вуглецю, тис.т 1330,7 376,4 954,3 116,2 
1 
У цій таблиці вказано викиди від стаціонарних та пересувних (автомобільного, залізничного, авіаційно-

го транспорту та виробничої техніки) джерел забруднення. 

 

13.3 Заходи щодо зменшення впливу транспорту на довкілля 

 

Для зниження у повітрі житлової зони концентрації токсичних речовин 

відпрацьованих газів автотранспорту, та з метою розвантаження автошляхів міст 

проведено наступні заходи: 

– в м. Ужгород завершено будівництво об‘їзної дороги; для розвантаження 

центральної частини міста від руху автотранспорту завершено будівництво 

транспортного моста в районі парку ―Боздошський‖; в 2011 році головним 

управлінням міського господарства продовжено роботу по вирубці старих дерев 

та оновленню зелених насаджень. 

– в місті Мукачево проводиться полив вулиць згідно графіку, озеленення 

територій, виділені місця мають стоянки автотранспорту. В зв‘язку з введенням в 
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експлуатацію Берегівського шляхопроводу, транспортні потоки в центральній 

частині міста вул. І. Зріні, Валенберга, Пряшівській, Свалявській вдалося в деякій 

мірі розвантажити. В поточному році проведено благоустрій вулиць 

Ужгородської, Духновича, Садовій, Стуса (покриття автошляху, обладнання 

пішохідних доріжок, озеленення). 

–  для розвантаження центральної частини м. Хуст від руху автотранспорту 

побудовано об‘їзну дорогу. В місті вибрано оптимальні варіанти руху транспорту 

з виділенням пішохідної зони в центральній частині, виділено вулиці з 

одностороннім рухом. 

Оскільки основним забруднювачем атмосферного повітря є автомобільний 

транспорт, пропонується: 

– у м. Мукачеві, Хуст  і Берегово організувати додаткові стаціонарні пости 

контролю; 

– у містах обласного підпорядкування передбачити шляхові розвязки 

автотранспорту та будівництво підземних переходів; 

Необхідно на державному рівні: 

– розробити та ввести в дію державні стандарти на вміст забруднюючих 

речовин у відпрацьованих газах дизельних двигунів легкових автомобілів; 

– ввести для автотранспорту єдиний екологічний талон; 

– вирішити питання виготовлення каталізаторів вихлопних газів для 

двигунів внутрішнього згоряння на одному з підприємств нашої держави. 
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14. ЗБАЛАНСОВАНЕ ВИРОБНИЦТВО ТА СПОЖИВАННЯ 
 

14.1. Тенденції та характеристика споживання 
 

В області основним джерелом викиду шкідливих речовин в атмосферу є 

автотранспорт і промислові підприємства. За останні роки значно виросла кіль-

кість автомобільного транспорту, відмічається ріст автозаправних станцій, що є 

вагомим джерелом у забрудненні атмосферного повітря. Згідно розрахунків, тен-

денція зміни забруднення атмосферного повітря за останні 5 років (2007 - 2011 р.- 

р.) має такий вигляд: 

Спостерігається збільшення забруднення атмосферного повітря:  

—  оксидом вуглецю,              Т= +  0,2000,  

—  цинком,                                 Т=  + 0,0150, 

—  міддю, Т=  + 0,0060, 

—  свинцем,                                Т= +  0,0040, 

—  нікелем,                                 Т= + 0,0030, 

—  диоксидом азоту,                 Т=  + 0,0030, 

—  оксидом азоту,                     Т= +  0,0030, 

—  хромом,                                Т= +  0,0020,  

—  формальдегідом,                 Т = + 0,0007.  

Спостерігається зменшення забруднення атмосферного повітря:  

—  бенз/а/піреном*,           Т=  - 0,1100, 

—  залізом,                                Т= - 0,1020,  

—  пилом,                                  Т = - 0,0090,  

—  марганцем,                           Т=  - 0,0020, 

—  кадмієм, Т= - 0,0007, 

—  диоксидом сірки,                Т = - 0,0003. 

Не змінився рівень забруднення: 

—  розчинними сульфатами,    Т=  0,0000.  

За період з 1990 р. по 2011 р. спостерігається суттєве зменшення забору та 
використання води (загальний забір води у 2011 р. становив всього 25 % забору 
води у 1990 р.). Скорочення використання води за цей період спостерігається у 
всіх галузях: використання води на побутово-питні потреби скоротилося 
порівняно з 1990 р. на 71 %,  у виробничій сфері – на 89 %, на 
сільськогосподарські потреби – на 92,6 %, на зрошення – на 99,0 %. Обсяги 
оборотної та послідовно використаної води становили у 2011 р. 42 % аналогічного 
показника у 1990 р. Негативна тенденція спостерігається у показниках втрати 
води при транспортуванні. Якщо у 1990 р. вони становили 7,067 млн м

3
, то у 2010 

році – 8,547 млн м
3
 (на 21 % більше), у 2011 р. - 8,638 млн.м

3
. 

За період з 1990 р. по 2011 р. спостерігається також зменшення об‘єму 

скиду забруднених стічних вод у поверхневі водойми. У 1990 р. було скинуто 

29,31 млн м
3
 недостатньо-очищених та неочищених зворотних вод, у 2011 р. – 

3,113 млн м
3
 (на 89 % менше). 

Щороку не використовується спеціальне використання лісових ресурсів 

державного значення – рубок головного користування, зокрема. Поступовий спад 

використання розрахункової лісосіки в області спостерігається з 2006 року. Се-

реднє не освоєння затверджених обсягів рубок головного користування становить 

за 2006-2011 рр. 61 %. У 2011 р. використання зазначеного природного ресурсу 
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становило при встановленій розрахунковій лісосіці 567 тис.кбм для постійних 

лісокористувачів фактично освоєно 370,7 тис.кбм (65 %).  

Не використовується впродовж останніх 5 років затверджені ліміти на ви-

користання природних рослинних ресурсів місцевого значення (гриби, ягоди та 

лікарська сировина). За даними районних державних адміністрацій в області заго-

товлено протягом 2011 р. всього природних рослинних ресурсів місцевого зна-

чення: ягід чорниці при ліміті 2033,2 тонни заготовлено 413,6 тонни (20,3 %), ягід 

ожини при ліміті 959,0 тонн заготовлено 32,0 тонни (3,3 %), грибів при ліміті 

2512,7 тонни заготовлено 69,1 тонни (2,8 %), ягід малини при ліміті 525,3 тонни 

заготовлено 1,3 тонни (0,2 %), ягід брусниці при ліміті 72,0 тонн заготовлено 45,7 

тонни (63,4 %). 

 

14.2. Структурна перебудова та екологізація економіки 
 

Серед головних пріоритетів досягнення сталого розвитку в Україні треба 

ставити необхідність створення соціально-економічної системи, здатної до пос-

тійного удосконалення та спрямованої на екологізацію виробництва. Головними 

завданнями у сфері екологізації мають стати: 

● забезпечення переходу економіки на інноваційну модель розвитку; 

● структурна перебудова економіки шляхом прискорення розвитку висо-

котехнологічних галузей, всебічний розвиток вітчизняних інформаційних техно-

логій; 

● упровадження сталих економічних механізмів природокористування та 

імплементація екологічної складової в системі національних рахунків; 

● стимулювання впровадження екологобезпечних, енергетично ефектив-

них та ресурсоощадних технологій; 

● розвиток технологій замкнутого циклу і технологій очищення, перероб-

лення та утилізації відходів; 

● підтримка екологічно ефективного виробництва енергії, враховуючи ви-

користання відтворювальних джерел енергії та вторинних енергетичних ресурсів 

та ін. 

Провідною стратегією, на яку, на наш погляд, спирається теорія сталого 

розвитку та яка здатна формувати систему принципів та механізмів екологізації 

виробництва і комплексно вирішувати екологічні та економічні проблеми, є стра-

тегія екологічно чистого виробництва (ЕЧВ), яка широко впроваджується у захід-

них країнах й більш відома як "стратегія більш чистого виробництва". 
 

14.3 Впровадження елементів "більш чистого виробництва" в Україні 
 

Започатковане виконання проекту "Більш чисте виробництво" по програмі 

Організації Об'єднаних Націй з Промислового розвитку направлено на поліпшен-

ня природного середовища в Україні та в світі. 

Економіка України протягом останнього десятиріччя набула ознак індуст-

ріально-аграрної зі значним ростом частки енергомістких, ресурсомістких та еко-

логічно небезпечних виробництв. Враховуючи це, а також значну кількість заста-

рілих технологій та фізичний знос виробничих потужностей, впровадження еко-

логічно-чистого виробництва може істотно вплинути, поряд з покращенням еко-
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логічних параметрів, на покращення економічних показників діяльності та конку-

рентоспроможність підприємств 

Загальна мета проекту "Більш чистого виробництва" полягає в підвищенні 

конкурентноздатності підприємств шляхом: 

радикального зменшення кількості відходів та забруднень;  

економії виробничих витрат;  

економії витрат на кінцеві технології. 

Міністерство аграрної політики за підтримки міжнародних донорів розпо-

чинає роботу щодо створення національної системи сертифікації та узаконення 

виробництва органічної продукції, її переробки та продажу. 

Прихильники індустріальних методів у сільському господарстві вважають, 

що органічне землеробство потребує більше витрат, є менш врожайним, а культу-

ри більш вразливими до різних шкідників.  

Прибічники ж "органіки" кажуть, що такі господарства витрачають коштів 

менше, зокрема через те, що не купують пестицидів, мінеральних добрив та знач-

но менше витрачають пального, а врожайність на «чистій» землі досить часто є 

вищою за ту, що отримують при застосуванні традиційних технологій. 

На законодавчому рівні здійснено низку слухань та сформовано відповідні 

завдання щодо питань переходу до екологічно чистого виробництва. Про це свід-

чить Постанова Верховної Ради України "Про рекомендації парламентських слу-

хань щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства в Україні". Ре-

зультатом обговорення стала розробка  проекту "Національної концепції впрова-

дження та розвитку екологічно чистого й екологічно безпечного виробництва в 

Україні".  

Отже, в Україні є всі умови для сталого розвитку екологічного виробницт-

ва. Реалізація стратегії сталого розвитку – запорука швидкого економічного зрос-

тання, яка водночас забезпечує підтримання екологічного балансу та збереження 

комфортних умов існування людства в довкіллі. 
 

14.4 Ефективність використання природних ресурсів  
 

З метою раціонального використання деревини від усіх видів рубок дер-

жуправлінням взято участь та погоджено Протокол лісовпорядної наради із за-

твердження обсягів рубок формування та оздоровлення лісів та погодження плану 

рубок на 2010 рік державних лісових підприємств, що підпорядковані обласному 

управлінню лісового та мисливського господарства (15.04.2010 року). Взято 

участь та погоджено Протокол першої лісовпорядної наради з впорядкування лі-

сів зазначених держлісгоспів (13.05.2010 року) та взято участь у розширеній нара-

ді та погоджено Протокол наради з розгляду розрахункових лісосік на 2011-2012 

рр. (09.07.2010 року) та Протокол розгляду основних положень організації і ро-

звитку лісового господарства Закарпатської області від 09.07.2010 року.  

У частині раціонального використання природних ресурсів місцевого зна-

чення держуправлінням у 2010 р. підготовлено розпорядження голови облдер-

жадміністрації від 25.06.2010 № 452 ,,Про затвердження лімітів на використання 

природних ресурсів місцевого значення та лікарської сировини в області на 2010 

рік‖.  
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15. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ 

НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 
 

15.1. Екологічна політика Закарпаття 
 

Держуправління ОНПС в Закарпатській області в межах своїх повнова-

жень забезпечує реалізацію державної політики в галузі охорони навколишнього 

природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони 

природних ресурсів, поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними 

відходами), екологічну та у межах своєї компетенції радіаційну безпеку на тери-

торії Закарпатської області. 

Надходження коштів від екологічного податку за 2011 рік по області 

становило 1 808,6 тис.грн. та 1 026,9 тис.грн. - від коштів, по відшкодуванню 

збитків за порушення вимог природоохоронного законодавства. Всього за цей 

період до фондів ОНПС надійшло коштів в сумі 2 835,5 тис.грн. 

Залишок коштів місцевих фондів на 01.01.2012 р. становив 9 732,1 тис.грн 

З метою вирішення основних екологічних проблем області, забезпечення 

збалансованого економічного і соціального розвитку території області з Держав-

ного та обласного фондів ОНПС було профінансовано природоохоронних заходів 

на суму 9 577,9 тис. грн., зокрема, з Державного фонду – 3 998,2 тис  грн., з об-

ласного фонду -  5 579,7 тис. грн. 

За рахунок коштів Державного фонду у 2011 році з території області виве-

зено за межі області на знешкодження 177,7 тонн пестицидів. Фінансування даних 

робіт проводилося Міністерством екології та природних ресурсів України.  

Для покращення екологічної ситуації в області, проведення постійного 

моніторингу навколишнього природного середовища області та ефективного ви-

користання природних ресурсів, рішенням обласної ради від 25.02.2011 №165 (зі 

змінами) була затверджена Програма реалізації природоохоронних заходів на 

2011 рік, якою передбачалось фінансування природоохоронних заходів на загаль-

ну суму 5 595,1 тис.грн. Зокрема по заходах в результаті виконання даної програ-

ми передбачалось провести та проведено наступне: 
 

Рекультивація території існуючого сміттєзвалища с. Барвінок 

Ужгородського району Закарпатської області 
- 1 720 тис. грн. 

Проведення заходів щодо забезпечення екологічно безпечного 

зберігання та знешкодження непридатних ХЗЗР (збирання, пі-

дготовка до перевезення, перевезення та знешкодження) 

  - 2 000 тис. грн. 

Рекультивація полігону твердих побутових відходів у м.Тячів - 200 тис. грн. 

Реконструкція і благоустрій учнівського дендрологічного пар-

ку еколого-натуралістичного центру м. Мукачево 
  - 258,4 тис. грн. 

Рекультивація сміттєзвалища в м.Хуст - 770 тис. грн. 

Обладнання огорожею об‘єктів природно-заповідного фонду, 

парків - пам‘яток садово-паркового мистецтва місцевого зна-

чення «Підзамковий» та «Партерний сквер» 

- 283,2 тис.грн. 

Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики - 40 тис. грн. 

Проведення науково-дослідних робіт на екологічну тематику    - 54,1 тис. грн. 

Забезпечення функціонування системи моніторингу навко- - 40 тис. грн. 
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лишнього середовища 

Проведення заходів щодо пропаганди охорони довкілля із за-

лученням засобів масової інформації, громадських організацій 

та навчальних закладів 

  - 59,4 тис. грн. 

Розроблення, впровадження та придбання систем, приладів та 

матеріалів для здійснення контролю за якістю поверхневих, 

підземних та стічних вод 

- 80 тис. грн. 

Впровадження системи контролю за забрудненням атмосфер-

ного повітря в м. Ужгороді  
- 40 тис. грн. 

Будівництво розплідника і ферми для розведення диких звірів 

та птахів 
- 50 тис. грн. 

 

Загальна сума, на яку було профінансовано природоохоронних 

заходів у 2011 році з обласного фонду становить 5 579,7 тис. грн, або 99,7 

відсотків від запланованих. 

 

15.2 Удосконалення системи управління та нормативно-правового ре-

гулювання у сфері охорони довкілля та екологічної безпеки 

 
№ 

п/п 

Зміст існуючих проблем, що потребують зако-

нодавчого врегулювання 

Пропозиції щодо врегулювання існуючої пробле-

ми, з визначенням законодавчого акту, в який 

необхідно внести  відповідні зміни  

1. Відповідно до пункту 27 постанови Кабінету Мі-

ністрів України від 21 травня 2009 року № 526 

,,Про заходи щодо упорядкування видачі докуме-

нтів дозвільного характеру у сфері господарської 

діяльності‖ ускладнено механізм надання дозво-

лів на використання природних ресурсів для те-

риторій та об‘єктів природно-заповідного фонду 

загальнодержавного значення шляхом розгляду 

таких матеріалів через районні дозвільні центри.  

Пропонувати Мінприроди України внести зміни до 

постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 

2009 року № 526 ,,Про заходи щодо упорядкування 

видачі документів дозвільного характеру у сфері гос-

подарської діяльності‖ шляхом скасування п.27 за-

значеної постанови  

2. У ст. 9-1 ,,Спеціальне використання природних 

ресурсів у межах територій та об'єктів природно-

заповідного фонду‖ до Закону України ,,Про 

природно-заповідний фонд України‖ визначено, 

що спеціальне використання природних ресурсів 

у межах територій природно-заповідного фонду 

місцевого значення здійснюється у межах ліміту, 

затвердженого територіальним органом з охоро-

ни навколишнього природного середовища, а 

дозвіл на використання природних ресурсів на 

територіях та об‘єктах природно-заповідного 

фонду місцевого значення надається місцевою 

радою. Порядок як затвердження лімітів так і 

видачі дозволів для таких територій не визначе-

но.  

Пропонувати Мінприроди України розробити поря-

док затвердження лімітів та надання дозволів на 

спеціальне використання природних ресурсів у межах 

територій природно-заповідного фонду місцевого 

значення 

3. Законом України від 16.09.2008 № 509-VІ ―Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо сприяння будівництву‖ внесено 

зміни ст.102-1 до Земельного кодексу України 

для можливості будівництва туристично-

рекреаційних об‘єктів (суперфіції) та викорис-

тання земельних ділянок для сільськогосподарсь-

ких потреб(емфітевзис)  

Пропонувати Мінприроди України внести зміни до 

Закону України ―Про природно-заповідний фонд 

України‖ відповідно до Закону України від 

16.09.2008 № 509-VІ ―Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо сприяння будівни-

цтву‖ і відповідно внесеними змінами до Земельного 

кодексу України для можливості будівництва турис-

тично-рекреаційних об‘єктів (суперфіції) та викорис-

тання земельних ділянок для сільськогосподарських 

потреб (емфітевзис) на територіях природно-

заповідного фонду.  
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№ 

п/п 

Зміст існуючих проблем, що потребують зако-

нодавчого врегулювання 

Пропозиції щодо врегулювання існуючої пробле-

ми, з визначенням законодавчого акту, в який 

необхідно внести  відповідні зміни  

4. Додатком 1 до постанови КМУ від 21.05.2009 № 

526 ,,Про заходи щодо упорядкування видачі до-

кументів дозвільного характеру у сфері госпо-

дарської діяльності‖ (п. 5-10) визначено, що на-

дання погодження до матеріалів щодо вилучення 

(викупу) земельних ділянок проводиться виклю-

чно через дозвільні центри у день розгляду. На-

казами Мінприроди України від 05.11.2004 року 

№434 та від 19.11.2009 № 620 вимагається отри-

мання погодження від Мінприроди України до 

матеріалів щодо вилучення (викупу) земельних 

ділянок, що підпадають розгляду відповідно до 

ст.149, 150 Земельного кодексу України а також 

земельних ділянок у зв‘язку зі зміною їх цільово-

го призначення, під водними об‘єктами та в ме-

жах нормативних розмірів їх прибережних захи-

сних смуг, будь-яких земельних лісових ділянок, 

а також земельних ділянок оздоровчого, рекреа-

ційного та історико-культурного призначення і 

містобудівних обґрунтувань до них протягом 14 

днів  

Пропонувати Мінприроди України внести зміни до 

наказів Мінприроди України від 05.11.2004 року №434 

та від 19.11.2009 № 620 з метою приведення їх у від-

повідність до вимог постанов Кабінету Міністрів 

України від 21.05.2009 № 526 та від 23.12.2009 року 

№1420.  

 

5. Законом України ,,Про природно-заповідний 

фонд України‖ не визначено статус територій, що 

увійшли до складу природно-заповідних терито-

рій без вилучення площі від землекористувача. У 

переважній більшості такі території віднесені до 

господарської зони біосферних заповідників, на-

ціональних природних парків та регіональних 

ландшафтних парків, де повинно проводитись 

традиційне господарювання без обмежень, у т.ч. 

будівництво, приватизація, орендні відносини, 

тощо. На практиці правоохоронні органи прирів-

нюють такі землі без вилучення до статусу тери-

торій природно-заповідного фонду з відповідни-

ми обмеженнями для господарської діяльності. 

Дана ситуація стримує розвиток туристично-

рекреаційної діяльності, розвиток малого бізнесу 

та інших видів діяльності, направлених на соціа-

льно-економічний розвиток у межах вище зазна-

чених територій  

Пропонувати Мінприроди України внести зміни до 

Закону України ―Про природно-заповідний фонд 

України‖ з метою чіткого визначення статусу тери-

торій, що увійшли до складу природно-заповідних 

територій без вилучення площі від землекористувача 

6. Діюча дозвільна система у сфері поводження з 

відходами є складною. Суб‘єкту господарювання 

легше заплатити адміністративний штраф і не 

проводити зборів за забруднення НПС (до черго-

вої перевірки або виявлення), ніж зібрати повний 

пакет документів і довідок, передбачених норма-

тивно-правовими актами. 

Спростити дозвільну систему з видачі лімітів і дозво-

лів на утворення та розміщення відходів. Внести 

зміни до постанови КМУ від 03.08.1998 № 1218 і доз-

волити власникам відходів надавати заяви для одер-

жання дозволу та ліміту на розміщення відходів 

впродовж року. 

7. Невідповідність термінів розгляду документів 

дозвільного характеру, визначених природоохо-

ронними законодавчими актами із Законом Укра-

їни ―Про дозвільну систему у сфері господарської 

діяльності‖.  

Відмінити постанову Кабінету Міністрів України від 

21 травня 2009 року №526 ―Про заходи щодо упоряд-

кування видачі документів дозвільного характеру у 

сфері господарської діяльності‖. 

У разі залишення постанови КМУ без змін, усунути 

протиріччя у законодавчих актах. Природоохоронним 

законодавством передбачити розгляд документів 

дозвільного характеру виключно через єдині дозвіль-

ні центри. Відмінити накази Мінприроди України, що 

регламентують Порядок розгляду та видачі дозвіль-

них документів та їх конфіденційність. Розробити 

нормативи часу. 

8. В частині регулювання викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря є проблема отри-

мання достовірної інформації про фактичні ви-

Ініціювати внесення змін до наказу Державного комі-

тету статистики від 20.10.2008.р. №396 « Про затвер-

дження інструкції щодо заповнення форм державних 
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№ 

п/п 

Зміст існуючих проблем, що потребують зако-

нодавчого врегулювання 

Пропозиції щодо врегулювання існуючої пробле-

ми, з визначенням законодавчого акту, в який 

необхідно внести  відповідні зміни  

киди підприємств-забруднювачів атмосферного 

повітря, тобто надання форми статистичної звіт-

ності 2-ТП (повітря). Це зумовлено тим, що дер-

жавні органи статистики відмовляються у пред-

ставленні форм звітності, посилаючись на ст. 21 

Закону України «Про статистику»: «статистична 

інформація, отримана органами державної стати-

стики у процесі статистичних спостережень, не 

може вимагатися органами державної влади  

Окремі підприємства на запит держуправління 

також відмовляються надавати форми статистич-

ної звітності 2-ТП (повітря), посилаючись на На-

каз Державного комітету статистики від 

20.10.2008 р. №396 «Про затвердження інструкції 

щодо заповнення форм державних статистичних 

спостережень про охорону атмосферного повітря 

№ 2-ТП (повітря) «Звіт про охорону атмосферно-

го повітря» (річна) та № 2-ТП (повітря) «Звіт про 

охорону атмосферного повітря» (квартальна)», 

який не зобов'язує забруднювачів атмосферного 

повітря звітуватися перед територіальними орга-

нами Мінприроди України. Таким чином, держу-

правління немає можливості проводити операти-

вну роботу із забруднювачами атмосферного по-

вітря (серед них і з найбільшими в області, зок-

рема ВАТ «Закарпатгаз») щодо зменшення обся-

гів викидів і т.д. 

статистичних спостережень про охорону атмосфер-

ного повітря №2-ТП (повітря)», «Звіт про охорону 

атмосферного повітря» (річна) та №2-ТП (повітря), 

«Звіт про охорону атмосферного повітря» (кварталь-

на) в частині обов‘язкової звітності забруднювачів 

атмосферного повітря в територіальних органах Мін-

природи з метою ведення бази даних по викидах за-

бруднюючих речовин в атмосферне повітря не тільки 

на проектних, але і фактичних. 

9. Відповідно до п.12 постанови КМУ від 

03.08.1998р. №1218 "Про затвердження Порядку 

розроблення, затвердження і перегляду лімітів на 

утворення та розміщення відходів" власники від-

ходів, які утворюють та розміщують їх на своїй 

території, до 1 червня поточного року зобов'язані 

подати в державне управління ОНПС заяви для 

одержання дозволу на розміщення відходів у на-

ступному році. 

Скрутне фінансово-економічне становище підп-

риємств та невизначеність у плануванні їх пода-

льшої діяльності у зв'язку з економічною кризою, 

унеможливлюють своєчасне подання відповідних 

заяв. Контролюючі та наглядові органи при вста-

новленні факту відсутності цього дозвільного 

документу в обов'язковому порядку приписують 

отримання дозволу та ліміту на утворення та ро-

зміщення відходів підприємствами в держуправ-

лінні ОНПС, що суперечить Постанові КМУ № 

1218. 

Відповідно до ст. 23 Закону України «Про відхо-

ди», діяльність підприємства забороняється при 

відсутності ліміту та дозволу на  утворення та 

розміщення відходів. 

Держуправління пропонує ініціювати внесення змін 

до Постанови КМУ від 3.08.1998 р. N1218 «Про за-

твердження Порядку розроблення, затвердження і 

перегляду лімітів на утворення та розміщення відхо-

дів» і дозволити власникам відходів надавати заяви 

на одержання дозволу та ліміту на утворення та роз-

міщення відходів впродовж всього року. 

10. На виконання рішення колегії Держуправління 

від 17.09.2009 року №4 з метою забезпечення 

збереження майна бюджетних установ та підтри-

мання їх у належному стані, створення умов для 

збільшення надходження коштів від надання пла-

тних послуг шляхом матеріального стимулюван-

ня працівників, що надають дані послуги Держу-

правління пропонує ініціювати внесення змін до 

наступних нормативних актів: 

 

До Постанови КМУ від 17 травня 2002 р. N659 «Про 

затвердження переліку груп власних надходжень 

бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та 

напрямів використання», передбачивши у ній по ви-

користанню першої групи першої підгрупи надход-

жень видатки капітального характеру (капітальний 

ремонт, реконструкція) та видатки на оплату праці і 

преміювання працівників, які надають платні послу-

ги. 

До Наказу Мінекоресурсів України від 30 січня 2002 

р. № 46 «Про затвердження Порядку надання платних 
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№ 

п/п 

Зміст існуючих проблем, що потребують зако-

нодавчого врегулювання 

Пропозиції щодо врегулювання існуючої пробле-

ми, з визначенням законодавчого акту, в який 

необхідно внести  відповідні зміни  

послуг екологічного характеру територіальними ор-

ганами Міністерства екології та природних ресурсів 

України» передбачивши у пункті 4 даного Порядку 

видатки капітального характеру (капітальний ремонт, 

реконструкція) та видатки на оплату праці і 

преміювання працівників, які надають платні послуги 

екологічного характеру. 

 

15.3 Державний контроль за додержанням вимог природоохоронного 

законодавства 

 

Основна діяльність Державної екологічної інспекції в Закарпатській облас-

ті протягом 2011 року була направлена на удосконалення державного контролю за 

використанням природних ресурсів та охороною навколишнього природного се-

редовища, а також на формування інформаційного простору щодо питань збере-

ження довкілля, залучення громадськості до розв'язання екологічних проблем об-

ласті. 

В ході державного контролю за додержанням вимог природоохоронного 

законодавства протягом звітного періоду проведено 1746 перевірок юридичних і 

фізичних осіб та перевірено 289583 транспортні засоби, було здійснено 1098 пла-

нових та 648 позапланових перевірок, при цьому перевірено 1297 об'єктів, з них 

комплексно - 756, в тому числі три, що входять до "Переліку екологічно небезпе-

чних об'єктів України". 

За порушення вимог природоохоронного законодавства складено 3802 

протоколи, до адміністративної відповідальності притягнуто 3776 осіб на загальну 

суму штрафів 436,560 тис. грн., стягнуто штрафів на суму 417,265 тис. грн.. Пере-

дано до судових органів для прийняття рішення 26 протоколів. 

В ході проведення Інспекцією планових заходів державного контролю за 

звітний період складено 1372 протоколи, до адміністративної відповідальності 

притягнуто 1351 особа на загальну суму штрафів 264,673 тис. грн., стягнуто 

штрафів на суму 255,969 тис. грн. В ході проведення позапланових заходів держа-

вного контролю за звітний період складено 2430 протоколів, до адміністративної 

відповідальності притягнуто 2425 осіб на загальну суму штрафів 171,887 тис. грн., 

стягнуто штрафів на суму 161,296 тис. грн. 

За звітний період з метою відшкодування збитків, заподіяних державі вна-

слідок порушення вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природ-

ного середовища, 215 суб'єктам господарювання нараховані та пред'явлені прете-

нзії та позови за екологічні збитки на загальну суму 9240,622 тис. грн., 97 з них 

відшкодовано на загальну суму 472,982 тис. грн. Загальна сума розрахованих зби-

тків склала 22073,369 тис. грн. 

З метою примусового стягнення шкоди заподіяної навколишньому приро-

дному середовищу Інспекцією (в т.ч. спільно з органами прокуратури) пред'явле-

но 33 позови. 

Винесено 72 рішення про призупинення виробничої діяльності суб'єктами 

господарювання. 
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Інспекцією за звітній період до правоохоронних органів для відповідного 

реагування було передано 106 матеріалів, порушено 6 кримінальних справ. 
 

15.4 Виконання державних цільових екологічних програм 

 

Перелік державних цільових і регіональних програм, які реалізувались по 

розпоряднику за рахунок коштів обласного бюджету в 2011 році 

Виконання місцевих програм, що потребували виділення коштів з  

обласного бюджету в 2011 році 

Назва програми  
Рішення 

ради 

Передбачено з 

бюджету 

коштів на ре-

алізацію за-

ходів програми, 

(рішення про 

бюджет) 

тис.грн.  

Рішення ради 

щодо розгляду 

звіту про стан 

виконання про-

грами 

Профінансова-

но станом на 

(касові видат-

ки) 2010 р. 

Досягненя результативних 

показників, передбачених 

програмою 

Програма перспектив-

ного розвитку природ-

но-заповідної справи та 

екологічної мережі в 

Закарпатській області 

на 2006-2020 роки. 

від 

12.01.2006 р. 

№695   

- - - 

 Завершено розробку проек-

ту екомережі Закарпатсь-кої 

області, розробку та ведення 

земельного кадастру для 

територій та об‘єктів приро-

до-заповідного фонду на 

території Великоберезнянсь-

кого, Воловецького, Пере-

чинського, Свалявського, 

Ужгородського, та Вино-

градівського районів.. 

Програма моніторингу 

довкілля Закарпатської 

області на 2009-2013 

роки 

від 

14.01.2009 р. 

№ 762 

- - - 

Створення та забезпечення 

функціонування інфраструк-

тури регіональної системи 

моніторингу довкілля як 

основи інтеграції відомчих 

та ресурсних мереж в єдину 

систему спостережень 

Програма реалізації 

природоохоронних за-

ходів на 2010 рік  

08.07.2010 

р.№ 1142 
5 595, 1  - 5 595,1 

Вирішення основних еко-

логічних проблем області, 

забезпечення збалансованого 

економічного і соціального 

розвитку території області  

Всього   5 595, 1   5 595,1   
 

15.5 Моніторинг навколишнього природного середовища 
 

Метою створення системи моніторингу довкілля Закарпаття є забезпечення 

адміністративних органів і відповідних служб області даними про стан довкілля 

та науково-обґрунтованими рекомендаціями щодо прийняття управлінських рі-

шень з оперативного контролю стану довкілля та для запобігання негативним 

екологічним ситуаціям.  

Суб‘єктами системи обласного екологічного моніторингу є спеціально 

уповноважені органи міністерств й відомств, управління обласної державної ад-

міністрації, підприємства, установи та організації, які відповідно своїй компетен-

ції здійснюють спостереження за станом компонентів довкілля. 

Моніторинг довкілля на території області реалізується через декілька неза-

лежних відомчих систем спостережень. Моніторингові спостереження здійсню-

ються суб‘єктами екологічного моніторингу за їх відомчими програмами і плана-

ми робіт відповідно до функціональних завдань.  
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З метою організації та ведення моніторингу об‘єктів довкілля, за ініціативи 

держуправління охорони навколишнього природного середовища в Закарпатській 

області, відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 

року №391 "Про державну систему моніторингу довкілля‖ та від 17 листопада 

2001 року №1551 „Про утворення Міжвідомчої комісії з питань моніторингу до-

вкілля‖, розпорядженнями голови Закарпатської облдержадміністрації від 

23.08.06 №501 та від 10.05.2007р. №249 створена обласна міжвідомча комісія з 

питань моніторингу довкілля та затверджено Положення про комісію. На вище-

вказану Комісію покладається координація робіт по здійсненню моніторингу до-

вкілля в області. Також між обласними суб‘єктами моніторингу підписані Угоди 

про співробітництво у сфері моніторингу та затверджено розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 06.12.07р.№706 "Про організацію обласної системи мо-

ніторингу довкілля" Положення про обласну систему моніторингу довкілля, По-

ложення про інформаційну взаємодію суб‘єктів моніторингу та Регламент обміну 

інформації між ними. 

Крім того, за ініціативи держуправління рішенням сесії обласної ради від 

14.01.09 №762 затверджена Програма моніторингу довкілля Закарпатської області 

на 2009-2013 роки. Програмою передбачено вдосконалення існуючої системи мо-

ніторингу довкілля шляхом розширення мережі спостереження та використання 

сучасного обладнання.  

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань Програми 

на 2009-2013 роки складає 7130 тис.грн., в тому числі 5380 тис.грн. з державного 

бюджету, 1750 тис.грн. з обласного фонду ОНПС.  

На виконання Програми моніторингу довкілля Закарпатської області на 

2009-2013 роки, затвердженої рішенням сесії обласної ради від 14.01.09 №762, 

протягом звітного року здійснювались заходи по запровадженню та забезпеченню 

функціонування системи моніторингу навколишнього середовища в Закарпатсь-

кій області, в тому числі за рахунок створення сучасних геоінформаційних про-

грамних комплексів моніторингу довкілля. Протягом 2011 року виконано роботи 

зі створення ГІС системи екологічного моніторингу та комплексного аналізу ста-

ну поверхневих вод, місць утворення та видалення відходів в Закарпатській обла-

сті. З метою ознайомлення громадськості з екологічним станом поверхневих вод 

Закарпатської області діє онлайн версія геоінформаційної системи екологічного 

моніторингу, яку можна знайти за вебадресою: ecozakarpat.net.ua.  

27 грудня 2011 року проведено засідання обласної міжвідомчої комісії з пи-

тань моніторингу довкілля, на якому обговорені питання щодо організації облас-

ної системи моніторингу довкілля в 2011 році та звіт з моніторингу довкілля За-

карпатської області за 2010 рік. Також, протоколом засідання Комісії від 27 груд-

ня затверджено спеціальні регламенти спостереження за екологічно небезпечними 

об‘єктами, яких в Закарпатській області нараховується 441 об‘єкт. 
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Система спостережень за станом довкілля в Закарпатській області 
 

№ 

з/п 

Суб‘єкти моні-

торингу довкілля 

Кількість точок спостережень, од. 

атмос-

ферне 

повітря 

стаціона-

рні джере-

ла вікидів 

в атмос-

ферне 

повітря 

по-

верх-

неві 

води 

джерела 

скидів 

зворот-

них вод у 

повер-

хневі 

води 

морсь-

кі води 

джерела 

скидів 

зворот-

них вод у 

морські 

води 

підземні 

води 

джерела 

скидів 

зворот-

них вод у 

глибокі 

підземні 

водонос-

ні гори-

зонти 

гру-

нти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Державна еколо-

гічна інспекція в 

Закарпатській 

області 

- 35 40 75 - - - - 3 

2 Закарпатське 

обласне вироб-

ниче управління 

водного госпо-

дарства 

- - 32 - - - - - - 

3 Закарпатська 

обласна санітар-

но-

епідеміологічна 

станція 

46 - 63 - - - 95 - 338 

4 Закарпатський 

обласний держа-

вний проектно-

технологічний 

центр охорони 

родючості ґрун-

тів і якості про-

дукції 

- - - - - - - - 24 

5 Закарпатський 

обласний центр з 

гідрометеорології 

10 - - - - - - - - 

 

15.6 Державна екологічна експертиза 

Відділом державної екологічної експертизи та моніторингу довкілля в 2011 

році  проводилась робота по виконанню  вимог Законів України ―Про екологічну 

експертизу‖, ―Про охорону навколишнього природного середовища‖ та ―Про 

регулювання містобудівної діяльності‖, Постанов Кабінету Міністрів України, 

Наказів Мінприроди та Мінрегіонбуду України в частині здійснення державної 

екологічної експертизи. 

Розглянуто 148 проектних матеріали, 19 з них відправлялись на доопрацю-

вання в зв‘язку з відсутністю  екологічних обґрунтувань проектованої діяльності. 

На підставі субпідрядних договорів із філією ДП ―Укрдержбудекспертизи‖ в За-

карпатській області в складі державної експертизи  було розглянуто  78 проектних 

матеріалів  з яких  14 відправлялись на доопрацювання. Проведення держекоекс-

пертизи здійснювалось також  і у відокремленому порядку через дозвільні центри 

територіально-адміністративних одиниць.  

В результаті проведеної роботи не допущено можливих скидів неочищених 

стічних вод  від проектованих об‘єктів в об‘ємі 154 тис.м
3
/рік.  В частині охорони 

атмосферного повітря не допущено можливих викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря  45 т/рік.  
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При підготовці висновків державної екологічної експертизи основна увага 

приділялась розробці документації оцінки впливу запланованої діяльності на 

навколишнє природне середовище, обґрунтуванню та доцільності реалізації 

проектів  в частині охорони навколишнього природного середовища,  

характеристиці стану довкілля територій, перспективним змінам їх якісного 

стану, забезпеченню  вимог екологічної безпеки, наявності відповідних технічних 

умов на водопостачання та водовідведення, впливу на водні ресурси, на стан і 

відтворення лісів,  інформуванню громадськості про планову діяльність, мету та 

шляхи її здійснення.  

Протягом року готувалась відповідна інформація для функціонування  

ВЕБ-сторінки  держуправління, проводився розгляд звернень громадян щодо роз-

міщення та функціонування об‘єктів підприємницької діяльності. Надавались 

консультації та роз‘яснення з питань  підготовки  матеріалів оцінки впливу запла-

нованої діяльності на навколишнє природне середовище (ОВНС), Заяв поро намі-

ри та про екологічні наслідки. Підготовлено пропозиції до Програми соціально-

економічного розвитку Закарпатської області на 2012 рік  (розділ охорона навко-

лишнього природного середовища). 

Перелік найзначніших об’єктів, що отримали позитивну оцінку: 

 робочий проект ―Цех по розливу  питної води в с.В.Бистрий Міжгірського 

району Закарпатської області‖; 

 робочий проект ―Реконструкція дамби лівого берегу  р.Тиси на ділянці між 

селами Петрово  і Чорнотисово Виноградівського району. І черга будівниц-

тва  ‖; 

 проект зон санітарної охорони водозабірної підділянки ―Поляна Квасова‖ на 

Полянському  родовищі підземних вод, де розташовані джерела питних вод 

―Поляна Джерельна‖ Свалявського району Закарпатської області‖; 

Перелік найзначніших об’єктів, що повернуто на доопрацювання: 

 техніко-економічний розрахунок ―Реконструкція систем водопостачання та 

каналізації с. Рокосово Хустського району Закарпатської області‖; 

 робочий проект ―Рекультивація  полігону ТПВ в м.Тячів  Закарпатської об-

ласті (будівництво)‖; 

 робочий  проект  ―Підвідного газопроводу до с. Нересниця Тячівського ра-

йону Закарпатської області. І -ша черга. Підвідний газопровід до с. Вишова-

тий  Тячівського району ‖ . 

Інформація щодо еколого-експертної  діяльності 

держуправління охорони навколишнього природного середовища в 

Закарпатській області в 2011 році 
Виконана робота Загальна 

кількість 

Позитивно 

оцінено 

(шт.) 

Повернуто на 

доопрацюван

ня (шт.) 

Повернуто на 

доопрацювання та 

оцінено негативно 

(% від загальної 

кількості) 

1 2 3 4 5 

Проведено експертиз  передпроектної (ТЕО, ТЕР, ТЕД), 

проектної (проект, робочий проект) документації 

148 129 19 13 

Проведено експертиз із  залученням  наукових установ 

та спеціалізованих організацій 

- - - - 

У рамках державної експертизи 78 64 14 18 

У відокремленому порядку (самостійно) 70 64 6 10 
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У відповідності до вимог Закону України ―Про регулювання містобудівної 

діяльності‖ починаючи з 1 червня 2012 року  право проводити експертизу проек-

тів будівництва матимуть виключно організації, у складі яких працюють експер-

ти, що отримали кваліфікаційний сертифікат  і здійснюють експертизу за всіма 

напрямами. Згідно Закону України ―Про регулювання містобудівної діяльності‖ 

до проведення експертизи залучаються експерти з питань екології, які пройшли 

професійну атестацію та отримали відповідний кваліфікаційний сертифікат.  
 

Пропозиції щодо здійснення державної екологічної експертизи 

Просити Мінекоресурсів України подати пропозиції щодо змін до законода-

вчих актів про обов‘язкове проведення державної екологічної експертизи проект-

них матеріалів будівництва нових та реконструкції, розширення, технічного пере-

озброєння діючих підприємств та об‘єктів. 
 

15.7 Економічні засади природокористування 

 

15.7.1. Економічні механізми природоохоронної діяльності 
 

Економічний механізм природокористування та природоохоронної діяль-

ності є одним із напрямків роботи державного управління.   

Однією з найбільш гострих проблем охорони навколишнього природного 

середовища в області є проблема недостатнього фінансування природоохоронних 

заходів. Основним джерелом фінансування цих заходів в області є цільові фонди 

охорони навколишнього природного середовища (далі ОНПС), які формуються за 

рахунок: 

 екологічного податку та збору за забруднення навколишнього природно-

го середовища (заборгованість минулих років) – головних джерела над-

ходжень; 

 грошових стягнень за порушення норм і правил охорони навколишнього 

природного середовища та шкоду, заподіяну порушенням природоохо-

ронного законодавства в результаті господарської та іншої діяльності; 
По даним Державної податкової адміністрації в Закарпатській області на кі-

нець 2011 року зареєстровано 2938 юридичних осіб і 4955 фізичних осіб - платників 

екологічного податку. 

Надходження коштів від екологічного податку та збору за забруднення на-

вколишнього природного середовища і коштів по відшкодуванню збитків за по-

рушення вимог природоохоронного законодавства, що є одним з основних елеме-

нтів економічного механізму природокористування та природоохоронної діяльно-

сті, у 2011 році становили 13 336,5 тис. грн., а в розрізі фондів за останні два роки 

приведено в таблиці: 

Фонди 
Надходження коштів до фон-

дів за 2010 рік, тис.грн. 

Надходження коштів до фон-

дів за 2011 рік, тис.грн. 

Державний фонд 1 956,7 4 000,9 

Обласний фонд 3 261,2 2 667,3 

Місцеві (міські, селищні, сіль-
ські) фонди 

1 304,5 6 668,3 

Усього 6 522,4 13 336,5 
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У порівнянні з 2010 роком дані надходження збільшились в 2,04 рази або 

на 6 814,1 тис. грн. 

За 2011 рік до бюджетів усіх рівнів на території області мобілізовано від 

плати за використання природних ресурсів 108,5 млн. грн., в тому числі до держа-

вного бюджету – 10,0 млн. грн., до місцевих бюджетів 98,5 млн. грн..  

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі надходжень займають надхо-

дження від плати за землю, що становлять 74,90 млн. грн. (місцеві бюджети), пла-

та за використання лісових ресурсів  17,3 млн. грн.( державний бюджет – 4,2 млн. 

грн., місцеві бюджети – 13,2 млн. грн.), плата за використання водних ресурсів – 

6,0 млн. грн. (державний бюджет – 3,0 млн. грн., місцеві бюджети – 3,0 млн. грн.) 

та плата за використання надр – 10,3 млн. грн. (державний бюджет – 2,8 млн. грн., 

місцеві бюджети – 7,5 млн. грн.). 
 

15.7.2. Стан фінансування природоохоронної галузі  

 

З метою вирішення основних екологічних проблем області, забезпечення 

збалансованого економічного і соціального розвитку території області з Держав-

ного та обласного фондів ОНПС було профінансовано природоохоронних заходів 

на суму 9 577,9 тис. грн., зокрема, з Державного фонду – 3 998,2 тис  грн., з об-

ласного фонду -  5 579,7 тис. грн. 

За рахунок коштів Державного фонду у 2011 році з території області виве-

зено за межі області на знешкодження 177,7 тонн пестицидів. Фінансування даних 

робіт проводилося Міністерством екології та природних ресурсів України.  

Для покращення екологічної ситуації в області, проведення постійного 

моніторингу навколишнього природного середовища області та ефективного ви-

користання природних ресурсів, рішенням обласної ради від 25.02.2011 №165 (зі 

змінами) була затверджена Програма реалізації природоохоронних заходів на 

2011 рік, якою передбачалось фінансування природоохоронних заходів на загаль-

ну суму 5 595,1 тис.грн. Зокрема по заходах в результаті виконання даної програ-

ми передбачалось провести та проведено наступне: 
 

Рекультивація території існуючого сміттєзвалища с. Барвінок 

Ужгородського району Закарпатської області 
- 1 720 тис. грн. 

Проведення заходів щодо забезпечення екологічно безпечного 

зберігання та знешкодження непридатних ХЗЗР (збирання, під-

готовка до перевезення, перевезення та знешкодження) 

- 2 000 тис. грн. 

Рекультивація полігону твердих побутових відходів у м.Тячів - 200 тис. грн. 

Реконструкція і благоустрій учнівського дендрологічного парку 

еколого-натуралістичного центру м. Мукачево 
- 258,4 тис. грн. 

Рекультивація сміттєзвалища в м.Хуст - 770 тис. грн. 

Обладнання огорожею об‘єктів природно-заповідного фонду, 

парків - пам‘яток садово-паркового мистецтва місцевого зна-

чення «Підзамковий» та «Партерний сквер» 

- 283,2 тис.грн. 

Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики - 40 тис. грн. 

Проведення науково-дослідних робіт на екологічну тематику - 54,1 тис. грн. 

Забезпечення функціонування системи моніторингу навко- - 40 тис. грн. 
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лишнього середовища 

Проведення заходів щодо пропаганди охорони довкілля із за-

лученням засобів масової інформації, громадських організацій 

та навчальних закладів 

- 59,4 тис. грн. 

Розроблення, впровадження та придбання систем, приладів та 

матеріалів для здійснення контролю за якістю поверхневих, 

підземних та стічних вод 

- 80 тис. грн. 

Впровадження системи контролю за забрудненням атмосфер-

ного повітря в м. Ужгороді  
- 40 тис. грн. 

Будівництво розплідника і ферми для розведення диких звірів 

та птахів 
- 50 тис. грн. 

 

Загальна сума, на яку було профінансовано природоохоронних 

заходів у 2011 році з обласного фонду становить 5 579,7 тис. грн, або 99,7 

відсотків від запланованих. 

 

Таблиця 15.7.1  

Використання коштів обласного фонду охорони навколишнього 

природного середовища тис.грн 
 

Обіг коштів 
Рік 

2009 2010 2011 

1 
Затверджено Програмою на звітний період  

(з урахуванням залишку попередньго року) - всього 
2 732,4 3 506, 7 5,595,1 

2 Використано коштів - всього 2 299,3 1 171,8 5 579,7 

3 % використання коштів  84,0 %   33,4% 99,7% 

 

До Мінприроди України надіслано запит на 2012 рік для фінансування за 

рахунок коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середо-

вища природоохоронного заходу «Проведення заходів щодо забезпечення еколо-

гічно безпечного зберігання непридатних хімічних засобів захисту рослин на те-

риторії Закарпатської області (збирання, перевезення та знешкодження)» на суму  

2 587,2 тис.грн. 

 

Завданням на 2012 рік в частині використання коштів місцевих фондів 

охорони навколишнього природного середовища є: 

 Розробка та затвердження Програми реалізації природоохоронних захо-

дів на 2012 рік та забезпечення її виконання; 

 Проведення роботи з розпорядниками місцевих фондів ОНПС в частині 

надання пропозицій їх раціонального використання на гострі екологічні 

проблеми регіону. 

 

15.8 Технічне регулювання у сфері охорони довкілля, екологічної без-

пеки та раціонального природокористування 

 

Державним підприємством "Закарпатський науково-виробничий центр ста-

ндартизації, метрології та сертифікації" у сфері охорони довкілля і природокорис-

тування протягом 2011 року  

 повірені 16,43 тис. од. засобів вимірювальної техніки (ЗВТ).  



 

 181 

 атестовані 19 вимірювальна лабораторія, взята участь в атестації 1 лабо-

раторій.  

 проведена експертиза технічної документації і видані 37 висновок на 

ввіз ЗВТ до України.  

 проведена державна метрологічна атестація 4 од. ЗВТ.  

 проведені державні контрольні випробування 1 ЗВТ.  

 видані 47 сертифікатів відповідності, з яких на серійне виробництво 

продукції 32. 

 відмовлено у видачі сертифікатів відповідності 3 суб'єктам підприємни-

цької діяльності.  

 здійснено 20 обстежень виробництв та 49 технічних наглядів за вироб-

ництвом сертифікованої продукції.  

Підприємствам та організаціям області надані 235 консультацій з питань 

стандартизації, а також з питань комплектування, коректування та зберігання до-

відково-інформаційних фондів підприємств (ДСТУ, ГОСТ, ГСТУ і т.п.), сертифі-

кації продукції, метрологічного забезпечення і стандартів ISO 9000, 14000, ДСТУ 

4161-2003 та ін.  

З питань розроблення, запровадження та сертифікації систем управління 

якістю, навколишнім середовищем та безпечністю харчових продуктів Центром 

систематично надавалася суб'єктам підприємницької діяльністю методична та ін-

формаційна допомога. У Центрі функціонує відповідна консультаційна телефонна 

лінія. Діють відповідні консультаційні пункти у містах  Мукачеві та Хусті на базі 

філій Центру.  

У порядку здійснення державного метрологічного нагляду здійснені 24 пе-

ревірки суб'єктів господарювання. При 12(63,2%) перевірках виявлені порушення 

вимог нормативних документів. Всього обревізовані 1441 од. ЗВТ з яких 343 

од.(23,4%) визнані непридатними до використання . У зв'язку із виявленими по-

рушеннями 21 службову особу притягнуто до адміністративної відповідальності 

та до них застосовані штрафні санкції на загальну суму 2,261 тис. грн.  

 

15.9 Дозвільна діяльність у сфері природокористування 

 

У частині раціонального використання природних ресурсів у межах тери-

торій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення 

згідно з вимогами ст. 9.1. Закону України "Про природно-заповідний фонд 

України" у 2011 році видано 39 дозволів.  

Держуправлінням протягом 2011 р. видано 43 екологічні картки щодо 

можливості надання надр у користування, з яких 13 на тверді корисні копалини, а 

30 на підземні води.  

Протягом 2011 р. відповідно до вимог наказу Мінприроди України від 

05.11.2004 року № 434, розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.04.2008 

№ 610-р ―Деякі питання розпорядження земельними лісовими ділянками‖ в час-

тині розгляду та погодження матеріалів щодо вилучення (викупу), надання земе-

льних ділянок держуправлінням у складі комісій з розгляду питань, пов‘язаних з 

погодженням документації із землеустрою відхилено 12 матеріалів площею 
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25,6538 га в порядку виявлених порушень вимог наказу Мінприроди України від 

05.11.2004 № 434.  

В галузі охорони атмосферного повітря розглянуто 250 пакетів документів, 

що обґрунтовують обсяги викидів, та видано 241 дозвіл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря. Рішення про зупинення дії дозволів або їх анулю-

вання не приймались. 

У частині утворення, розміщення, знешкодження та захоронення відходів 

протягом 2011 р. видано 1165 дозволів та лімітів на утворення та розміщення від-

ходів, які доведено до підприємств та установ різних форм власності. Видано 44 

листів-роз'яснень на експорт/імпорт продукції, що може містити озоноруйнуючі 

речовини. Підприємствами, які одержали відповідну ліцензію Мінприроди Украї-

ни, протягом 9 місяців 2011 року зібрано та вивезено за межі області на утиліза-

цію 33774 шт. відпрацьованих ртутних та люмінесцентних ламп, 395,7 тонн полі-

мерних відходів, 2901 тонн макулатури, 586,5 тонн склобою, 3,6 тонн свинцевих 

акумуляторів, 9116 тонн металобрухту, 7,5 тонн кольорового металобрухту, 145,2 

т матеріалів текстильних вторинних, 21,3 тонн відпрацьованих шин. 

У частині раціонального використання поверхневих та підземних вод про-

тягом 2011 р. держуправлінням видано 410 дозволів на спеціальне водокористу-

вання та затверджено 80 проектів гранично допустимих скидів забруднюючих ре-

човин у поверхневі водні об‘єкти.  

 

15.10 Екологічний аудит та екологічне страхування 

 

Екологічний аудит - незалежний вид діяльності, який включає перевірку 

господарюючих суб'єктів в їх власних інтересах, пов'язаних із забезпеченням еко-

логічної безпеки, раціональним використанням та відтворенням природних ресур-

сів, захистом і конкурентоспроможністю об'єкта аудиту та його інвестиційною 

привабливістю. Основними принципами екологічного аудиту є: збалансованість 

екологічних, економічних та соціальних інтересів; обов'язковість урахування ви-

мог екологічної безпеки; наукова обгрунтованість, об'єктивність, достовірність, 

конфіденційність, незалежність.  

Екологічні аудитори, що мають право на здійснення екологічного аудиту, 

зареєстровані на території Закарпатської області – Пригара Михайло Васильович, 

серія та номер сертифікату екологічного аудитора ЕА № 10090400, місцезнахо-

дження: Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Пирогова, 3/1, моб. 098- 577-39-52 e-mail: 

ecostasus-khust@ukr.net. В 2011 році на території області проведено екологічний 

аудит одного підприємства. 

 

15.11 Стан та перспективи наукових досліджень у галузі охорони до-

вкілля 

 

На замовлення держуправління ГО  „Карпатський екологічний клуб ‖Руте-

нія‖ проведено наукові дослідження на тему ,,Розвиток природно-заповідного фо-

нду верхів‘я басейну басейну р. Латориця у контексті розбудови екомережі Зака-

рпаття‖. За підсумками досліджень підготовлено наукові обґрунтування на ство-

рення 3 нових ботанічних заказників місцевого значення у Воловецькому районі 

загальною площею понад 2,1 тис. га. На 2012 р. держуправлінням заплановано 

mailto:ecostasus-khust@ukr.net/
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провести коригування проекту схеми екомережі області в цілому та подати на за-

твердження до обласної ради.  

Національними природними парками та біосферним заповідником у 2011 

р. проводились дослідження за темою Літопис природи.  

В 2011 році проводилося дослідження фауни та флори Ужанського НПП в 

рамках програми з попередньої інвентаризації, а також робіт з виділення особливо 

цінних для збереження лісів (HCVF / ОЦЗЛ) у рамках проекту UA 004.01 ―Збере-

ження та стале використання природних ресурсів Українських Карпат» WWF – 

DCP. За даним проектом виявлено новий вид кизильника для території Ужансько-

го національного природного парку – кизильник чорноплодий, зібрано гербарні 

зразки рослин з усіх місцезростань та насіння, сіянці якого поповнять колекцію 

Ботанічного саду ім. акад. О.В.Фоміна. Розпочато картування за допомогою GPS 

видів хребетних і безхребетних тварин, занесених до Червоної книги України. 

Підготовлено до друку монографію С.Стойко, В.Копач «Сторіччя створення 

пралісових резерватів в Українських Карпатах».  

Карпатський біосферний заповідник  взяв участь у реалізації міжнародних 

проектів: українсько-німецького проекту «Розробка концепції стратегічного ме-

неджменту Карпатського біосферного заповідника» (2009-2011 рр.), українсько-

словацько-німецького проекту „Сталий менеджмент територій, що прилягають до 

об‘єкту Всесвітньої спадщини «Букові праліси Карпат» (2010-2012 рр.), українсь-

ко-швейцарських проектів «Трансформація похідних одновікових смерекових 

лісів у різновікові насадження, наближені до природних» (2006-2015 рр.), «Стати-

стична інвентаризація пралісів Угольсько-Широколужанського масиву КБЗ» 

(2009-2013 рр.), "Структура біотопів та біорізноманіття букових пралісів" (2010-

2011 рр.) тощо. 

 

15.12. Участь громадськості у процесі прийняття екологічно значущих 

рішень 

 

 На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. № 996 

«Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 

політики» у Державному управлінні ОНПС в Запкарпатській області було за-

тверджено План консультацій з громадськістю на 2011 рік. Відповідно до ньо-

го проводилися зустрічі із громадськими активістами регіону. 

 за пропозиціями громадських організацій та науковців Закарпаття розглядали-

ся питання щодо збільшення площі ПЗФ в області. Минулорічна пропозиція 

Карпатського екологічного клубу «Рутенія», яка стосувалася розвитку приро-

дно-заповідного фонду у верхів‘ї басейну р. Латориця та передбачала ство-

рення 3 ботанічних заказників у Воловецькому районі, держуправлінням була 

підтримана та зараз успішно реалізується. Зокрема, спеціалістами держуправ-

ління, проводяться заходи з погодження на створення зазначених заказників 

загальною площею понад дві тисячі гектарів. Наразі отримано згоду на район-

ному рівні щодо створення одного з них – ботанічного заказника місцевого 

значення «Привододільний» на площі 722 га. 

 відповідно до затвердженого графіка проводився особистий прийом громадян 

керівництвом держуправління; 
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 опрацьовувалися звернення громадян, що надходили на електронну пошту 

держуправління, звичайною поштою та усні; 

 щоденно приймалися телефонні дзвінки від громадян в приймальні дер-

жуправління та, за потреби, надавалися усні консультації. 

 

15.12.1. Діяльність громадських екологічних організацій 

 

Левова частка громадських організацій природоохоронного спрямування, 

що діють у Закарпатській області працює за такими напрямами, як екологічна 

освіта та виховання, інформування та природоохоронна пропаганда, навчання, ви-

давнича діяльність, природоохоронні акції тощо. Діяльність тих громадських ор-

ганізацій, які переважно складаються з науковців і професійних екологів, спрямо-

вана на збереження біорізноманіття, створення природоохоронних територій, 

підготовку наукових пропозицій та висновків. Деякі громадські організації еко-

логічного спрямування займаються екологічною журналістикою самі або 

взаємодіють із регіональними ЗМІ. Низка організацій займається видавничою 

діяльністю (детально у табл.13.11.2). 

 

Таблиця 13.11.2 

Громадські організації, що діють на території області і входять до складу 

Громадської ради при Державному управлінні охорони 

навколишнього природного середовища в Закарпатській області  
 

 

№ 

п/п 

Назва організації Юридична адреса Напрям діяльності 

1.  Закарпатська обласна ор-

ганізація Українського то-

вариства охорони природи 

88000, м. Ужгород,  

вул. Кошицька, 7 

Всебічний громадський екологічний кон-

троль, пропаганда, освіта, навчання, ви-

ховання, видавнича діяльність 

2.  Закарпатська обласна ор-

ганізація Українського то-

вариства мисливців і риба-

лок 

88000, м. Ужгород, 

вул. Кошицька, 7 

Активна участь у розвитку мисливського і 

риболовного спорту, в охороні, відтво-

ренні та раціональному використанні тва-

ринного світу 

3.  Карпатський екологічний 

клуб ―Рутенія‖ 

88000, м. Ужгород 

вул. Бачинського, 25/2 

Науково-громадська діяльність в області 

охорони довкілля Карпатського регіону, 

спрямована на дослідження, раціональне 

використання, збереження та відтворення 

біорізноманіття природних екосистем 

4.  Обласний еколого-

натуралістичний центр 

учнівської молоді 

88000, м. Ужгород, 

вул. Загорська, 126 

 

Різнобічна природоохоронна діяльність, 

активна інформаційно-пропагандистська, 

практична виробнича діяльність, направ-

лена на вивчення, охорону, дослідження і 

примноження природних багатств 

5.  Закарпатська обласна ор-

ганізація партії зелених 

України 

89600, м. Мукачево,  

вул. Духновича, 105 

 

Забезпечення інтересів громадян шляхом 

узгодження економічних потреб із інтере-

сами захисту довкілля, гармонізації сус-

пільних відносин, гармонізації взаємодії 

суспільства і навколишнього середовища 

6.  Закарпатська обласна ор-

ганізація Всеукраїнської 

екологічної ліги 

 

88014, м. Ужгород,  

вул. Котляревського, 5 

 

Сприяння радикальному поліпшенню 

екологічної ситуації в області, формуван-

ня нового природоохоронного світогляду 
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№ 

п/п 

Назва організації Юридична адреса Напрям діяльності 

7.  Громадська організація 

―Уж‖ 

88000, м. Ужгород, 

вул.. Довженка, 4/6 

Екологічна освіта та виховання населення 

8.  Великоберезнянський еко-

логічний клуб "Кременець" 

89000, смт. 

В.Березний, 

вул. Гожика, 52 

Сприяння фізичному та духовному ро-

звитку населення шляхом покращення 

екологічного стану в районі 

9.  Громадський благодійний 

фонд екологічного та тури-

стичного розвитку "Ужан-

ська долина" 

89000, Великоберез-

нянський район, смт. 

В.Березний, 

вул. Шевченка, 54 

Надання допомоги Ужанському націо-

нальному природному парку, населенню, 

що проживає в даному районі у вирішенні 

екологічних, творчих, наукових проблем, 

сприяння розвитку еко-і агро туризму та 

екоосвіти 

10.  Закарпатський відділ 

Українського географічного 

товариства 

88000, м. Ужгород, 

вул. Університетська, 

14 

 

Сприяння організації, розвитку, підви-

щенню ефективності та координації гео-

графічних досліджень, використанню їх 

результатів для оптимізації взаємодії сус-

пільства і природи, геоекологічного вихо-

вання населення  

11.  Громадське об‘єднане това-

риство ―Синій Вир‖ 

90041, Міжгірський 

район,  

с. Синевир Остріки 

Підвищення кваліфікаційного рівня його 

учасників для вирішення екологічних 

проблем Карпат 

12.  Закарпатська обласна гро-

мадська організація 

―Асоціація медичної еко-

логії‖ 

88000, м. Ужгород, 

пров. Університетсь-

кий, 11/2 

 

Сприяння збереженню та зміцненню здо-

ров‘я населення на основі оптимізації 

стану довкілля, забезпечення санітарного 

та епідемічного благополуччя, формуван-

ня здорового способу життя 

13.  Закарпатський екологічний 

клуб "Едельвейс" 

88000, м. Ужгород, 

пров. Університетсь-

кий, 6/28 

Захист прав та інтересів членів клубу, 

науково-громадська та просвітницька 

діяльність в області охорони довкілля 

Карпатського регіону 

14.  Соціально-екологічна гро-

мадська організація „Чи-

стий берег‖ 

90202, м. Берегово, 

вул. Корятовича, 4/8 

Посилення ролі громадськості у процесах 

прийняття рішень з соціальних, еко-

логічних, культурологічних та правових 

питань  

15.  Громадське об‘єднання то-

вариство "Кришталеве 

джерело" 

90040, Міжгірський 

район, с. Синевир По-

ляна, 101 

Захист законних інтересів його членів, в 

тому числі екологічних. Екоосвіта та 

екотуризм, заповідна справа 

16.  Благодійний фонд розвитку 

екотуризму на Ужанській 

долині «Фундація розвитку 

Ужанської долини» 

88000, м. Ужгород, 

вул.. Кошицька,7 

Всебічний розвиток Закарпатського 

регіону, популяризація сільського туриз-

му на Закарпатті тощо 

17.  Закарпатський обласний 

благодійний фонд 

міжнародного наукового, 

освітнього та культурного 

співробітництва Фундація 

«Європейський дім» 

88000, м. Ужгород, 

вул.. Кошицька,7/10 

Надання матеріальної, фінансової та іншої 

допомоги для наукового, освітнього та 

культурного розвитку Закарпатського 

регіону у міжнародному співробітництві з 

іншими країнами та народами світу, зо-

крема Європейського союзу. 

18.  Закарпатська обласна гро-

мадська екологоосвітня ор-

ганізація «Природа» 

88000, м. Ужгород, 

вул..Джамбула, 47 

«а»/40 

Науково-громадська діяльність в області 

охорони довкілля Карпатського регіону, 

спрямована на дослідження, раціональне 

використання, збереження та відтворення 

біорізноманіття природних екосистем 
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15.12.2 Діяльність громадських рад, об’єднань, тематичних робочих 

груп і мереж 

 
 

З метою забезпечення сприятливих умов для розв‘язання екологічних про-

блем на регіональному рівні та ширшого залучення громадськості до участі у 

підготовці та прийнятті важливих рішень при Державному управлінні охорони 

навколишнього природного середовища в Закарпатській області діє Громадська 

рада неурядових громадських організацій екологічного спрямування. До складу 

Громадської ради входять представники 18 громадських організацій. За участю 

керівників громадських організацій в держуправлінні проведено у 2011 році 12 

тематичних засідань за круглим столом, рішення яких бралися до уваги у роботі 

держуправління та лягали в основу рішень обласної ради.  

 

15.13. Екологічна освіта та інформування. 

 

З метою підвищення рівня екологічної освіти та культури громадян, роз-

ширення участі громадськості у формуванні державної екологічної політики, фо-

рмування нового природоохоронного менталітету, активізації процесу формуван-

ня свідомості і активної позиції громадськості щодо подальшого розвитку еколо-

гічної політики України в Держуправлінні охорони навколишнього природного 

середовища в Закарпатській області працює Орхуський інформаційний центр. 

Кожен, хто звертається до Центру, може отримати інформацію щодо національно-

го чи міжнародного природоохоронного законодавства, з актуальних екологічних 

проблем та стану довкілля області, щодо роботи Державного управління охорони 

навколишнього природного середовища в Закарпатській області. 

Відповідно до Закону України "Про звернення громадян" та положень Ор-

хуської Конвенції, розгляд і надання відповідей авторам звернень забезпечується 

в установлені терміни. Начальником держуправління взято під особистий кон-

троль розгляд та виконання звернень Героїв Соціалістичної праці, інвалідів Вели-

кої Вітчизняної війни та праці, осіб, які постраждали від аварії на Чорнобильській 

АЕС, багатодітних сімей, одиноких матерів та інших громадян, що потребують 

соціального захисту та підтримки. Проводиться систематичний аналіз і узагаль-

нення звернень громадян, затверджено графіки особистого прийому громадян 

керівництвом держуправління, що доводяться до відома населення через засоби 

масової інформації. 

З метою привернення уваги підростаючого покоління до проблем довкілля, 

формування в них екологічної свідомості, культури та бережного ставлення до 

природи, держуправлінням проводилися природоохоронні інформаційно-

просвітні заходи для дітей. Зокрема, проводилися лекції на природоохоронну те-

матику у школах та дитячих бібліотеках Ужгорода та Закарпатської області при-

свячені екологічним датам та подіям. Видано інформаційний проспект «Еко-

логічні пріоритети Закарпатської області», який містить інформацію щодо діяль-

ності держуправління. 

У 2011 році покращилася взаємодія держуправління ОНПС в Закарпатсь-

кій області зі регіональними ЗМІ через збільшення присутності керівництва дер-

жуправління у ЗМІ (налагоджено систематичне співробітництво з провідними 
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друкованими виданнями краю («Старий замок. Планок», «Фест», «Неділя», «Уж-

город», та ін.). З актуальних екологічних питань були організовані коментарі 

керівництва та фахівців держуправління на загальнонаціональних телеканалах 

(«УТ-1», «Інтер», «5 канал», «ICTV», «Перший діловий канал») та регіональних 

«Тиса 1», «М-студіо», «21 канал». Налагоджено тісну співпрацю з популярними 

Інтернет виданнями країни «Укрінформ», «УНІАН» та регіональними «Ужгород. 

нет», «Мукачево.нет», «Вся Закарпатська Правда», «УА-репортер», «Закарпаття 

онлайн», «Закарпатпост.нет», «Ужгород.ін», «Час Закарпаття». 

Усі журналістські запити, що надходили до держуправління були задово-

лені вчасно та в повному обсязі; 

збільшилася кількість брифінгів та прес-конференцій, які проводилися в 

прес-клубах обласного центру; 

з метою широкого інформування населення про діяльність держуправління 

ОНПС в Закарпатській області на сайті держуправління у 2011році систематично 

розміщувалися інформаційні повідомлення, а найбільш актуальні та значущі з них 

на сайті Мінприроди України. У ЗМІ надано 209 матеріалів, в тому числі: в 

періодичні видання – 110, радіо – 70, телебачення – 29. 

здійснювалося постійне наповнення рубрик офіційного сайту держуправ-

ління  з подальшою його актуалізацією. 

У 2011 році до держуправління надійшло 185 звернення громадян, що на 

61 звернень більше ніж за 2010 рік (124). На особистому прийомі розглянуто 129 

звернень (у 2010 р. – 84). Звичайною поштою надійшло 54 звернень (2010 рік - 

30). 

Найбільше звернень громадян надійшло стосовно збереження лісових та 

зелених насаджень, розширення та збереження природоохоронних територій, а 

також щодо надання екологічної інформації. Що стосується надання інформації, 

то з початку 2011 року до держуправління зверталися журналісти в основному з 

питань щодо поводження з відходами на території області та про розвиток еко-

логічної мережі області. Надана інформація у вигляді інтерв‘ю та коментарів була 

опублікована у регіональних та всеукраїнських газетах. Відповіді готувалися 

спеціалістом відповідальним за взаємодію з громадськістю та ЗМІ й керівником 

Оргуського центру.  Громадянам, які звертались з питаннями, що не відносяться 

до компетенції держуправління було надано кваліфіковані роз‘яснення стосовно 

перенаправлення до відповідного органу виконавчої влади.  

 

15.14 Міжнародне співробітництво у галузі охорони довкілля 

 

15.14.1 Європейська та євроатлантична інтеграція 

29.03.2011 р. в Ужгороді відбувся семінар з питань реалізації проекту Єв-

ропейського Союзу «Управління і регулювання відходами-інструмент Європейсь-

кого добросусідства і партнерства-Схід» за участю представників Міністерства 

екології та природних ресурсів України, облдержадміністрації, держуправління 

ОНПС в Закарпатській області, облводгоспу, облСЕС та громадських організацій, 

що входять до складу громадської ради держуправління. Беніфіціаром проекту є 

Міністерство екології та природних ресурсів України, а пілотною територією бу-

ло обрано Закарпатську область. З грудня 2009 року в Україні реалізується даний 

проект Європейського Союзу. Головною метою проекту є удосконалення управ-
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ління відходами за допомогою встановлення стандартів для підприємств з пере-

робки відходів, ініціатив з попередження утворення відходів, збільшення потуж-

ностей зі збору та сортування відходів, а також підтримка вторинного викорис-

тання та безпечного захоронення відходів. На семінарі обговорено можливість ро-

зміщення на території області сміттєсортувальних пунктів та дієві механізми по-

водження з відходами тощо. За підсумками семінару будуть відкориговані пода-

льші дії щодо впровадження проекту. 

У 2011 р. біосферним заповідником завершено два великі міжнародні про-

екти, зокрема. Українсько-німецький проект «Розроблення концепції стратегічно-

го менеджменту Карпатського біосферного заповідника з урахуванням транскор-

донних аспектів». У 2011 р. у рамках проекту проведено міжнародний семінар з 

метою ознайомлення працівників установ ПЗФ Українських Карпат з методо-

логією «Відкритих стандартів», які спеціально розроблені для вирішення різно-

манітних природоохоронних проблем, та її робочим інструментом – 

комп‘ютерною програмою «Міраді» (3-4 березня, Рахів). За підсумками проекту 

видано монографію «Природоохоронний менеджмент Карпатського біосферного 

заповідника і розв‘язання сучасних викликів на Закарпатті». 

У рамках українсько-словацько-німецького проекту «Менеджмент тери-

торій, прилеглих до об‘єкту Всесвітньої природної спадщини ЮНЕСКО «Букові 

праліси Карпат» проведено серію з п‘яти семінарів - 15-18 березня, м. Сніна, Сло-

ваччина; 28-30 квітня, о. Вільм, Німеччина; 5-7 липня, с. Солотвино, Тячівського 

району,КБЗ, Україна; 27-30 вересня, с. Кострино, Великоберезнянського району, 

УжНПП, Україна; 14-15 грудня, м. Пезінок, Словаччина). Основна мета проекту – 

забезпечення ефективної співпраці в рамках українсько-словацького об‘єкту Все-

світньої природної спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат».  

Карпатським біосферним заповідником взято участь у стартовій конфе-

ренції міжнародного проекту "БІОРЕГІО-Карпати: Інтегрований менеджмент 

біологічного і ландшафтного різноманіття для сталого регіонального розвитку і 

екологічної зв‘язності у Карпатах" щодо створення передумов для організації 

транскордонного біосферного резервату у Мармароських горах спільно із при-

родним парком "Гори Мараморощини" (Румунія, 27-28 липня 2011 р.). Біосфер-

ним заповідником на семінарі з пошуку партнерів в рамках програми транскор-

донного співробітництва ЄС "Польща-Україна-Білорусь" представлено ідею про-

екту щодо створення Всеукраїнського центру сходження на г. Говерлу в урочищі 

Козьмещик (30.08.-02.09.2011 р., м. Люблін, Польща). Біосферним заповідником 

взято участь у міжнародному семінарі у рамках українсько-голландського проекту 

"Визначення і класифікація типів оселищ (habitats): введення стандартів та мето-

дології Європейського Союзу (пілотний проект в Українських Карпатах)" ( м. 

Сколе Львівської області та в м. Львові 6-10.06.2011 р.) 

Ужанським НПП прийнято участь у роботі міжнародного семінару: 

«Ознайомлення з технологією відкритих стандартів» в рамках проекту «Розробка 

концепції стратегічного менеджменту для КБЗ» та участь у ХХ міжнародній нау-

ковій конференції на тему «Лісові екосистеми як основа біологічного різно-

маніття Карпат», присвяченій Міжнародному року лісів (08 – 10.09.2011 р., м. 

Устріки Дольні, Бещадський національний парк, Польща) та у міжнародному 

семінарі-тренінгу на тему «Методика відкритих стандартів для практики охоро-

ни» (21-25.11.2011 р., м. Делтебре, Іспанія).  
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За участі держуправління та представників від агентства регіонального ро-

звитку та транскордонного співробітництва ,,Закарпаття‖, представників від Дер-

жавної охорони природи Словацької Республіки у Банській Бистриці обласною 

радою проведено міжнародну робочу зустріч з питань прикордонного співробіт-

ництва у частині збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, на якій 

держуправлінням запропоновано підготовку інвестиційного проекту з питань збе-

реження, охорони біологічного та ландшафтного різноманіття тему: ,,Про органі-

зацію спільної українсько-словацької двохсторонньої природоохоронної території 

,,Латориця‖ (16.06.2011 р., м. Ужгород).  

Держуправлінням та Ужанським НПП взято участь у восьмому засіданні 

українсько-словацької Міжурядової комісії з питань транскордонного співробіт-

ництва з екологічних питань (жовтень, 2011 р., с. Анталовці, Ужгородського ра-

йону).  

 

15.14.2 Залучення зовнішньої допомоги та координація діяльності 

щодо програм /проектів зовнішньої допомоги 

Протягом 2011 рокуДержавне управління охорони навколишнього приро-

дного середовища не приймало участі у програмах чи проектах зовнішньої допо-

моги. 

 

15.14.3 Двостороннє та багатостороннє співробітництво 

Наприкінці лютого 2011 року у місті Тарпа (Угорська Республіка) прове-

дено українсько-угорську робочу групу з охорони якості вод басейну р. Тиса, на 

якій підведено підсумки за 2010 рік. Порядок денний передбачав оцінку стану 

якості води в прикордонних створах р. Тиса (Тисабеч/ Тисауйлак (Вилок) і За-

гонь/Чоп), підготовку плану роботи на квітень 2011 р. – березень 2012 р. тощо. 

Зустріч відбулася під керівництвом Державного управління охорони на-

вколишнього природного середовища в Закарпатській області від української 

Сторони. Від угорської Сторони керівництво здійснювалося Верхньотисайською 

інспекцією охорони навколишнього середовища, природних та водних ресурсів. 

На зустрічі також були присутні експерти – керівники лабораторій Державної 

екологічної інспекції в Закарпатській області, Затисайської інспекції охорони на-

вколишнього середовища, природних та водних ресурсів та секретар з питань 

прикордонних вод Верхньо-Тисайської дирекції по охороні навколишнього сере-

довища та водних ресурсів. 

Сторони констатували, що План роботи за 2010 рік був повністю викона-

ний. Експерти Сторін протягом вказаного періоду провели 6 зустрічей, в т.ч. 4 

спільні відбори проб прикордонних вод. Лабораторії обох сторін отримали вищу 

оцінку та констатували середні значення результатів досліджень у створах: 

Тисабеч/Тисауйлак (Вилок) – спостерігається незначне зменшення концен-

трацій загального фосфору. Значне покращення якості води порівняно з базовим 

періодом спостерігається по 12 показниках якості води. Спостерігається незначне 

збільшення концентрацій загального свинцю, кадмію, ртуті та хлорофілу-а. 

Загонь/Чоп – спостерігається незначне погіршення по 5 показниках, зокре-

ма, нітрити, загальні: залізо, свинець, кадмій, ртуть. Значне покращення якості 

води спостерігається по 11 показниках якості води: БСК5, XCKб, XCKп, нітрити, 
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загальний азот, фосфати, загальний фосфор, загальний марганець, загальний 

хром, нафтопродукти, хлорофіл-а, загальна β-активність. 

В загальному, на основі результатів досліджень прикордонних вод, прове-

дених протягом 2001-2010 рр., можна констатувати, що у створах Тисабеч/ Тиса-

уйлак( Вилок) та Загонь/Чоп р. Тиса спостерігаються позитивні тенденції зміни 

якості води по більшості показників. 

Також Сторони встановили, що протягом 2010 р. на р. Тиса надзвичайних 

забруднень транскордонного характеру, які призвели б до погіршення якості води, 

не відбулося. 

Експерти підготували звіт про стан якості прикордонних вод для представ-

лення Уповноваженим Урядів Угорської Республіки та України з питань водного 

господарства на прикордонних водах. 

В листопаді 2011 року в Ужгороді проведена зустріч Робочої групи з пи-

тань охорони якості прикордонних вод Українсько-словацької комісії по прикор-

донних водах річок Уж, Латориця, Тиса, Улічка та Ублянка.  Від Закарпаття у ро-

боті українсько-словацької групи брали участь фахівці Державного управління 

охорони навколишнього природного середовища в Закарпатській області та Дер-

жавної екологічної інспекції в Закарпатській області, котрі оцінили результати 

досліджень, проведених лабораторіями співпрацюючих Сторін у 2010 році, про-

аналізували стан виконання Плану робіт передбачених на у 2011 – рік та погодили 

План робіт на 2012 рік. За результатами інструментально-лабораторних до-

сліджень якості води прикордонних водотоків, якість поверхневих вод басейну 

ріки Тиса вцілому залишається стабільною. У порівнянні з даними за період 2008-

2009 роки в Ужі та Латориці зафіксовано погіршення якості води на один клас, 

якість води річок Тиса та Улічка навпаки — покращилась на один клас, а якість 

води в річці Ублянка не змінилася в жодній з груп.  

В грудні 2011 року в Ужгороді проведена зустріч українсько-угорської ро-

бочої групи з охорони якості вод на якій оцінено результати проведення до-

сліджень інтеркалібраційних проб, представлено результати досліджень, проведе-

них на українській ділянці р. Тиса, переглянуто внесення змін до додатків ―По-

рядку проведення на українсько-угорських прикордонних водах відборів проб, 

визначень, оцінки якості води та проведення необхідних дій у зв‘язку з надзви-

чайними забрудненнями‖. 
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ВИСНОВКИ 
 

В цілому, стан довкілля на території області має тенденцію до покращення, 

незважаючи на ряд негативних факторів.  

Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища 

в Закарпатській області було здійснено комплекс заходів направлених на удоско-

налення регіональної системи управління в галузі охорони довкілля, посилення 

державного контролю за дотриманням природоохоронного законодавства суб'єк-

тами господарювання, покращення екологічної ситуації в регіоні. Успішно вирі-

шувались питання нормування гранично допустимого впливу на довкілля, продо-

вжувались роботи в рамках регіональної системи екологічного моніторингу, удо-

сконаленню економічного регулювання природокористування, більш тісною та 

ефективною була співпраця з іншими контролюючими службами, правоохорон-

ними органами та громадськістю. 

Враховуючи сучасну екологічну та соціально-економічну ситуацію в регі-

оні першочерговими заходами на 2012 р., спрямованими на поліпшення стану на-

вколишнього природного середовища в області, зниження антропогенного наван-

таження на довкілля, покращення охорони та раціональне використання природ-

них ресурсів та збереження ландшафтного і біологічного різноманіття, є:  

 забезпечення виконання заходів, передбачених державними та регіональни-

ми цільовими програмами щодо охорони та відтворення довкілля, поліп-

шення якості питної води, нарощування обсягів використання відходів; 

 здійснення заходів з охорони атмосферного повітря від забруднення на 

об'єктовому, галузевому та регіональному рівнях. Забезпечення виконання 

комплексу заходів щодо зменшення забруднення атмосферного повітря ав-

тотранспортними та іншими пересувними засобами; 

 продовження робіт по контейнеризації та організованому вивозу ХЗЗР із 

складських приміщень на утилізацію за межі України; 

 сприяння подальшому вдосконаленню регіональної політики у сфері пово-

дження з відходами, зокрема збирання, сортування, транспортування, пере-

робки та утилізації відходів як вторинної сировини; 

 завершення виконання заходів дирекціями Карпатського біосферного запо-

відника та НПП ,,Синевир‖ з оформлення матеріалів землеустрою з прий-

мання територій від постійних землекористувачів відповідно до Указів Пре-

зидента від 14.01.2010 № 25/2010 ,,Про розширення території Карпатського 

біосферного заповідника‖ та від 29.12.2009 №1118/2009 ,,Про розширення 

території національного природного парку ,,Синевир‖; 

 спрощення процедури розгляду щорічних проектів лімітів на використання 

природних ресурсів для об‘єктів природно-заповідного фонду загальнодер-

жавного значення шляхом внесення змін до наказу Мінприроди України від 

24.01.2008 № 27 ,,Про затвердження інструкції про застосування порядку 

установлення лімітів на використання природних ресурсів у межах тери-

торій та об‘єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значен-

ня‖;  

 завершення винесення меж у натурі та нанесення їх на картографічний ма-

теріал для територій НПП ―Синевир‖ (площа розширених територій, тери-
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торій, що увійшли до складу без вилучення від землекористувачів), Ужан-

ського НПП (територій, що увійшли до складу без вилучення від землеко-

ристувачів), Карпатського біосферного заповідника (площа розширених те-

риторій, територій, що увійшли до складу без вилучення від землекористу-

вачів) та загальної площі НПП ―Зачарований край‖; 

 винесення меж у натурі та нанесення їх на картографічний матеріал, продо-

вження виготовлення проекту організації території та  створення дирекцій 

для територій РЛП ―Притисянський‖ та РЛП ,,Синяк‖; 

 завершення заходів з винесення меж у натурі та нанесення їх на карто-

графічний матеріал для територій та об‘єктів природно-заповідного фонду 

місцевого значення, що знаходяться у підпорядкуванні місцевих органів са-

моврядування та місцевих органів виконавчої влади.  

 удосконалення регіональної системи моніторингу за станом поверхневих 

вод, джерелами забруднень водних об‘єктів, вмістом забруднюючих речо-

вин у грунтах і атмосферному повітрі; 

 посилення еколого-освітньої роботи шляхом проведення конкурсів, фото-

виставок, конференцій, семінарів із залученням широких верств громад-

ськості на природоохоронну тематику. 
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