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ДОДАТОК 3. Перелік загальнодержавних цільових програм, обласних та місцевих програм, фондів, державних інвестиційних проектів, 
проектів міжнародної технічної допомоги, регіональних та місцевих інфраструктурних проектів тощо. 

1 
Назва програми/фонду/проекту 
(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Загальнодержавна цільова програма розвитку водного господарства та екологічного 
оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року», затверджена Законом 
України від 24 травня 2012 р. № 4836-VI (надалі Програма Дніпро-2021). 

 

Назва природоохоронного заходу  

(вказати повну назву природоохоронного заходу) 
Забезпечення розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та 
осушених угідь. 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 
(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№2. Забруднення біогенними речовинами. 
№7.Питання щодо взаємозв’язку кількості і якості вод пов’язаних зі зміною клімату. 
№9. Посухи та дефіцит води. 

Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  
(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

Програмою Дніпро-2021 було передбачено на реалізацію заходу з забезпечення розвитку 
меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь 
фінансування в обсязі 30090,49 млн. грн. на весь період реалізації з 2013 по 2021 рік (9 років). 

Цей захід мав стати продовженням реалізації існуючої раніше державної цільової програми 
"Комплексна програма розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану 
зрошуваних та осушених угідь у 2001-2005 роках та прогноз до 2010 року". 
Захід повинен був  здійснити забезпечення розвитку меліорації земель і поліпшення 
екологічного стану зрошуваних та осушених угідь, зокрема відновлення функціонування 
водогосподарсько-меліоративного комплексу, реконструкції і модернізації меліоративних 
систем та їх споруд, інженерної інфраструктури меліоративних систем із створенням цілісних 
технологічних комплексів, впровадження нових способів поливу і осушення земель, 
застосування водо - та енергозберігаючих екологічно безпечних режимів зрошення і водо-
регулювання. Виконання запланованого заходу здійснювалось протягом 9 років, двома 
етапами: 2013-2016 роки та 2017-2021 роки.  
З початку реалізації заходів Програма Дніпро-2021 станом на 1 січня 2019 року з бюджетів усіх 
рівнів та інших джерел виділено 26 %, станом на 1 січня 2020 р. – 5115,383 млн. грн. (17%) від 

передбаченої потреби, що призвело до значного невиконання її завдань та заходів у визначені 
терміни. 

Досягнення поставлених цілей 
(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі не досягнуто.  
Причина - низькі обсяги фактичного фінансування завдань і заходів з усіх джерел 
фінансування. 
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2 
Назва програми/фонду/проекту 

(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Загальнодержавна цільова програма розвитку водного господарства та екологічного 
оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року», затверджена Законом 
України від 24 травня 2012 р. № 4836-VI. 

 

 
Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Першочергове забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, 
що користуються привізною водою. 

 
 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 
(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№7. Питання щодо взаємозв’язку кількості і якості вод пов’язаних зі зміною клімату. 
№9. Посухи та дефіцит води. 

 

Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  

(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

Програмою Дніпро-2021 було передбачено на реалізацію заходу фінансування в обсязі - 
1668,6 млн. грн. на весь період реалізації з 2013 по 2021 рік (9 років).  

Цей захід був продовженням реалізації державної цільової програми "Комплексна програма 
першочергового забезпечення сільських населених пунктів, що користуються привізною 
водою, централізованим водопостачанням у 2001-2005  роках і прогноз до 2010 року". 
Захід повинен був здійснити підвищення технологічного рівня водокористування, 
впровадження маловодних та безводних технологій, розроблення більш раціональних 
нормативів водокористування, будівництва, реконструкції та модернізації систем 
водопостачання, забезпечити населені пункти України, які користувалися привізною водою 
питною водою в достатній кількості і відповідної якості. 
Виконання запланованого заходу здійснювалось протягом 9 років, двома етапами: 2013-2016 
роки та 2017-2021 роки.  
З початку реалізації заходів Програма Дніпро-2021 станом на 1 січня 2020 року з бюджетів усіх 
рівнів та  - 283,6 млн. грн. від передбаченої потреби, що призвело до значного невиконання її 

завдань та заходів у визначені терміни.  
Для прикладу, використання коштів згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків 
та кредитування державного бюджету у 2020 році на реалізацію зазначеного заходу в рамках 
виконання Програми Дніпро-2021 Держводагентством України було використаного всього 
205000,0 тис. грн. (4,2% від загальної суми видатків за 2020 рік) 

 

Досягнення поставлених цілей 

(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі не досягнуто. 
Причина - низькі обсяги фактичного фінансування завдань і заходів з усіх джерел 
фінансування. 
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3 
Назва програми/фонду/проекту 

(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Загальнодержавна цільова програма розвитку водного господарства та екологічного 
оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року», затверджена Законом 
України від 24 травня 2012 р. № 4836-VI. 

 

 
Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Захисту сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 
(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№5 Гідроморфологічні зміни. 
№7 Питання щодо взаємозв’язку кількості і якості вод пов’язаних зі зміною клімату. 
№8. Повені та паводки, затоплення територій. 

 

Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  

(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

Програмою Дніпро-2021 було передбачено на реалізацію заходу з захисту сільських 
населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод виділити 1571,48 млн. 

грн. на весь період реалізації з 2013 по 2021 рік (9 років). 
Цей захід мав стати продовженням реалізації існуючої раніше "Комплексна програма захисту 
від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь в Україні у 2001-
2005 роках та прогноз до 2010 року". 
Захід передбачав виконання робіт з берегоукріплення та регулювання русел річок, 
будівництва та реконструкції гідротехнічних споруд, захисних дамб, польдерів, 
протипаводкових водосховищ, розчищення русел річок, упорядкування водоохоронних зон та 
прибережних захисних смуг, розроблення схем комплексного протипаводкового захисту 
територій від шкідливої дії вод, удосконалення методів і технічних приладів для проведення 
гідрометеорологічних спостережень, прогнозування паводків 
Виконання запланованого заходу здійснювалось протягом 9 років, двома етапами: 2013-2016 
роки та 2017-2021 роки.  
З початку реалізації заходів Програма Дніпро-2021 з бюджетів усіх рівнів та інших джерел 
виділено станом на 1 січня 2020 р. – 267,152 млн. грн. від передбаченої потреби. 

 

Досягнення поставлених цілей 
(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі не досягнуто. 
Причина - низькі обсяги фактичного фінансування завдань і заходів з усіх джерел 
фінансування. 
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4 
Назва програми/фонду/проекту 

(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Загальнодержавна цільова програма розвитку водного господарства та екологічного 
оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року», затверджена Законом 
України від 24 травня 2012 р. № 4836-VI. 

 

 
Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Комплексний протипаводковий захист у басейнах річок Дністра, Пруту та Сірету. 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 
(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№5 Гідроморфологічні зміни. 
№7 Питання щодо взаємозв’язку кількості і якості вод пов’язаних зі зміною клімату. 
№8. Повені та паводки, затоплення територій. 

 

Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  

(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

Програмою Дніпро-2021 було передбачено на реалізацію заходу з здійснення комплексний 
протипаводковий захист у басейнах річок Дністра, Пруту та Сірету виділити 5226,69 млн. грн. 

на весь період реалізації з 2013 по 2021 рік (9 років).  
Цей захід був продовженням реалізації існуючої загальнодержавної цільової програми 
"Комплексна програма захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і 
сільськогосподарських угідь в Україні у 2001-2005 роках та прогноз до 2010 року". 
Захід передбачав виконання робіт з берегоукріплення та регулювання русел річок, 
будівництва та реконструкції гідротехнічних споруд, захисних дамб, польдерів, 
протипаводкових водосховищ, розчищення русел річок, упорядкування водоохоронних зон та 
прибережних захисних смуг, розроблення схем комплексного протипаводкового захисту 
територій від шкідливої дії вод, удосконалення методів і технічних приладів для проведення 
гідрометеорологічних спостережень, прогнозування паводків 
Виконання запланованого заходу здійснювалось протягом 9 років, двома етапами: 2013 - 2016 
роки та 2017 - 2021 роки. В рамках реалізації заходу створена автоматизована інформаційно-
вимірювальну систему спостережень та прогнозування шкідливої дії вод, АІВС «Прикарпаття». 
З початку реалізації заходів Програма Дніпро-2021 з бюджетів усіх рівнів та інших джерел 
виділено станом на 1 січня 2020 р. – 888,538 млн. грн.. від передбаченої потреби за весь 

період. 

 

Досягнення поставлених цілей 
(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі  досягнуто частково.  
Причина - низькі обсяги фактичного фінансування завдань і заходів з усіх джерел 
фінансування. 
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5 
Назва програми/фонду/проекту 

(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Загальнодержавна цільова програма розвитку водного господарства та екологічного 
оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року», затверджена Законом 
України від 24 травня 2012 р. № 4836-VI. 

 

 

Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Комплексний протипаводковий захист у басейні річки Тиси в Закарпатській області  
(в рамках реалізації цього заходу у 2020 році виконувались роботи в РРБ Дністер). 
 

КПКВК 2707070 «Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і 
сільськогосподарських угідь, в тому числі  в басейні р. Тиса у Закарпатській області» 
 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 
(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№5 Гідроморфологічні зміни. 
№7 Питання щодо взаємозв’язку кількості і якості вод пов’язаних зі зміною клімату. 
№8. Повені та паводки, затоплення територій. 
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Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  

(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

Програмою було передбачено на реалізацію  заходу з здійснення комплексний 
протипаводковий захист у басейнах річок Тиса виділити 1835,2 млн. грн. на весь період 

реалізації з 2013 по 2021 рік (9 років).  
Цей захід був продовженням реалізації існуючої загальнодержавної цільової програми 
"Програма комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиса у Закарпатській області 
на 2002 - 2006 роки та прогноз до 2015 року» (припинила існування з 1 січня 2013 р.). Захід 
передбачав виконання робіт з берегоукріплення та регулювання русел річок, будівництва та 
реконструкції гідротехнічних споруд, захисних дамб, польдерів, протипаводкових водосховищ, 
розчищення русел річок, упорядкування водоохоронних зон та прибережних захисних смуг, 
розроблення схем комплексного протипаводкового захисту територій від шкідливої дії вод, 
удосконалення методів і технічних приладів для проведення гідрометеорологічних 
спостережень, прогнозування паводків. В рамках реалізації заходу планувалось збудувати 
акумулювальні протипаводкові ємності у гірських та рівнинних частинах річок, польдери та 
протипаводкові водосховища для організації управління паводковим стоком. 
Взагалі у 2020 році на  захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільсько-
господарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області було видалено - 
81900,0 тис. грн.. (1,6 % від всього бюджету ДВА за 2020 рік) 10100,0 тис грн.. (державний) та 
71800,0 тис. грн. (спеціальний). За цим напрямком було профінансовано протипаводковий 
захист в РРБ Тиса – 33685,7 тис. грн. та РРБ Дністер, РРБ Прут та Сірет – 33155,0 
тис., 15059,3 тис. –  (відхилено) повернуто в бюджет через коригування проектів та 
тендерні процедури На виконання заходів із захисту від шкідливої дії вод у 2020 році за по 
Івано-Франківській області (РРБ Дністер) було виділено кошти в сумі 13855,1 тис. грн. 
Водночас за період 2013 – 2020 роки фактично було профінансовано лише 104,6 млн. грн., 
або 5,9%. від запланованих показників.  

В той же час, у Законі України „Про державний бюджет України на 2021 рік” за бюджетною 
програмою КПКВК 2707070 „Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та 
сільськогосподарських угідь, у тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області” 
передбачено 136,6 млн. грн. Держводагентством заплановано  виділити тільки 21,3 млн. 

гривень (15,6%). 

 

Досягнення поставлених цілей 
(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі  досягнуто частково.  
Причина - низькі обсяги фактичного фінансування завдань і заходів з усіх джерел 
фінансування. 
 

6 
Назва програми/фонду/проекту 
(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Загальнодержавна цільова програма розвитку водного господарства та екологічного 
оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року», затверджена Законом 
України від 24 травня 2012 р. № 4836-VI. 

 

 
Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управляння водними ресурсами, 
в тому числі й екологічне оздоровлення басейну річки Дніпро та поліпшення якості питної води  



 

106 

 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 
(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№1 Забруднення органічними речовинами. 
№2. Забруднення біогенними речовинами. 
№3. Забруднення небезпечними речовинами. 
№5. Гідроморфологічні зміни. 
№6. Поширення інвазивних видів.  
№7.Питання щодо взаємозв’язку кількості і якості вод пов’язаних зі зміною клімату. 
№9. Посухи та дефіцит води. 

 

Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  
(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

Виконання заходу здійснювалось протягом 9 років, двома етапами: 2013-2016 роки та 2017-
2021 роки. Особливо варто виділити 2 етап, протягом якого передбачалось: впровадити 
систему інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом шляхом 
розроблення та виконання планів управління басейнами річок, застосування економічної 

моделі цільового фінансування заходів у басейнах річок, утворення басейнових рад річок, а 
також підвищення ролі існуючих та утворення нових басейнових управлінь водних ресурсів; 
реалізувати водозберігаючі технології, які забезпечують підвищення функціонування 
водогосподарсько-меліоративного комплексу; удосконалити стандарти і нормативи щодо 
використання водних ресурсів та лімітів забору води і скидання забруднюючих речовин у водні 
об’єкти; розробити та впровадити аналітичні методи проведення оцінки і визначення ризику 
негативного впливу певних видів провадження господарської діяльності на водні ресурси; 
удосконалити систему державного управління водними ресурсами. 
З початку реалізації заходів Програма Дніпро-2021 станом на 1 січня 2019 року з бюджетів усіх 
рівнів та інших джерел виділено 26 %, станом на 1 січня 2020 р. - 17% від передбаченої 

потреби. Державні кошти виділяються в основному на видатки споживання 
водогосподарського комплексу, оплату праці, комунальні послуги, частка фінансування яких з 
державного бюджету  для прикладу в 2020 році складала: з загального фонду - 93,5% 
(2092158,5 тис. грн.), з спеціального фонду - 81,1% (2261343,4 тис. грн.). Загальні видатки 
держбюджету на фінансування Програми Дніпро 2021 у 2020 році склали 5022671,0 тис грн.. 

Левова частка всіх коштів використовується на експлуатація державного водогосподарського 
комплексу та управління водними ресурсами - 4 561 352,5 тис. грн. (90,8%). Загальні видатки 
на функціонування галузі водного господарства у 2020 році склали - 4353501,9 тис. грн. 
(86,7%) з загальних видатків. В той же час, на розвиток галузі водного господарства з 

державного  фонду направлено було - 144620 тис. грн. та спеціального фонду – 524549,1 тис. 
грн., що в загальному склало – 669169,1 тис. грн. (13,3%) від видатків на всю Програму.  

 

Досягнення поставлених цілей 

(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі  досягнуто частково.  
Причина - низькі обсяги фактичного фінансування завдань і заходів з усіх джерел 
фінансування. 
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7 
Назва програми/фонду/проекту 
(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

Загальнодержавна цільова програма «Питна вода України на 2011-2020 роки» 
затверджена Законом України від 03.03.2005 № 2455-IV 

 

Назва природоохоронного заходу  

(вказати повну назву природоохоронного заходу) 
Реалізація державної політики щодо розвитку та реконструкції систем централізованого 
водопостачання та водовідведення; охорони джерел питного водопостачання; доведення 
якості питної води до вимог нормативно-правових актів; нормативно-правового забезпечення 
у сфері питного водопостачання та водовідведення; розроблення та впровадження науково-
дослідних і дослідно-конструкторських розробок із застосуванням новітніх матеріалів, 
технологій, обладнання та приладів 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 
(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№1 Забруднення органічними речовинами. 
№2. Забруднення біогенними речовинами. 
№3. Забруднення небезпечними речовинами. 
№5. Гідроморфологічні зміни. 
№6. Поширення інвазивних видів.  
№7.Питання щодо взаємозв’язку кількості і якості вод пов’язаних зі зміною клімату. 
№9. Посухи та дефіцит води. 
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Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  

(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

Орієнтовний обсяг фінансування Програми складав 9471,7 млн. гривень (в цінах 2010 року), з 

яких за рахунок державного бюджету - 3004,3 млн., з інших джерел - 6467,4 млн. гривень. 
Основні завдання Програми: 
- приведення до нормативних вимог зон санітарної охорони та водоохоронних зон джерел 

питного водопостачання, проведення оцінки екологічного та гігієнічного стану джерел 
питного водопостачання на відповідність установленим вимогам; 

- інвентаризації каналізаційних очисних споруд; 
- будівництва і реконструкції водопровідних та каналізаційних очисних споруд з 

метою зменшення обсягів неочищених стічних вод, що скидаються у водні об’єкти, а 
також утилізації осадів; 

- будівництва та впровадження станцій (установок) доочищення питної води і пунктів її 
розливу із застосуванням новітніх матеріалів, технологій, обладнання, приладів та 
науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок; 

- розроблення схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання; 
- оснащення лабораторій контролю якості води та стічних вод сучасним контрольно-

аналітичним обладнанням; 
- приведення нормативно-правової бази у сфері питного водопостачання та 

водовідведення у відповідність із стандартами Європейського Союзу з урахуванням 

національних особливостей, у тому числі в частині посилення відповідальності за-
порушення нормативів забруднення навколишнього природного середовища, 
насамперед скидів промислових підприємств у водні об’єкти; 

- здійснення комплексних науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок із 
застосуванням новітніх технологій, обладнання, матеріалів, приладів, використання яких 
спрямоване, зокрема, на енерго- і ресурсозбереження, підвищення якості питної води та 
очищення стічних вод, а також впровадження таких розробок. 

Фінансування за останні 3 роки:  
2018 р. - 200  млн. грн. . (потреба 1,3 млрд. грн.),  
2019 р.  - кошти взагалі не виділялися. 
2020 р. -- кошти взагалі не виділялися. 

 

Досягнення поставлених цілей 
(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі не досягнуто. 
Причина - відсутність фінансування проекту з державного бюджету. 
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8 
Назва програми/фонду/проекту 

(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

Загальнодержавна програма розвитку заповідної справи на період до 2020 року, 
схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8/ лютого 2005 р. №70-р 

 

 

Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Збереження та розширення природно-заповідного фонду країни.  
 

ПУРБ / розділ 3 «Зони (території), які підлягають охороні, та їх картування: об’єкти Смарагдової 
мережі; зони санітарної охорони; зони охорони цінних видів водних біоресурсів; масиви 
поверхневих/підземних вод, які використовуються для рекреаційних, лікувальних, курортних 
та оздоровчих цілей, а також води, призначені для купання; зони, вразливі до (накопичення) 
нітратів» 
 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 
(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№6. Поширення інвазивних видів. 
№7.Питання щодо взаємозв’язку кількості і якості вод пов’язаних зі зміною клімату. 
№8. Повені та паводки, затоплення територій. 
№9. Посухи та дефіцит води. 

 

Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  
(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

Протягом 2019 ріку кількість об’єктів та територій природно-заповідного фонду (ПЗФ) 
загальнодержавного та місцевого значення збільшилась на 116 одиниці загальною площею 
94224,2 га. За 2019 рік створено (оголошено) 116 територій та об’єктів  природно-заповідного 
фонду, розширено 9, зменшено площу 3, скасовано статус 1 та змінено категорію 13 об’єктів.  
ПЗФ знаходиться під державним управлінням Міндовкілля і фінансується через державну 
бюджетну програму КПКВК 2701160 «Збереження ПЗФ».  
В минулому році на заходи по збереженню та розширенню ПЗФ було використано 403734,6 
тис. грн. (державний фонд) та 25644,9 тис. грн. (спеціальний), разом - 429581,5 тис. грн. В 

цілому за даною бюджетною програмою результативні показники виконано. Збільшено площі 
ПЗФ України на 1%, розширено території ПЗФ: НПП «Ужанський», НПП «Олешківські піски», 

НПП «Білобережжя Святослава».  
В РРБ Дністер: 
збільшено площу ПЗФ Львівської області (2019),  
розширено територію національного природного парку «Дністровський каньйон» (2020). 

 

 

Досягнення поставлених цілей 
(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі досягнуто. 
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9 
Назва програми/фонду/проекту 

(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

Державна цільова програма розвитку земельних відносин в Україні на період до 2020 
року затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України  від 17 червня 2009 р. № 
743-р. 
 

 
Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Охорони та раціонального використання земель 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 
(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№2. Забруднення біогенними речовинами. 
№3. Забруднення небезпечними речовинами. 
№6. Поширення інвазивних видів. 
№7.Питання щодо взаємозв’язку кількості і якості вод пов’язаних зі зміною клімату. 
№9. Посухи та дефіцит води. 

 

Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  

(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

Надмірна розораність сільськогосподарських угідь призводить до порушення екологічно 
збалансованого співвідношення земель сільсько-господарського, природно-заповідного та 
іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, 
лісогосподарського призначення, земель водного фонду, збільшення площі деградованих, 
малопродуктивних, а також техногенно забруднених земель. 
Відповідальним за її реалізацію Програми були міністерство агропромислового комплексу 
України (Мінагрополітики), як головному розпоряднику коштів державного бюджету та 
Держгеокадастру, як розпоряднику бюджетних коштів нижчого рівня. 
Станом на 1 січня 2021 р.  
500 тис. га деградованих, малопродуктивних та техногенно-забруднених земель підлягають 

консервації,  
143 тис. га порушених земель потребують рекультивації,  
294 тис. га малопродуктивних угідь – поліпшення. 

 
В результаті неефективного управління з боку Мінагрополітики як головного розпорядника 
бюджетних коштів та Держгеокадастру як розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня, 
стало ліквідації Мінагрополітики та реформування Держгеокадастру урядом у 2020 р.  
Відсутність фінансування Програми з державного бюджету за даним напрямком протягом 

2018-2020 років. 

 

Досягнення поставлених цілей 

(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 
 
 
 
 
 

Визначені цілі не досягнуто. 
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10 
Назва програми/фонду/проекту 
(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

Фонди охорони навколишнього природного середовища (надалі ОНПС) 

 
Назва природоохоронного заходу  

(вказати повну назву природоохоронного заходу) 
Охорони навколишнього природного середовища  (цільове фінансування природоохоронних 
заходів). 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 
(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№1. Забруднення органічними речовинами. 
№2. Забруднення біогенними речовинами. 
№3. Забруднення небезпечними речовинами. 
№4. Засмічення пластиком та іншими твердими побутовими відходами. 
№5. Гідроморфологічні зміни. 
№6. Поширення інвазивних видів. 
№7. Питання щодо взаємозв’язку кількості і якості вод пов’язаних зі зміною клімату. 
№8. Повені та паводки, затоплення територій. 
№9. Посухи та дефіцит води. 
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Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  

(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

На сьогодні в Україні існує трьохрівнева система екологічних фондів, яка складається з 

Державного фонду ОНПС, обласного та місцевих (міські, селищні і сільські) фондів ОНПС. На 
регіональному рівні вагомим джерелом фінансування природо-охоронних заходів є обласний 
та місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища. Кошти екологічних фондів 
використовуються для цільового фінансування природоохоронних заходів відповідно до 

Переліку видів діяльності, що належить до природоохоронних заходів, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147. 
Відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища від 
25.06.1991 р. № 1264-XII. (із змінами від 18.12.2019р.) фінансування заходів щодо охорони 
навколишнього природного середовища (надалі НПС), в тому числі й водних ресурсів 
здійснюється за рахунок Державного бюджету України, місцевих бюджетів, коштів 
підприємств, установ та організацій, фондів ОНПС, добровільних внесків та інших коштів. 
Постанова КМУ «Про затвердження Положення про Державний фонд охорони навколишнього 
природного середовища» від 7.05.1998 р. № 634 (чинна зі змінами і доповненнями Постановою 
КМУ від 4.12.2019 р. № 1065), згідно якої Державний фонд ОНПС став частиною 
Державного бюджету України.  

Згідно з даними 2018 року, частка доходів екологічної сфери (рентна плата, екологічний 
податок, спецдозволи, штрафи) в державному бюджеті склали понад 52 млрд. грн., з яких 4,6 

млрд. грн. було виділено на забезпечення діяльності відповідних центральних органів 
державної влади і екологічного контролю, і, лише 4,2 млрд. грн. або ж всього 8% екокоштів 

були виділені на впровадження природоохоронних заходів. Сюди ж увійшли й виділення 
коштів на загальнодержавні бюджетні Програми Дніпро-2021 та Питна вода-2020, Якщо ці 4,2 
млрд грн.. розподілити між відомствами та суб’єктами, то виходить наступна картина; 
найбільше  природоохоронних коштів отримало Держводагентство (38%), місцеві бюджети 
(24%), ДАЗВ (22%), Мінприроди (нині Міндовкілля) (9%), Держекоінспекція (4%), Держгеонадра 
(2%). 

На разі в Україні відсутній моніторинг ефективності природоохоронних заходів, системи 
належного планування, неефективне використання коштів,  можливість фінансового 
забезпечення екологічної модернізації самих суб’єктів господарювання. 

 

Досягнення поставлених цілей 
(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі не досягнуто.   
Фактично весь зібраний екологічний податок розсіюється в межах загального та спеціального 
фондів Державного та місцевих бюджетів. 
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11 
Назва програми/фонду/проекту 

(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Програма охорони навколишнього природного середовища на 2016 – 2020 роки» 
затверджена рішенням Львівської обласної ради від 26 04. 2016 року № 161. 
 

 

Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Реалізації природоохоронних заходів на найбільш еколого-небезпечних об’єктах стабілізувати 
стан природного середовища і на основі активних дій щодо інституціоналізації екологічної 
політики створити умови для поступового покращення екологічної ситуації в області 
 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 
(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№1. Забруднення органічними речовинами. 
№2. Забруднення біогенними речовинами. 
№3. Забруднення небезпечними речовинами. 
№4. Засмічення пластиком та іншими твердими побутовими відходами. 
№5. Гідроморфологічні зміни. 
№6. Поширення інвазивний видів. 
№7. Питання щодо взаємозв’язку кількості і якості вод пов’язаних зі зміною клімату. 
№8. Повені та паводки, затоплення територій. 
№9. Посухи та дефіцит води. 
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Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  

(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

Загальний обсяг фінансування Програми на 2016 рік становив 291378,24 тис. грн, у тому числі: 

кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у складі обласного 
бюджету – 32149,0 тис. грн, Державного бюджету України (Державного фонду ОНПС) – 
254229,24 тис. грн, інших місцевих бюджетів – 5000,0 тис. грн.. 
У 2019 році на території області реалізовано 225 природоохоронних заходів на загальну суму 
понад 211,5 млн. грн. Основним джерелом фінансування яких є кошти природоохоронних 

фондів та міжнародної технічної допомоги. 
Якщо аналізувати розподіл коштів за пріоритетами, то основний ресурс понад 119 млн грн 
(60,5%) витрачено на охорону водних ресурсів, оскільки саме проекти з будівництва чи 
реконструкції КОС є найбільш дороговартісними. Значний ресурс понад 29 млн. грн (14,7%) 
спрямовано на розвиток ПЗФ, збереження біорізноманіття, охорону та відновлення лісів. 26 
млн. грн (13,2%) спрямовано на раціональне поводження з відходами, зокрема на 
реконструкцію полігону ТПВ у м. Самборі.  

Одним з головних також є питання охорони земель, відповідно захисту від підтоплення та їх 
рекультивації, в цьому напрямку виконано природоохоронних заходів на суму понад 15 млн. 
грн (7,6 % від загального фінансування).  

Виділимо, на наш погляд, найбільш ключові та значимі природоохоронні заходи, які 
планувались реалізувати в РРБ Дністер:  
1. Реконструкція системи аерації міських очисних споруд м. Дрогобича (кошторисна вартість 
2,26 млн. грн., 2016 р. ),  

2) Будівництво очисних споруд у смт Великий Любінь Городоцького району Львівської області  
( 8,0 млн. грн., 2016 р. ),  
3) Реконструкція каналізаційних очисних споруд в місті Моршин ( 22,6 млн. грн., 2020 р. ).  

Через відсутність фінансування жоден з зазначених вище інфраструктурних об’єктів не 
реалізовано. 

 

Досягнення поставлених цілей 
(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі досягнуто частково. 
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12 
Назва програми/фонду/проекту 

(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Програма охорони навколишнього природного середовища на 2016–2020 роки» 
затверджена рішенням Львівської обласної ради від 26 04. 2016 року № 161. 
«Програма охорони навколишнього природного середовища на 2021–2025 роки» 
затверджена рішенням Львівської обласної ради від 23 02. 2021 року № 72. 

 

Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Реконструкція каналізаційних очисних споруд в місті Моршин. Коригування 
 
«Перелік природоохоронних заходів, фінансування яких здійснюється з обласного фонду 
охорони навколишнього природного середовища на 2020 рік» («переходящі» об’єкти), рішення 
обласної ради від 12.03.2020 № 1001. 
 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 
(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№1. Забруднення органічними речовинами. 
№2. Забруднення біогенними речовинами. 
№3. Забруднення небезпечними речовинами. 
 
МПП р. Бережниця / UA_M5.2_0245. 

 

Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  

(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

Період реалізації даного проекту 2004-2021, Загальна вартість 57,8 млн. грн. Профінансовано 

у 2018 - 2020 роках попередні роботи (кредитні зобов’язання). 
 
Залишок станом на 01.01.2021 - 44,5 млн. грн.)  
Кошти будуть виділені вже 2021 р., як субвенція Моршинській міській раді в сумі 1,905 млн. 

грн. 

 
Досягнення поставлених цілей 

(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі  досягнуто частково.  
Триває реалізація проекту. 

13 
Назва програми/фонду/проекту 
(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Програма охорони навколишнього природного середовища на 2021–2025 роки» 
затверджена рішенням Львівської обласної ради від 23 02. 2021 року № 72. 
 

 
Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Будівництво каналізаційних мереж по вул.. Гоголя, Хвильового в с. Зимова Вишня, 
Пустомитівського району Львівської області. 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 
(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№1. Забруднення органічними речовинами. 
№2. Забруднення біогенними речовинами. 
№3. Забруднення небезпечними речовинами. 
 
МПВ р. Зимна вода / UA_M5.2_0061. 
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Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  

(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

Загальна вартість інвестиційного проекту «Будівництво каналізаційних мереж по вул.. Гоголя, 
Хвильового в с. Зимова Вишня, Пустомитівського району Львівської області» складає 6,4 млн. 

грн. ( в цінах 2020 року ). 
 
Кошти з обласного бюджету як субвенція  місцевій ОТГ - 1,28 млн. грн. (2021 рік).  

 
Проведено тендерні процедури, отримано позитивний висновок ОВД, розпочато реалізацію 
проекту. 

 
Досягнення поставлених цілей 
(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі досягнуто частково. Закуплено обладнання. Виконано підготовчі роботи. Триває 
реалізація проекту. 

14 
Назва програми/фонду/проекту 
(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Програма охорони навколишнього природного середовища на 2016 – 2020 роки» 
затверджена рішенням Львівської обласної ради від 26 04. 2016 року № 161. 
«Програма охорони навколишнього природного середовища на 2021 – 2025 роки» 
затверджена рішенням Львівської обласної ради від 23 02. 2021 року № 72. 
 

 
Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Реконструкція каналізаційно-очисних споруд в с. Давидів Давидівської сільської ради ОТГ 
Пустомитівського району Львівської області  

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 
(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№1. Забруднення органічними речовинами. 
№2. Забруднення біогенними речовинами. 
№3. Забруднення небезпечними речовинами. 
 
МПВ р. Кривуля / UA_M5.2_0240. 
 
Інша назва річки Кривуля – Давидівка. 

 

Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  
(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

Реалізація інвестиційного проекту «Реконструкція каналізаційно-очисних споруд в с. Давидів 
Давидівської сільської ради ОТГ Пустомитівського району Львівської області» розпочата в 
2019.  Загальна вартість  робіт складає 13,7 млн. грн.  

Триває  реалізація протягом 2019-2021 рік 
 
Залишок станом на 01.01.2021 – 5,3 млн.  грн.  
Кошти з обласного бюджету як субвенція ОТГ - 2,7 млн. грн. Роботи тривають. 

 

 

Досягнення поставлених цілей 

(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі досягнуто частково. Проведено підготовчі роботи, закуплено обладнання. 
Триває реалізація проекту. 
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15 
Назва програми/фонду/проекту 
(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

Регіональна програма «Питна вода України» у Львівській області на 2012-2020 роки» 
затверджена рішення обласної ради від 03.07.2012 року № 547. 

 

Назва природоохоронного заходу  

(вказати повну назву природоохоронного заходу) 
1) Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт систем водопостачання в населених 
пунктах Львівської області. 
2) Будівництво та реконструкція водозабірних споруд, зокрема, у маловодних населених 
пунктах та з найбільшими відхиленнями якості води, з перспективою залучення нових 
абонентів. 
3) Впровадження станцій (установок) доочищення питної води у системах централізованого 
водопостачання. 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 

(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№1. Забруднення органічними речовинами. 
№2. Забруднення біогенними речовинами. 
№3. Забруднення небезпечними речовинами.  

 

Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  
(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

Обов’язковою умовою Програми було співфінансування з місцевих бюджетів та / або інших 
джерел з урахуванням індексу податкоспроможності окремих адміністративно-територіальних 
одиниць (ОТГ) у такому співвідношенні:  
до 0,5 млн. грн. включно - 20% до коштів обласного бюджету;  
від 0,51 до 0,8 млн. грн. включно - 30% до коштів обласного бюджету;  
від 0,81 до 1,0 млн. грн.  - 40% до коштів обласного бюджету; 
більше 1,0 млн. грн. - 50% до коштів обласного бюджету.  
у 2019 році було передбачено фінансування Програми в сумі 22629,874 тис грн., з яких 15000,0 
тис. грн. - кошти обласного бюджету, 7629,874 тис. грн. - кошти місцевих бюджетів.  
Касові видатки за заходами Програми у 2019 р. становили 21606,876 тис. грн., з яких 13977,002 
тис. грн. кошти обласного бюджету, 7629,874 тис. грн.. - кошти – місцевих бюджетів. 

 
В 2020 р. в рамках реалізації даної Програми використано трохи менше коштів. На будівництво 
та реконструкцію об’єктів житлово-комунального призначення, в рамках реалізації обласної 
програми Питна вода у 2020 р. використано 15644,1 тис. грн або 71,7 відсотка до річних 
призначень, з яких 8433,1 тис. грн. (70,3 відсотка) кошти обласного бюджету та 7210,9 тис. 

грн.. (73,6 відсотка) - кошти місцевих бюджетів на співфінансування програм. 
За результатами реалізації Програми покращено водопостачання в населених пунктах РРБ 
Дністер - міст: Трускавець, Дрогобич, Борислав, Хирів та селі Страдч (МПВ Верещиця).  

Найбільш проблемними в частині водопостачання та водовідведення в РРБ Дністер 
залишаються міста  Борислав та Турка. 

 

Досягнення поставлених цілей 
(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі досягнуто частково.  
Реконструкцію мереж водопостачання та водовідведення, ВНС, КНС, КОС проведено тільки в 
окремих населених пунктах області. 
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16 
Назва програми/фонду/проекту 

(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

Регіональна програма розвитку заповідної справи у Львівській області на 2009-2020 
роки затверджена рішенням Львівської обласної ради від 02.12.2008 року № 765. 
Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища. 

 
Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Збереження та розвиток природно-заповітного фонду Львівщини. 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 

(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№7. Питання щодо взаємозв’язку кількості і якості вод пов’язаних зі зміною клімату. 
№8. Повені та паводки, затоплення територій. 
№9. Посухи та дефіцит води. 

 

Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  
(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

На збереження природно-заповідного фонду Львівської області у 2020 р. з обласного бюджету 
за загальним фондом використано 1521,8 тис. грн, спеціальним - 218,8 тис. грн. Практично ці 

кошти використано на утримання адміністрацій регіональних ландшафтних парків області 
1435,8 тис. гривень.  
 
В тому числі в РРБ Дністер забезпечено функціонування регіонального ландшафтного парку 
«Верхньодністровські Бескиди» Об'єкт ПЗФ Львівської області, розташований у південно-

західній частині Львівської області (в межах Старосамбірського району), біля кордону з 
Польщею, в однойменній частині гірського масиву Східних Бескидів. РЛП був створений з 
метою збереження у верхів'ї басейну Дністра природних територіальних комплексів, цінних 

у науково-природничому, рекреаційному й туристичному напрямках.  
 
Також частина коштів використані на створення та розвиток регіонального ландшафтного 
парку "Стільське Горбогір'я". З часу оголошення про створення РЛП, у зв'язку з відсутністю 

спеціальної адміністрації та відповідного фінансування Проєкт організації території 
регіонального ландшафтного парку "Стільське Горбогір'я", охорони, відтворення та 
рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів.  
 
Для прикладу, в межах РЛП протікає річка Колодниця, на руслі якої збереглися залишки 

давніх шлюзів, що робило її судноплавною від Дністра до городища Стільсько. 
 
Функціональне зонування території РЛП не розроблялися, тобто, де-факто, РЛП існував лише 
на папері. 

 
Досягнення поставлених цілей 
(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі досягнуто частково. Кошти виділяються тільки на  мінімальне утримання  та 
функціонування РЛП. 
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17 
Назва програми/фонду/проекту 

(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Програма моніторингу природного довкілля Львівської області на 2011 – 2015 роки і на 
перспективу до 2020 року» затверджена рішенням обласної ради  від 13.12.2011 року № 
322. 
Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища. 

 
Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Проведення моніторингу стану довкілля Львівської області. 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 
(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№1. Забруднення органічними речовинами. 
№2. Забруднення біогенними речовинами. 
№3. Забруднення небезпечними речовинами. 

 

Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  

(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

Метою Програми було передбачення заходів для забезпечення в автоматизованому режимі 
адміністративних органів і відповідних служб області даними про стан довкілля та науково-
обґрунтованими рекомендаціями щодо прийняття управлінських рішень з оперативного 
контролю стану довкілля та для запобігання негативним екологічним ситуаціям.  

 
Заходи, які передбачається виконати для реалізації Програми, повинні були фінансуватися з 
державного бюджету, Державного та обласного фондів охорони навколишнього природного 
середовища. Для виконання окремих пунктів Програми можливе було й залучення коштів 
різних інвестиційних проектів за участю як вітчизняних, так і міжнародних організацій, грантів 
а також спонсорської допомоги. Обґрунтування фінансування заходів з бюджетних коштів 
здійснюється відповідно до встановлених вимог 
 
Нажаль, одна з перших моніторингових програм, розроблена як за участі самих суб’єктів 
моніторингу довкілля, науковців, так і громадськості, залишилась не реалізованою.  

 
В останні роки з обласного фонду ОНПС, виділялись мізерні кошти (150 - 200 тис. грн.) для 
лабораторії Державні екологічній інспекції у Львівській області для закупівлі хімічних реагентів, 
повірку обладнання з метою здійснення інспекційних повноважень, в тому числі й контроль 
суб’єктів господарювання, що здійснюють скиди  неочищених зворотних (стічних) вод в МПВ 
РРБ Дністра. 
 

 

Досягнення поставлених цілей 
(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі не досягнуто, через відсутністю фінансування заходу. 
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18 
Назва програми/фонду/проекту 

(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Обласна програма охорони навколишнього природного середовища до 2020 року» 
затверджена рішенням Івано-Франківської обласної ради від 25.12.2015. № 59-2/2015. 
Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища. 
Місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища. 

 
Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Охорона і раціональне використання водних ресурсів. 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 
(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№1. Забруднення органічними речовинами. 
№2. Забруднення біогенними речовинами. 
№3. Забруднення небезпечними речовинами. 
№5. Гідроморфологічні зміни. 

 

Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  

(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

Обсяг бюджетних асигнувань на Програму ОНПС-2020 складав 33 млн. 688,217 тис. грн. у 
тому числі загального обласного фонду - 0,0 тис. гривень та спеціального фонду - 33 млн. 
688,217 тис. грн.  

 
Додатково було виділені кошти для реалізацію проекту «Розроблення документації із 
землеустрою для ландшафтного заказника місцевого значення "Ріка Свіча з притокою 
Мізунькою» (500 тис. грн.) та ведення державного кадастру територій та об'єктів ПЗФ Івано-
Франківської області - 500 тис. грн. 
 
Охорона і раціональне використання водних ресурсів. 

 
Заплановані видатки на 2019 рік -  68241,56 тис. грн. 
Профінансовано на 01.01.2020 - 63796,05 тис. грн. 
Стан виконання на 01.01.2020  - 57472,8  тис. грн. 

 
Фінансування природоохоронних заходів, в частині «Охорона і раціональне використання 
водних ресурсів» здійснювалось за рахунок коштів обласного та місцевих фондів ОНПС у 2019 
році складало 48% всіх коштів й загалом було використано 63796,059 тис. грн.. 

 
Окремо зазначимо реалізовані проекти в РРБ Дністра в частині найбільш критичної 
інфраструктурної проблеми з реконструкція та модернізації існуючих каналізаційно-очисних 
споруд (КОС), мереж водовідведення. 
 

 
Досягнення поставлених цілей 

(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі досягнуто частково, не всі заплановані заходи профінансовано та реалізовано. 
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19 
Назва програми/фонду/проекту 

(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Обласна програма охорони навколишнього природного середовища до 2020 року» 
затверджена рішенням Івано-Франківської обласної ради від 25.12.2015. № 59-2/2015. 
Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища. 

 
Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Будівництво каналізаційної мережі житлового масиву між вулицями Гайдамацька та Січового 
Стрільця Петріва в с. Крихівці. 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 

(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№1. Забруднення органічними речовинами. 
№2. Забруднення біогенними речовинами. 
№3. Забруднення небезпечними речовинами. 
 
МПВ  Бистриця Солотвинська / UA_M5.2_0457. 

 

Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  
(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

На реалізацію проекту «Будівництво каналізаційної мережі житлового масиву між вулицями 
Гайдамацька та Січового Стрільця Петріва в с. Крихівці» було виділено кошти в обсязі - 
3930,398 тис. грн.  

Роботи виконано вчасно і в повному обсязі. 

 
Досягнення поставлених цілей 
(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі досягнуто. Проведено реконструкцію  каналізаційної мережі житлового масиву 
в с. Крихівці. 

20 
Назва програми/фонду/проекту 

(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Обласна програма охорони навколишнього природного середовища до 2020 року», 
затверджена рішенням Івано-Франківської обласної ради від 25.12.2015. № 59-2/2015. 
Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища. 

 
Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Реконструкція дворових мереж водовідведення по вулиці Витвицького, 24-28 в м. Івано-
Франківську. 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 
(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№1. Забруднення органічними речовинами. 
№2. Забруднення біогенними речовинами. 
№3. Забруднення небезпечними речовинами. 
МПВ  Бистриця Солотвинська / UA_M5.2_0457. 

 

Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  
(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

На реалізацію проекту «Реконструкція дворових мереж водовідведення по вулиці 
Витвицького, 24-28 в м. Івано-Франківську»  було виділено - 959,0 тис. грн.. 

Роботи виконано вчасно і в повному обсязі. Проект реалізовано. 
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Досягнення поставлених цілей 
(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі досягнуто. Проведено реконструкцію водовідвідних мереж 

21 
Назва програми/фонду/проекту 
(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Обласна програма охорони навколишнього природного середовища до 2020 року», 
затверджена рішенням Івано-Франківської обласної ради від 25.12.2015. № 59-2/2015. 
Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища. 

 
Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Реконструкція дворових мереж водовідведення на вул. К. Данила, 7А, 9 та на Південному 
Бульварі, 29-31, 31А в м. Івано-Франківську. 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 
(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№1. Забруднення органічними речовинами. 
№2. Забруднення біогенними речовинами. 
№3. Забруднення небезпечними речовинами. 
МПВ Бистриця Солотвинська / UA_M5.2_0457. 

 

Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  
(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

На реалізацію проекту «Реконструкція дворових мереж водовідведення на вул. К. Данила, 7А, 
9 та на Південному Бульварі, 29-31, 31А в м. Івано-Франківську» було виділено - 1136,0 тис. 

грн.  
Проект реалізовано. 

 
Досягнення поставлених цілей 
(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі досягнуто. Проведено реконструкцію водовідвідних  каналізаційних мереж. 

22 
Назва програми/фонду/проекту 
(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Обласна програма охорони навколишнього природного середовища до 2020 року», 
затверджена рішенням Івано-Франківської обласної ради від 25.12.2015. № 59-2/2015. 
Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища. 

 
Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Нове будівництво зовнішніх каналізаційних мереж відділення стаціонарного догляду 
територіального центру соціального обслуговування в с. Данильче Рогатинського району 
Івано-Франківської області. 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 
(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№1. Забруднення органічними речовинами. 
№2. Забруднення біогенними речовинами. 
№3. Забруднення небезпечними речовинами. 
МПВ річка Студений Потік / UA_M5.2_0384. 



 

123 

 

 

Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  

(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

На реалізацію проекту «Нове будівництво зовнішніх каналізаційних мереж відділення 
стаціонарного догляду територіального центру соціального обслуговування в с. Данильче 
Рогатинського району Івано-Франківської області» було виділено - 600,0 тис. грн.  

Проект реалізовано. 

 
Досягнення поставлених цілей 
(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі досягнуто.  Збудовано каналізаційні мережі відділення стаціонарного догляду 
територіального центру соціального обслуговування в с. Данильче. 
 

23 
Назва програми/фонду/проекту 
(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Обласна програма охорони навколишнього природного середовища до 2020 року», 
затверджена рішенням Івано-Франківської обласної ради від 25.12.2015. № 59-2/2015. 
Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища. 

 
Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Нове будівництво каналізаційної мережі та очисних споруд потужністю 25 м3 на добу для 
Болехівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Болехівської міської ради Івано-
Франківської області (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації). 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 
(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№1. Забруднення органічними речовинами. 
№2. Забруднення біогенними речовинами. 
№3. Забруднення небезпечними речовинами. 
МПВ річки Сукіль / UA_M5.2_0288. 

 

Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  
(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

На реалізацію проекту «Нове будівництво каналізаційної мережі та очисних споруд потужністю 
25 м3 на добу для Болехівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Болехівської міської 
ради Івано-Франківської області (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної 
документації)» було виділено  - 514,12 тис. грн..  

Проект реалізовано. 

 

Досягнення поставлених цілей 

(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі досягнуто. Збудовано каналізаційні мережі та очисних споруд потужністю 25 м3 
на добу для Болехівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1. 
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24 
Назва програми/фонду/проекту 

(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Обласна програма охорони навколишнього природного середовища до 2020 року», 
затверджена рішенням Івано-Франківської обласної ради від 25.12.2015. № 59-2/2015. 
Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища. 

 
Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Влаштування системи водовідведення по вулиці 22 Січня, 85 в селищі Брошнів-Осада 
Брошнів-Осадської селищної ради обʼєднаної територіальної громади Івано-Франківської 
області. Нове будівництво. 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 
(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№1. Забруднення органічними речовинами. 
№2. Забруднення біогенними речовинами. 
№3. Забруднення небезпечними речовинами. 
МПВ річка Сівка / UA_M5.2_0308. 

 

Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  

(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

На реалізацію проекту «Влаштування системи водовідведення по вулиці 22 Січня, 85 в селищі 
Брошнів-Осада Брошнів-Осадської селищної ради обʼєднаної територіальної громади Івано-
Франківської області. Нове будівництво» було виділено - 901,989 тис. грн.. 

Проект реалізовано. 

 
Досягнення поставлених цілей 
(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі досягнуто. Влаштовано систему водовідведення в селищі Брошнів-Осада. 

25 
Назва програми/фонду/проекту 
(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Обласна програма охорони навколишнього природного середовища до 2020 року», 
затверджена рішенням Івано-Франківської обласної ради від 25.12.2015. № 59-2/2015. 
Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища. 

 
Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Нове будівництво. Каналізаційні мережі по вулицях: Зарічна, Вільна, Незалежності, Підгірна в 
селі Крихівці Івано-Франківської міської ради. 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 

(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№1. Забруднення органічними речовинами. 
№2. Забруднення біогенними речовинами. 
№3. Забруднення небезпечними речовинами. 
МПВ Бистриця Солотвинська / UA_M5.2_0457. 

 

Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  

(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

На реалізацію проекту «Нове будівництво. Каналізаційні мережі по вулицях: Зарічна, Вільна, 
Незалежності, Підгірна в селі Крихівці Івано-Франківської міської ради» було виділено - 744,5 

тис. грн. 
Проект реалізовано. 
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Досягнення поставлених цілей 
(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі досягнуто.  
Збудовано нові каналізаційні мережі. В с. Крихівці. 

26 
Назва програми/фонду/проекту 
(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Обласна програма охорони навколишнього природного середовища до 2020 року», 
затверджена рішенням Івано-Франківської обласної ради від 25.12.2015. № 59-2/2015. 
Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища. 

 
Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Реконструкція очисних споруд по вул. Залізнична, 57 в селищі Брошнів-Осада Рожнятівського 
району Івано-Франківської області 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 
(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№1. Забруднення органічними речовинами. 
№2. Забруднення біогенними речовинами. 
№3. Забруднення небезпечними речовинами. 
МПВ річка Сівка / UA_M5.2_0308. 

 

Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  
(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

На реалізацію проекту «Реконструкція очисних споруд по вул. Залізнична, 57 в селищі 
Брошнів-Осада Рожнятівського району Івано-Франківської області» було виділено  - 471,66 

тис. грн.  
Проект реалізовано. 

 
Досягнення поставлених цілей 
(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі досягнуто.  
Проведено реконструкцію КОС. 

27 
Назва програми/фонду/проекту 
(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Обласна програма охорони навколишнього природного середовища до 2020 року», 
затверджена рішенням Івано-Франківської обласної ради від 25.12.2015. № 59-2/2015. 
Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища. 

 
Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Реконструкція каналізаційної мережі житлових будинків 17, 17а, 19 на вул. Миколайчука в м. 
Івано-Франківську. 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 
(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№1. Забруднення органічними речовинами. 
№2. Забруднення біогенними речовинами. 
№3. Забруднення небезпечними речовинами. 
МПВ Бистриця Солотвинська / UA_M5.2_0457. 
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Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  

(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

На реалізацію проекту «Реконструкція каналізаційної мережі житлових будинків 17, 17а, 19 на 
вул. Миколайчука в м. Івано-Франківську» було виділено - 440,31 тис. грн.  

Проект реалізовано. 

 
Досягнення поставлених цілей 
(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі досягнуто.  
Проведено реконструкцію каналізаційних мереж. 

28 
Назва програми/фонду/проекту 
(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Обласна програма охорони навколишнього природного середовища до 2020 року», 
затверджена рішенням Івано-Франківської обласної ради від 25.12.2015. № 59-2/2015. 
Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища. 

 
Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Комплекс очисних споруд Тисменицького протитуберкульозного диспансеру. Івано-
Франківська область, Тисменицький район, м. Тисмениця. Нове будівництво. 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 
(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№1. Забруднення органічними речовинами. 
№2. Забруднення біогенними речовинами. 
№3. Забруднення небезпечними речовинами. 
МПВ річка Ворона / UA_M5.2_0433. 

 

Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  

(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

На реалізацію проекту «Комплекс очисних споруд Тисменицького протитуберкульозного 
диспансеру. Івано-Франківська область, Тисменицький район, м. Тисмениця. Нове 
будівництво» було виділено – 336,0 тис. грн.. 

Проект реалізовано. 

 

Досягнення поставлених цілей 
(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі досягнуто.  
Проведено реконструкцію каналізаційно-очисних споруд протитуберкульозного диспансеру. 
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29 
Назва програми/фонду/проекту 

(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Обласна програма охорони навколишнього природного середовища до 2020 року», 
затверджена рішенням Івано-Франківської обласної ради від 25.12.2015. № 59-2/2015. 
Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища. 

 
Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Нове будівництво каналізаційних мереж та споруд на них по вул. Стуса в селищі Богородчани 
Івано-Франківської області. 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 

(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№1. Забруднення органічними речовинами. 
№2. Забруднення біогенними речовинами. 
№3. Забруднення небезпечними речовинами. 
МПВ Бистриця Солотвинська / UA_M5.2_0457. 

 

Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  
(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

На реалізацію проекту «Нове будівництво каналізаційних мереж та споруд на них по вул. Стуса 
в селищі Богородчани Івано-Франківської області» було виділено - 917, 0 тис. грн.. 

Проект реалізовано. 
 

 
Досягнення поставлених цілей 
(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі досягнуто.  
Збудовано каналізаційні мережі. 

30 
Назва програми/фонду/проекту 

(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Обласна програма охорони навколишнього природного середовища до 2020 року», 
затверджена рішенням Івано-Франківської обласної ради від 25.12.2015. № 59-2/2015. 
Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища. 

 
Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Нове будівництво зовнішніх каналізаційних мереж по вул. Шевченка біля стадіону в селищі 
Битків Надвірнянського району Івано-Франківської області 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 
(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№1. Забруднення органічними речовинами. 
№2. Забруднення біогенними речовинами. 
№3. Забруднення небезпечними речовинами. 
МПВ річки Битківчик / UA_M5.2_0419. 

 

Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  
(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

На реалізацію проекту «Нове будівництво зовнішніх каналізаційних мереж по вул. Шевченка 
біля стадіону в селищі Битків Надвірнянського району Івано-Франківської області» було 
виділено – 800,0 тис. грн. 

Проект реалізовано. 
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Досягнення поставлених цілей 
(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі досягнуто.  
Збудовано каналізаційні мережі. 

31 
Назва програми/фонду/проекту 
(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Обласна програма охорони навколишнього природного середовища до 2020 року», 
затверджена рішенням Івано-Франківської обласної ради від 25.12.2015. № 59-2/2015. 
Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища. 

 
Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Будівництво системи водовідведення масиву житлової забудови в районі вулиць Ринкова-
Лисенка в м. Надвірній Івано-Франківської області. 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 
(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№1. Забруднення органічними речовинами. 
№2. Забруднення біогенними речовинами. 
№3. Забруднення небезпечними речовинами. 
МПВ річка Стримба (Стримбал) / UA_M5.2_0448. 
 

 

Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  
(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

На реалізацію проекту «Будівництво системи водовідведення масиву житлової забудови в 
районі вулиць Ринкова-Лисенка в м. Надвірній Івано-Франківської області» було виділено - 
473,6 тис. грн.   

Проект реалізовано. 

 
Досягнення поставлених цілей 
(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі досягнуто.  
Збудовано мережу водовідведення. 

32 
Назва програми/фонду/проекту 
(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Обласна програма охорони навколишнього природного середовища до 2020 року», 
затверджена рішенням Івано-Франківської обласної ради від 25.12.2015. № 59-2/2015. 
Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища. 

 
Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Нове будівництво каналізаційної мережі по вул. Шеремети, вул. Левицького, вул. Поповича на 
землях комунальної власності в місті Рогатині Івано-Франківської області. 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 
(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№1. Забруднення органічними речовинами. 
№2. Забруднення біогенними речовинами. 
№3. Забруднення небезпечними речовинами. 
МПВ річка Гнила Липа / UA_M5.2_0374. 
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Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  

(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

На реалізацію проекту «Нове будівництво каналізаційної мережі по вул. Шеремети, вул. 
Левицького, вул. Поповича на землях комунальної власності в місті Рогатині Івано-
Франківської області» було виділено -499,99 тис. грн.  

Проект реалізовано. 

 
Досягнення поставлених цілей 
(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі досягнуто.  
Збудовано нову каналізаційну мережу. 

33 
Назва програми/фонду/проекту 
(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Обласна програма охорони навколишнього природного середовища до 2020 року», 
затверджена рішенням Івано-Франківської обласної ради від 25.12.2015. № 59-2/2015. 
Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища. 

 
Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Будівництво очисних споруд в селі Дуба Рожнятівського району. 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 
(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№1. Забруднення органічними речовинами. 
№2. Забруднення біогенними речовинами. 
№3. Забруднення небезпечними речовинами. 
МПВ річка Дуба / UA_M5.2_0357. 

 

Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  

(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

На реалізацію проекту «Будівництво очисних споруд в селі Дуба Рожнятівського району» було 
виділено – 350,8 тис. грн.. Еквівалент населення (ЕН) села Дуба  = 1150 чоловік. 

Проект реалізовано. 

 

Досягнення поставлених цілей 
(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі досягнуто. Збудовано каналізаційно-очисні споруди в с. Дуба. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

130 

 

34 
Назва програми/фонду/проекту 

(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Обласна програма охорони навколишнього природного середовища до 2020 року», 
затверджена рішенням Івано-Франківської обласної ради від 25.12.2015. № 59-2/2015. 
Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища. 

 
Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Нове будівництво каналізаційної мережі в с. Клубівці Тисменицького району Івано-
Франківської області 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 

(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№1. Забруднення органічними речовинами. 
№2. Забруднення біогенними речовинами. 
№3. Забруднення небезпечними речовинами. 
МПВ річка Ворона / UA_M5.2_0432. 

 

Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  
(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

На реалізацію проекту «Нове будівництво каналізаційної мережі в с. Клубівці Тисменицького 
району Івано-Франківської області» було  виділено – 1400,0 тис. грн.  

Проект реалізовано. 

 
Досягнення поставлених цілей 
(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі досягнуто. 
Збудовано каналізаційні мережі. 

35 
Назва програми/фонду/проекту 

(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Обласна програма охорони навколишнього природного середовища до 2020 року», 
затверджена рішенням Івано-Франківської обласної ради від 25.12.2015. № 59-2/2015. 
Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища. 

 
Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Нове будівництво каналізаційних мереж та споруд на них вулиць Центральна, Незалежності, 
Шевченка, Лесі Українки, Чорнолізька, І.Франка, Левада в с. Чорнолізці Тисменицького району 
Івано-Франківської області. 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 

(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№1. Забруднення органічними речовинами. 
№2. Забруднення біогенними речовинами. 
№3. Забруднення небезпечними речовинами. 
МПВ річка Ворона / UA_M5.2_0431. 

 

Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  

(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

На реалізацію проекту «Нове будівництво каналізаційних мереж та споруд на них вулиць 
Центральна, Незалежності, Шевченка, Лесі Українки, Чорнолізька, І.Франка, Левада в с. 
Чорнолізці Тисменицького району Івано-Франківської області» було виділено - 1350,0 тис. грн..  

Проект реалізовано. 
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Досягнення поставлених цілей 
(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі досягнуто. 
Збудовано нові каналізаційні мережі. 

36 
Назва програми/фонду/проекту 
(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Обласна програма охорони навколишнього природного середовища до 2020 року», 
затверджена рішенням Івано-Франківської обласної ради від 25.12.2015. № 59-2/2015. 
Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища. 

 
Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Нове будівництво роздільної каналізаційної мережі по вул. Шевченка в с. Долина Олешанської 
сільської ради обʼєднаної територіальної громади Тлумацького району Івано-Франківської 
області ( в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації). 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 
(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№1. Забруднення органічними речовинами. 
№2. Забруднення біогенними речовинами. 
№3. Забруднення небезпечними речовинами. 
МПВ річка Дністер. / UA_M5.2_0009. 

 

Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  
(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

На реалізацію проекту «Нове будівництво роздільної каналізаційної мережі по вул. Шевченка 
в с. Долина Олешанської сільської ради обʼєднаної територіальної громади Тлумацького 
району Івано-Франківської області (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної 
документації)» було виділено – 458,0 тис. грн..  

Проект реалізовано. 

 
Досягнення поставлених цілей 

(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі досягнуто. 
Збудовано роздільну каналізаційну мережу. 

37 
Назва програми/фонду/проекту 
(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Обласна програма охорони навколишнього природного середовища до 2020 року», 
затверджена рішенням Івано-Франківської обласної ради від 25.12.2015. № 59-2/2015. 
Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища. 

 
Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Нове будівництво роздільної каналізаційної мережі по вул. Зузука в с. Сілець Ямницької 
сільської ради обʼєднаної територіальної громади Івано-Франківської області. 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 
(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№1. Забруднення органічними речовинами. 
№2. Забруднення біогенними речовинами. 
№3. Забруднення небезпечними речовинами. 
МПВ річка Бистриця / UA_M5.2_0392. 
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Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  

(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

На реалізацію проекту «Нове будівництво роздільної каналізаційної мережі по вул. Зузука в с. 
Сілець Ямницької сільської ради обʼєднаної територіальної громади Івано-Франківської 
області» було виділено – 1140,0 тис. грн.  

Проект реалізовано. 

 
Досягнення поставлених цілей 
(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі досягнуто. 
Збудовано роздільну каналізаційну мережу. 

38 
Назва програми/фонду/проекту 
(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Обласна програма охорони навколишнього природного середовища до 2020 року», 
затверджена рішенням Івано-Франківської обласної ради від 25.12.2015. № 59-2/2015. 
Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища. 

 
Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Будівництво каналізаційних мереж вулицями Данила Галицького, Залізнична, Котляревського, 
Воїнів УПА, 24 Серпня, Гузіївська, Площа Івана Франка в м. Болехові. Нове будівництво 
(коригування проекту). 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 
(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№1. Забруднення органічними речовинами. 
№2. Забруднення біогенними речовинами. 
№3. Забруднення небезпечними речовинами. 
МПВ річки Сукіль / UA_M5.2_0288. 

 

Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  
(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

На реалізацію проекту «Будівництво каналізаційних мереж вулицями Данила Галицького, 
Залізнична, Котляревського, Воїнів УПА, 24 Серпня, Гузіївська, Площа Івана Франка в м. 
Болехові. Нове будівництво (коригування проекту)» з державного фонду ОНПС було виділено 
– 13,1 млн. гривень.  

Проект реалізовано. 

 

Досягнення поставлених цілей 

(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі досягнуто. 
Збудовано каналізаційні мережі. 
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39 
Назва програми/фонду/проекту 

(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Обласна програма охорони навколишнього природного середовища до 2020 року», 
затверджена рішенням Івано-Франківської обласної ради від 25.12.2015. № 59-2/2015. 
Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища. 

 
Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Реконструкцію існуючих очисних споруд з встановленням необхідних споруд потужністю 150 
м3/добу для очищення стічних вод по вул. Шептицького, 69 в м. Долина (коригування). 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 

(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№1. Забруднення органічними речовинами. 
№2. Забруднення біогенними речовинами. 
№3. Забруднення небезпечними речовинами. 
МПВ річки Саджава (Садзава) / UA_M5.2_0280. 

 

Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  
(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

На реалізацію проекту «Реконструкцію існуючих очисних споруд з встановленням необхідних 
споруд потужністю 150 м3/добу для очищення стічних вод по вул. Шептицького, 69 в м. Долина 
(коригування)» з державного фонду ОНПС було виділено – 8,8 млн. гривень. 

Проект реалізовано. 

 
Досягнення поставлених цілей 
(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі досягнуто. 
Проведено реконструкцію локальних КОС по вул.. Шептицького в. м. Долина. 

40 
Назва програми/фонду/проекту 

(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Обласна програма охорони навколишнього природного середовища до 2020 року», 
затверджена рішенням Івано-Франківської обласної ради від 25.12.2015. № 59-2/2015. 
Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища. 

 
Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Нове будівництво господарсько-побутової каналізаційної мережі по вул. Шевченка в м. Долина 
Долинського району Івано-Франківської області. 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 
(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№1. Забруднення органічними речовинами. 
№2. Забруднення біогенними речовинами. 
№3. Забруднення небезпечними речовинами. 
МПВ річки Саджава (Садзава) / UA_M5.2_0280. 

 

Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  
(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

На реалізацію проекту «Нове будівництво господарсько-побутової каналізаційної мережі по 
вул. Шевченка в м. Долина Долинського району Івано-Франківської області» з державного 
фонду ОНПС було виділено – 0,85 млн. гривень.  

Проект реалізовано. 
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Досягнення поставлених цілей 
(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі досягнуто. 
Збудовано нову  каналізаційну мережу. 

41 
Назва програми/фонду/проекту 
(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Обласна програма охорони навколишнього природного середовища до 2020 року», 
затверджена рішенням Івано-Франківської обласної ради від 25.12.2015. № 59-2/2015. 
Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища. 

 
Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Будівництво каналізаційних мереж та споруд на них в с. Брошнів Рожнятівського району Івано-
Франківської області. 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 
(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№1. Забруднення органічними речовинами. 
№2. Забруднення біогенними речовинами. 
№3. Забруднення небезпечними речовинами. 
МПВ річки Сівка / UA_M5.2_0308. 

 

Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  
(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

На реалізацію проекту «Будівництво каналізаційних мереж та споруд на них в с. Брошнів 
Рожнятівського району Івано-Франківської області» з державного фонду ОНПС було виділено 
– 10,0 млн. гривень. 

Проект реалізовано. 

 
Досягнення поставлених цілей 
(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі досягнуто. 
Збудовано нові каналізаційні мережі. 

42 
Назва програми/фонду/проекту 
(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Обласна програма охорони навколишнього природного середовища до 2020 року», 
затверджена рішенням Івано-Франківської обласної ради від 25.12.2015. № 59-2/2015. 
Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища. 

 
Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Реконструкцію очисних споруд по вул. Залізничній, 57 в селищі Брошнів-Осада Рожнятівського 
району Івано-Франківської області.  

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 
(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№1. Забруднення органічними речовинами. 
№2. Забруднення біогенними речовинами. 
№3. Забруднення небезпечними речовинами. 
МПВ річки Сівка / UA_M5.2_0308. 
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Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  

(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

На реалізацію проекту «Реконструкцію очисних споруд по вул. Залізничній, 57 в селищі 
Брошнів-Осада Рожнятівського району Івано-Франківської області» з державного фонду 
ОНПС було виділено –  4,1 млн. гривень.  

Проект реалізовано. 

 
Досягнення поставлених цілей 
(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі досягнуто. 
Зроблено реконструкцію очисних споруд. 

43 
Назва програми/фонду/проекту 
(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Обласна програма охорони навколишнього природного середовища до 2020 року», 
затверджена рішенням Івано-Франківської обласної ради від 25.12.2015. № 59-2/2015. 
Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища. 

 
Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Реконструкцію очисних споруд в смт. Перегінське Рожнятівського району Івано-Франківської 
області (Коригування). 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 
(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№1. Забруднення органічними речовинами. 
№2. Забруднення біогенними речовинами. 
№3. Забруднення небезпечними речовинами. 
МПВ річки Лімниця / UA_M5.2_0322. 

 

Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  

(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

На реалізацію проекту «Реконструкцію очисних споруд в смт. Перегінське Рожнятівського 
району Івано-Франківської області (Коригування)» з державного фонду ОНПС було виділено 
8,0 млн. гривень.  

Проект реалізовано. 

 

Досягнення поставлених цілей 
(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі досягнуто. 
Проведено реконструкцію КОС. 
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44 
Назва програми/фонду/проекту 

(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Обласна програма охорони навколишнього природного середовища до 2020 року», 
затверджена рішенням Івано-Франківської обласної ради від 25.12.2015. № 59-2/2015. 
Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища. 

 
Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Будівництво побутової каналізації по вулицях Правди, Вишневій та Квітковій в с. Угринів 
Тисменицького району Івано-Франківської області. 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 

(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№1. Забруднення органічними речовинами. 
№2. Забруднення біогенними речовинами. 
№3. Забруднення небезпечними речовинами. 
МПВ річки Б. Солотвинська / UA_M5.2_0456. 

 

Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  
(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

На реалізацію проекту «Будівництво побутової каналізації по вулицях Правди, Вишневій та 
Квітковій в с. Угринів Тисменицького району Івано-Франківської області» з державного фонду 
ОНПС було виділено - 1,5 млн. гривень. 

Проект реалізовано. 

 
Досягнення поставлених цілей 
(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі досягнуто. 
Збудовано каналізаційну мережу. 

45 
Назва програми/фонду/проекту 

(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Обласна програма охорони навколишнього природного середовища до 2020 року», 
затверджена рішенням Івано-Франківської обласної ради від 25.12.2015. № 59-2/2015. 
Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища. 

 
Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Раціональне використання, зберігання відходів виробництва в тому числі й твердих побутових 
відходів (ТПВ). 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 
(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№4. Засмічення пластиком та іншими твердими побутовими відходами. 
 

РРБ Дністер / МПВ річок області (65% площі області). 
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Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  

(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

Заплановані видатки на 2019 рік -  15036,45 тис. грн. 
Профінансовано на 01.01.2020 - 14305,665 тис. грн. 
Стан виконання заходу (видатки) - 13431,8  тис. грн. 

 
Фінансування природоохоронних заходів, в частині «Раціональне використання, зберігання 
відходів виробництва і ТПВ» здійснювалось за рахунок коштів обласного та місцевих фондів 
ОНПС у 2019 році складало 11% всіх коштів й загалом було використано більше 13,4 млн. грн..  

 
РРБ Дністер / Закупівля контейнерів, спецттехніки, облаштування полігонів ТПВ, 

виготовлення ПКД для існуючих полігонів.  
 

 

Досягнення поставлених цілей 
(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі досягнуто частково. 
Закуплено контейнери для збору та сортування ТПВ, спеціальна техніки для збору та вивозу 
ТПВ, об-лаштовані існуючі полігонів ТПВ в окремих ОТГ, виготовлення ПКД для реконструкція 
існуючих полігонів та влаштування нових для новостворених ОТГ. 

46 
Назва програми/фонду/проекту 

(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Обласна програма охорони навколишнього природного середовища до 2020 року», 
затверджена рішенням Івано-Франківської обласної ради від 25.12.2015. № 59-2/2015. 
Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища. 

 
Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Охорона і раціональне використання земель  

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 

(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№2. Забруднення біогенними речовинами. 
№3. Забруднення небезпечними речовинами. 
 
РРБ Дністер / МПВ річок області (65% площі області). 

 

Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  
(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

Заплановані видатки на 2019 рік -  48513,75 тис. грн. 
Профінансовано на 01.01.2020 - 45157,8 тис. грн.  
Стан виконання заходу (видатки) - 42196,1 тис. грн.  

 
Фінансування природоохоронних заходів, в частині «Охорона і раціональне використання 
земель» здійснювалось за рахунок коштів обласного та місцевих фондів ОНПС у 2019 році 
складало 35% всіх коштів й загалом було використано більше 42,1 млн. грн.. 

 
РРБ Дністер / інвентаризація земель, грошова оцінка, виготовлення ПКД, розчищення 

внутрігосподарських меліоративних  каналів. 
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Досягнення поставлених цілей 
(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі досягнуто частково. 
Проведено часткову інвентаризацію земель та окремі роботи з розчищення  
внутрігосподарської меліоративної сітки каналів. 

47 
Назва програми/фонду/проекту 
(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Обласна програма охорони навколишнього природного середовища до 2020 року», 
затверджена рішенням Івано-Франківської обласної ради від 25.12.2015. № 59-2/2015. 
Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища. 

 
Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Збереження ПЗФ. 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 
(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№7. Питання щодо взаємозв’язку кількості і якості вод пов’язаних зі зміною клімату. 
 
МПВ окремих річок області в межах ПЗФ. 

 

Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  
(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

Заплановані видатки на 2019 рік -  1691,023 тис. грн. 
Профінансовано на 01.01.2020 р. - 1691,023 тис. грн. 
Стан виконання заходу (видатки) - 1555,155 тис. грн. 

 
Фінансування природоохоронних заходів, в частині «Збереження ПЗФ» здійснювалось за 
рахунок коштів обласного та місцевих фондів ОНПС у 2019 році складало всього 1% всіх 

коштів й загалом було використано для фінансування місцевих НПП в тому числі й в РРБ 
Дністер. 
 

 
Досягнення поставлених цілей 
(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі досягнуто частково. 
Профінансовано  тільки діяльність НПП та РЛП. 

48 
Назва програми/фонду/проекту 
(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Обласна програма охорони навколишнього природного середовища до 2020 року», 
затверджена рішенням Івано-Франківської обласної ради від 25.12.2015. № 59-2/2015. 
Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища. 

 
Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів. 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 
(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№6. Поширення інвазивних видів. 
№7. Питання щодо взаємозв’язку кількості і якості вод пов’язаних зі зміною клімату. 
 
РРБ Дністер / МПВ річок області (65% площі області). 
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Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  

(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

Заплановані видатки на 2019 рік -  916,881 тис. грн. 
Профінансовано на 01.01.2020 р. – 916,881 тис. грн. 
Стан виконання заходу (видатки) – 916,7 тис. грн.  

 
Фінансування природоохоронних заходів, в частині «Охорона і раціональне використання 
природних рослинних ресурсів» здійснювалось за рахунок коштів обласного та місцевих 
фондів ОНПС у 2019 році складало всього 1% всіх коштів й загалом було використано для 

фінансування місцевих НПП в частині збереження червонокнижних видів рослин в тому числі 
й в РРБ Дністер. 
 

 
Досягнення поставлених цілей 

(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі досягнуто частково. 
Проведено робити тільки за окремими напрямками, збереження червонокнижних видів 
рослин. 

49 
Назва програми/фонду/проекту 
(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Обласна програма охорони навколишнього природного середовища до 2020 року», 
затверджена рішенням Івано-Франківської обласної ради від 25.12.2015. № 59-2/2015. 
Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища. 
Місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища. 

 
Назва природоохоронного заходу  

(вказати повну назву природоохоронного заходу) 
Наука, інформація і освіта, екологічний моніторинг 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 
(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№1. Забруднення органічними речовинами. 
№2. Забруднення біогенними речовинами. 
№3. Забруднення небезпечними речовинами. 
№4. Засмічення пластиком та іншими твердими побутовими відходами. 
№5. Гідроморфологічні зміни. 
№6. Поширення інвазивних видів. 
№7. Питання щодо взаємозв’язку кількості і якості вод пов’язаних зі зміною клімату. 
№8. Повені та паводки, затоплення територій. 
№9. Посухи та дефіцит води. 
 
РРБ Дністер / МПВ річок області (65% площі області). 
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Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  

(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

Заплановані видатки на 2019 рік -  7265,54 тис. грн. 
Профінансовано на 01.01.2020 р. – 5634,14 тис. грн. 
Стан виконання заходу (видатки) – 4164,85 тис. грн.  

 
Фінансування природоохоронних заходів, в частині «Наука, інформація і освіта, екологічний 
моніторинг» здійснювалось за рахунок коштів обласного та місцевих фондів ОНПС у 2019 році 
складало 4% всіх коштів й загалом було використано для фінансування програми моніторингу 

поверхневих вод РРБ Дністер, науково-дослідних робіт практично по всім основним водно-
екологічним проблемам. 
 

 
Досягнення поставлених цілей 

(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі досягнуто частково. 
Профінансовано лише окремі еколого-освітні заходи. 

50 
Назва програми/фонду/проекту 
(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Регіональна цільова програма «Питна вода» на 2012-2020 роки», затверджена 
рішенням Івано-Франківської обласної ради від 06.04.2012. № 467-13/2012. 
Внесені зміни згідно з рішенням Івано-Франківської обласної ради від 20.12.2019 № 
1326-33/2019. 

 

Назва природоохоронного заходу  

(вказати повну назву природоохоронного заходу) 
Заходи з підвищення якості питної води та очищення стічних вод; поліпшення санітарної, 
епідемічної та екологічної ситуації в області; забезпечення охорони джерел питного 
водопостачання; впровадження на підприємствах питного водопостачання та водовідведення 
новітніх технологій із застосуванням сучасного обладнання, приладів і матеріалів; зменшення 
втрат питної води; забезпечення цілодобового постачання якісної питної води населенню. 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 
(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№1. Забруднення органічними речовинами. 
№2. Забруднення біогенними речовинами. 
№3. Забруднення небезпечними речовинами. 
№7. Питання щодо взаємозв’язку кількості і якості вод пов’язаних зі зміною клімату. 
№9. Посухи та дефіцит води. 
 
РРБ Дністер / МПВ / 65% площі області. 
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Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  

(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

Відповідальним за виконання заходів було управління житлово-комунального господарства 
облдержадміністрації (нині Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-
комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації). Етапи 
фінансування програми: щорічно. Всього за період 2012-2020 роки планувалось виділити для  
реалізації Програми 214,4 млн. грн., в тому числі з державного бюджету - 140,3 млн. грн., 
обласного бюджету - 7,9 млн. грн., місцеві бюджети - 30,5 млн. грн.., інші надходження - 35,7 

млн. грн.  
 
У 2019 р. було передбачено відповідно 25,25 млн. грн. в тому числі з державного бюджету – 
16,6 млн. грн., обласного бюджету – 1,0 млн. грн., місцеві бюджети – 4,0 млн. грн.., інші 
надходження - 4,65 млн. грн.. Однак на виконання заходів не виділено жодної грн..  

 
У 2020 році на реалізацію даної Програми було використано з обласного бюджету всього 
407,576 тис. грн., які були вони направлені за напрямком «Захід з поліпшення якості питної 

води» в 2 навчальних закладах області (нажаль не зазначено, де саме виконані роботи). 
 

 
Досягнення поставлених цілей 
(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі не досягнуто. 
Відсутнє належне фінансування заходів Програми. 

51 
Назва програми/фонду/проекту 

(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Комплексна програма розвитку агропромислового комплексу та сільських територій 
Івано-Франківської області на 2016-2020 роки», затверджена рішенням обласної ради 
від 16.10.2015 № 1830-39/2015. 

 
Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Проведення робіт з розкислення (вапнування) ґрунтів. 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 
(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№2. Забруднення біогенними речовинами. 
№3. Забруднення небезпечними речовинами. 
№6. Поширення інвазивних видів. 
 
РРБ Дністер / МПВ річок області (65% площі області). 
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Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  

(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

Вапнування покращує якість урожаю сільськогосподарських культур, позитивно впливає на 
посівні якості насіння. Кальцій вапняків виступає як антагоніст надходження у рослину важких 
металів і радіонуклідів. На провапнованих ґрунтах підвищується стійкість рослин проти 
хвороб, змінюється склад і зменшується кількість бур’янів на полях, відповідно зменшується 
використання  небезпечних речовин, для їх знищення та  відповідно надходження дифузного 
забруднення у МПВ.  
 
Загальні видатки на реалізацію заходу складали – 10,6 млн. грн., з них: державний бюджет - 
1,0 млн. грн., обласний – 0,6 млн. грн. та 9,0 млн. грн. кошти сільгоспвиробників. Результатом 

заходу  мало бути підвищення врожайності та валового виробництва сільськогосподарських 
культур за рахунок ефективного використання добрив і меліорантів, відтворення родючості 
ґрунтів.  
 
Нажаль захід не фінансувався з державного та обласного бюджету. Окремі 

сільськогосподарські підприємства на свій розсуд виділяли вкрай мізерні кошти для виконання 
заходу. 
 

 
Досягнення поставлених цілей 
(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі не досягнуто. 
Фінансування заходів Програми не проводилося. 

52 
Назва програми/фонду/проекту 

(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Регіональна цільова програма розвитку рибництва на період до 2020 року», 
затверджена рішенням обласної ради від 18.04.2013. № 898-21/2013. 

 

Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Забезпечити належну якість води в рибницьких ставках, запобігання забрудненню водойм 
стічними водами промислових підприємств, населених пунктів, полів і тваринницьких ферм. 
Здійснювати комплекс гідрологічних досліджень, іхтіопатологічного моніторингу, 
профілактичних та лікувальних ветеринарно-санітарних заходів 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 
(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№1. Забруднення органічними речовинами. 
№2. Забруднення біогенними речовинами. 
№3. Забруднення небезпечними речовинами. 
№6. Поширення інвазивних видів. 
 
РРБ Дністер / МПВ річок області (65% площі області). 
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Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  

(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

Термін реалізації програми: з 2014 по 2020 роки. Етапи фінансування програми: щорічно за 
наявності фінансових ресурсів в обласному бюджеті. Загальний бюджет Програми складав 
4,953 млн. грн. з них 50% обласний бюджет 2,476 млн. грн. та відповідно 50% - 2,476 млн. грн.. 

інші джерела (кошти рибогосподарських підприємств, орендарів водних об’єктів). 
 
Дана Програма не фінансувалася з обласного бюджету.  

 
Зазначений вище природоохоронний захід мав виконуватися  виключно тільки за кошти 
орендарів водних об’єктів та товарно-рибних господарств. Звісно є він не фінансувався, не 
виконувався й не контролювався Департамент агропромислового розвитку 
облдержадміністрації (відповідальним за  реалізацію Програми). 
 

 
Досягнення поставлених цілей 
(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі не досягнуто. 
Заходи Програми не фінансувалися. 

53 
Назва програми/фонду/проекту 

(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Загальнодержавна цільова програма розвитку водного господарства та екологічного 
оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року», затверджена Законом 
України від 24 травня 2012 р. № 4836-VI. 

 

 
Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами  

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 
(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№1. Забруднення органічними речовинами. 
№2. Забруднення біогенними речовинами. 
№3. Забруднення небезпечними речовинами. 
 
54 пункти моніторингу в МПВ РРБ Дністер. 
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Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  

(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

За рахунок фінансування Програми Дніпро-2021  протягом 2018-2020 років в м. Івано-
Франківськ на базі Дністровського басейнового управління водних ресурсів (надалі БУВР) 
створено сучасна лабораторія моніторингу вод Західного регіону, що вагомим крок до 
впровадження європейського моніторингу вод. Створення такої лабораторії обійшлося 
державі орієнтовно в 32 млн. грн., кошти надійшли з спеціального фонду розвитку водного 

господарства.  
 
Наразі лабораторія Дністровського БУВР здійснює вимірювання пріоритетних забруднюючих 
речовин (пестицидів, поліароматичних вуглеводнів, легких органічних сполук та важких 
металів) у басейнах Дністра, Дунаю та Вісли. Інноваційні прилади забезпечують діагностику 
реального стану українських водойм відповідно до європейських норм та стандартів, що стане 
підставою для розробки ПУРБ з метою досягнення доброго екологічного та хімічного станів 
вод. 
 

 
Досягнення поставлених цілей 

(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі досягнуто, в частині створення сучасної лабораторії моніторингу поверхневих 
вод. 

54 
Назва програми/фонду/проекту 
(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Комплексна програму з охорони навколишнього природного середовища «Екологія» у 
Чернівецькій області на 2019-2021 роки», затверджена рішення обласної ради від 
27.03.2019 №42-30/19. 
Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища. 

 
Назва природоохоронного заходу  

(вказати повну назву природоохоронного заходу) 
Охорона і раціональне використання водних ресурсів 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 
(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№1. Забруднення органічними речовинами. 
№2. Забруднення біогенними речовинами. 
№3. Забруднення небезпечними речовинами. 
№5. Гідроморфологічні зміни. 
№7. Питання щодо взаємозв’язку кількості і якості вод пов’язаних зі зміною клімату. 
№8. Повені та паводки, затоплення територій. 
№9. Посухи та дефіцит води. 
 
РРБ Дністер / МПВ річок області (15% площі області). 
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Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  

(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми на період 2019 - 
2021 роки складав 462,0 млн. грн.. з яких кошти обласного бюджету всього 12,05 млн. грн..  

 
Найбільш вартісним є саме напрямок «Охорона і раціональне використання водних ресурсів» 
(будівництво та реконструкція КОС та мереж міст та селищ, будівництво та реконструкція 
об’єктів протиповеневого захисту, у тому числі захисних дамб, та здійснення інших заходів із 
захисту територій від шкідливої дії вод; заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого 
гідрологічного режиму та санітарного стану річок, у тому числі усунення мулових наносів, 
розчистка русел річок внаслідок засмічення побутовими та іншими твердими відходами; 
регулювання русел річок; ведення водного кадастру) – 313,7 млн. грн. з них державний бюджет 
300,0 млн. грн., обласний бюджет - 3,2 млн. грн., місцевий бюджет – 6,0 млн. грн. та 4,5 млн. 

грн. кошти самих підприємств (водоканалів). 
 
Протягом 2018 - 2019 років на реалізацію Програми було виділено з обласного бюджету 24,8 
млн. грн., фактично профінансовано видатків на суму 19,184 млн. грн.  

На заходи з «Охорони та раціонального використання водних ресурсів» спрямовано кошти в 
сумі 1158,292 тис. грн., у тому числі на проведення капітального ремонту покрівлі і приміщень 
будівлі біофільтрів міських каналізаційних очисних споруд в м. Хотин - 1056,955 тис. грн. та 

влаштування зовнішньої та внутрішньої каналізації у дитячому навчальному закладі с. Юрківці 
Заставнівського району - 101,337 тис. грн.  

 
Варто відмітити також субвенції, які отримали з Програми природоохоронні організації: ДЕІ у 
Чернівецькій області – 285,0 тис. грн. (проведення заходів контролю), Рибінспекція – 142,0 тис. 
грн. (матеріально-технічне забезпечення риб патруля) та БУВР Прута та Сірету – 100,0 тис. 

грн.. (АІВС «Прикарпаття»). 
 

 

Досягнення поставлених цілей 
(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі не досягнуто.  
Виконано поодинокі заходи Програми. 
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55 
Назва програми/фонду/проекту 

(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Комплексна програму з охорони навколишнього природного середовища «Екологія» у 
Чернівецькій області на 2019-2021 роки» затверджена рішення обласної ради від 
27.03.2019 №42-30/19. 
Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища. 

 
Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 
(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№4. Засмічення пластиком та іншими твердими побутовими відходами. 
 
РРБ Дністер / МПВ річок області (15% площі області). 
 

 

Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  

(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

На цей природоохоронний захід з раціонального використання і зберігання відходів 
виробництва і побутових відходів спрямовано кошти Програми в сумі 1567,339 тис. грн., у тому 

числі  
- на придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів – 1217,94 тис. грн.; 
- облаштування сміттєзвалищ та ското-могильників населених пунктів області - 343,399 

тис. грн.; 
- утилізацію окремих видів відходів – 6,0 тис. грн.  

 
За кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в сумі 700,0 тис. 

грн. в 2019 році для збору твердих побутових відходів в області було придбано 748 
контейнерів. 
 

 

Досягнення поставлених цілей 
(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі досягнуто частково.  
Закуплено контейнери для збору та сортування ТПВ облаштовано полігони зберігання ТПВ в 
окремих ОТГ. 
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56 
Назва програми/фонду/проекту 
(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Регіональна програма «Питна вода Чернівецької області на 2006 - 2020 роки», 
затверджена рішенням Чернівецької обласної ради від 06.10.2005 р. №143-22/05. 

 
Назва природоохоронного заходу  

(вказати повну назву природоохоронного заходу) 
Забезпечення населення якісною питною водою,  заходи з водопостачання та водовідведення. 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 
(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№1. Забруднення органічними речовинами. 
№2. Забруднення біогенними речовинами. 
№3. Забруднення небезпечними речовинами. 
№7. Питання щодо взаємозв’язку кількості і якості вод пов’язаних зі зміною клімату. 
№9. Посухи та дефіцит води. 
 
РРБ Дністер / МПВ річок області (15% площі області). 
 

 

Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  

(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

Орієнтовний обсяг фінансування Програми всього 120152,0 тис. грн., в тому числі з 
державного бюджету - 100415,0 тис. грн., місцевих бюджетів - 14666,2 тис. грн., кошти 
підприємств (водоканалів) - 4556,0 тис. грн. та кошті з інших джерел фінансування в обсязі - 
514,8 тис. грн.. Програма передбачала 3 етапи реалізацій, останній, третій етап охоплював 

2016 - 2020 роки. 
 
Програма у 2019 році з державного та місцевих бюджетів не фінансувалась, хоча з існуючих 
в області 26 КОС (загальна фактична потужність - 36,0 млн. м3/рік), з них 6 потребували 

невідкладної реконструкції.  
 
Разом з цим, за рахунок місцевих програм (кошти водоканалів та ОТГ) та заходів у 2019 

році в області проведена заміна та санація аварійних водопровідних та каналізаційних мереж, 
підготовлено 23 водопровідних та 16 каналізаційних насосних станцій, 2 водопровідних та 9 
каналізаційних очисних споруд, 46 свердловин та 5 водозаборів з поверхневих джерел. 

 

 

Досягнення поставлених цілей 

(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі не досягнуто. Програма не фіксувалася. Окремі заходи виконані за рахунок 
коштів суб’єктів господарювання, які надають послуги з водопостачання та водовідведення. 
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57 
Назва програми/фонду/проекту 

(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Комплексної програми розвитку земельних відносин у Чернівецькій області на 2017 – 
2021 роки», затверджена рішенням Чернівецької обласної ради VII скликання від 04 
липня 2017 року № 101-14/17. 

 
Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Заходи щодо охорони земель. 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 

(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№2. Забруднення біогенними речовинами. 
 
РРБ Дністер / МПВ річок області (15% площі області). 

 

Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  
(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього - 223526,4 
тис. грн. в тому числі бюджетних коштів - 194554,2 тис. грн. - з них коштів обласного бюджету 
- 41110,6 тис. грн. 

 
Охорона земель і відтворення родючості ґрунтів – це складна багатоаспектна проблема, 
вирішення якої потребує коштів. Певну роль можуть відігравати організаційні заходи, які не 
потребують великих додаткових затрат, серед яких: спеціальні агротехнічні прийоми 
безвідвального обробітку ґрунту, оранка впоперек схилів, збільшення відсотка багаторічних 
трав у структурі сівозмін та інших непросапних культур тощо. Однак, систематичне 
сільськогосподарське використання земельного фонду потребує агрохімічного моніторингу, 

основою якого є суцільний контроль за станом родючості та ґрунтового покриву, деградацією 
ґрунту та ступенем забруднення, реакцією та сольовим режимом ґрунтового середовища. 
Внаслідок зменшення обсягів робіт по хімічній меліорації в області значно збільшилися площі 
ґрунтів з кислою реакцією ґрунтового середовища, що є однією із основних причин 

погіршення їх родючості. Збільшення кислотності ґрунту призводить до відчутного падіння 
ефективності внесення органічних і мінеральних добрив, зниження урожайності 
сільськогосподарських культур, а також якості продукції. Причиною підкислення ґрунтів також 
є зменшення внесення органіки, а з мінеральних добрив в основному вносяться азотні, які є 

фізіологічно кислі і змінюють реакцію ґрунтового середовища в сторону підкислення.  
У 2017-2021 роках Програмою передбачається проведення робіт з охорони земель на площі 
55,0 тис. га. Всього потреба коштів на проведення заходів з охорони земель у зазначений 
період становить 127739,0 тис. грн.  
Протягом 2017-2019 років роботи за даним напрямком не фінансувались. 

 

Досягнення поставлених цілей 
(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі не досягнуто.  
Заходи Програми не фінансувалися. 
 
 
 

http://oblrada.cv.ua/documents/87603/ris%2014_7_101.zip
http://oblrada.cv.ua/documents/87603/ris%2014_7_101.zip
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58 
Назва програми/фонду/проекту 

(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Комплексна програма розвитку водного господарства та протиповеневого захисту на 
період до 2021 року в Чернівецькій області», затверджена рішення Чернівецької 
обласної ради від 11.06.2014р. № 61-26/14 

 
Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Забезпечення захисту населених пунктів, територій, сільськогосподарських угідь і виробничих 
об’єктів від наслідків катастрофічних паводків, мінімізації збитків та створення умов для 
життєдіяльності населення. 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 
(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№5. Гідроморфологічні зміни. 
№8. Повені та паводки, затоплення територій. 
 
РРБ Дністер / МПВ річок області (15% площі області). 

 

Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  

(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

Ініціатор розроблення Програма і її координатором було Дністровсько-Прутське басейнове 
управління водних ресурсів. Програма складалася з двох етапів: 1 етап – 2014-2016 роки та  2 
етап – 2017-2021 роки. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації 
програми складав всього 1252,834 млн. грн., з них державний бюджет 983,734 млн. грн., 
обласний бюджет - 233,05 млн. грн., інші місцеві бюджети - 36,05 млн. грн.  

 
В контексті Програми, виділимо  не інфраструктурні й дороговартісні проекти, для прикладу 
будівництво протиповеневих ємностей чи водозахисних дамб, а наступні водоохоронні заходи: 
- «Заходи з відновлення малих річок»  

(планові показники - 201,5 км),  

- «Регулювання русел»  
(планові показники - 76,2 км),  

- «Заліснення та залуження прибережних захисних смуг»  
( планові показники - 970 га.). 

Відсутність належного фінансування з боку держави не дало змогу здійснити в повному обсязі 
ці заходи.  
 
За рахунок місцевих бюджеті, зроблені окремі локальні роботи з регулювання русел річок, в 
тому числі й РРБ Дністер. 
 

 
Досягнення поставлених цілей 
(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі не досягнуто.  
Заходи Програми не профінансовано. 
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59 
Назва програми/фонду/проекту 
(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Програма охорони навколишнього природного середовища в Тернопільській області 
на 2014-2020 роки», затверджена рішенням Тернопільської обласної ради №1778 від 18 
вересня 2014 року (зі змінами). 
 
Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища. 
 
Державний фонд регіонального розвитку 

 
Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Охорони та збереження водних ресурсів. 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 

(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№1. Забруднення органічними речовинами. 
№2. Забруднення біогенними речовинами. 
№3. Забруднення небезпечними речовинами. 
№5. Гідроморфологічні зміни. 
 
РРБ Дністер / МПВ річок області (82% площі області). 

 

Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  
(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

Загальний обсяг фінансових  ресурсів, необхідних для реалізації Програми ОНПС, всього, 
260540,631 тис. гривень у тому числі: коштів державного бюджету - 211435,597 тис. гривень, 
коштів обласного бюджету - 14091,233 тис. гривень, коштів районних бюджетів, міських 
бюджетів міст Бережани, Кременець, Тернопіль, Чортків - 975,98 тис. гривень, коштів 

сільських, селищних,  міських бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад - 
32077,321 тис. гривень, коштів інших  джерел - 1960,50 тис. гривень.  
На 2019 рік було передбачено виділити - 34955,461 тис. грн., профінансовано де-факто - 
24577,34  тис. грн.. (70%).  
Впродовж 2015 - 2019 років збудовано та реконструйовано 12 об’єктів водовідведення та 

очистки зворотних вод загальною потужністю 3000 м3/добу. 
Для остаточного вирішення проблеми у 2021 р. необхідно забезпечити фінансування робіт з 
реконструкції та будівництва каналізаційних мереж та каналізаційних очисних споруд за кошти 
державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) та державного фонду охорони 
навколишнього природного середовища при відповідному співфінансуванні з місцевих 
бюджетів. 

 

Досягнення поставлених цілей 
(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі  досягнуто частково. 
Здійснено окремі заходи  Програми,  в основному за рахунок коштів обласного фонду ОНПС 
та  частково кошти ДФРР. 
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60 
Назва програми/фонду/проекту 
(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Програма охорони навколишнього природного середовища в Тернопільській області 
на 2014-2020 роки» (зі змінами) №1778 від 18 вересня 2014 року 
 
Державний фонд охорони навколишнього природного середовища 

 

 
Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Реконструкція біологічних очисних споруд продуктивністю 7000 м. куб./добу з виділенням І-го 
пускового комплексу на 4000 м.куб/добу, вул.Гранична.88, м. Чортків Тернопільської області. 
 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 
(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№1. Забруднення органічними речовинами. 
№2. Забруднення біогенними речовинами. 
№3. Забруднення небезпечними речовинами. 
 
МПВ річки Серет / UA_M5.2_0591. 

 

Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  
(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

Загальна кошторисна вартість реалізації реконструкція біологічних очисних споруд в м. 
Чортків продуктивністю 7000 м3/добу з виділенням І-го пускового комплексу на 4000 м3/добу 
(згідно з проектом) складає - 62403,109 тис. грн.  

 
Термін реалізації заходу (згідно з проектом) - 2017-2019 роки.  
 
2017 рік / Обсяг фактичних видатків з Державного фонду ОНПС - 16473,53 тис. грн. Обсяг 
фактичних видатків з інших джерел,  - 1300,00 тис. грн. Ступінь готовності природоохоронного 
заходу – 28%. Збудовано основний блок аеротенк, встановлено 30% обладнання в аеротенк. 

 
2018 рік / Обсяг фактичних видатків з Державного фонду ОНПС - 13500,0 тис. грн. Обсяг 
фактичних видатків з інших джерел - 226,3 тис. грн. Ступінь готовності природоохоронного 
заходу - 50%. У 2018 році реконструйовано вторинні відстійники, змонтовано мулососи, 

замінено технологічні мережі, реконструйовано КНС 
2019 рік. / Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 № 430-р «Про 
затвердження розподілу у 2019 році обсягу субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення природоохоронних заходів на об’єктах комунальної власності» 
передбачено субвенцію бюджету м. Чортків у сумі 12025,739 тис. гривень на завершення 

реконструкції біологічних очисних споруд продуктивністю 7000 м3/добу з виділенням 1-го 
пускового комплексу на 4000.м3/добу.  
 
У 2019 році за інформацією Чортківської міської ради кошти не надійшли. 
 

 
Досягнення поставлених цілей 
(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі досягнуто частково. 
Збудовано аеротенки, реконструйовано вторинні відстійники., закуплено технологічне 
обладнання. Проект в стадії реалізації. 
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61 
Назва програми/фонду/проекту 
(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Програма охорони навколишнього природного середовища в Тернопільській області 
на 2014-2020 роки» (зі змінами) №1778 від 18 вересня 2014 року 
 
Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища 

 

 

Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Капітальний ремонт по розчистці річки Коропець в межах с. Кальне Козівського району 
Тернопільської області  
 
Коментар: В назві проекту використано словосполучення «капітальний ремонт», щоб не 
проводити процедуру ОВД, яка потребує додаткових фінансових та часових витрат на 
обґрунтування планової діяльності. 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 
(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№5. Гідроморфологічні зміни. 
№8. Повені та паводки, затоплення територій. 
 
МПП річки Коропець / UA_M5.2_0517. 

 

Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  
(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

Для реалізації проекту з «капітального ремонт» по розчистці річки Коропець в межах с. Кальне 
Козівського району Тернопільської області з обласного фонду ОНПС у 2019 р. було виділено  
468,344 тис. грн.  

 
Роботи виконано в повному обсязі, проведено розчистку річки Коропець в межах с. Кальне 
Козівського району Тернопільської області. 

 
Досягнення поставлених цілей 
(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі досягнуто. 
Здійснено локальні роботи з розчистки річки Коропець в межах села Кальне. 

62 
Назва програми/фонду/проекту 
(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Програма охорони навколишнього природного середовища в Тернопільській області 
на 2014-2020 роки» (зі змінами) №1778 від 18 вересня 2014 року. 
Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища. 

 
Назва природоохоронного заходу  

(вказати повну назву природоохоронного заходу) 
Капітальний ремонт – розчистка ложа ставу (з метою покращення санітарного стану і 
підтримання сприятливого гідрологічного режиму р. Нічлава) в м. Копичинці Тернопільської 
області. 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 
(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№5. Гідроморфологічні зміни. 
№8. Повені та паводки, затоплення територій. 
 
МПП річка Нічлава / UA_M5.2_0666. 
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Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  

(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

Для реалізації проекту з капітального ремонту – розчистки ложа ставу (з метою покращення 
санітарного стану і підтримання сприятливого гідрологічного режиму р. Нічлава) в м. Копичинці 
Тернопільської області з обласного фонду ОНПС у 2019 р. було виділено 538,008 тис. грн.  

 
Роботи виконано в повному обсязі.  
 

 
Досягнення поставлених цілей 

(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі досягнуто. 
Проведено розчищення ставу, покращено санітарний стан та гідрологічний режим річки 
Нічлава в межах міста Копичинці. 

63 
Назва програми/фонду/проекту 
(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Програма охорони навколишнього природного середовища в Тернопільській області 
на 2014-2020 роки» (зі змінами) №1778 від 18 вересня 2014 року. 
 
Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища. 

 

 

Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Капітальний ремонт по розчистці русла р. Вільховець для покращення гідрологічного режиму 
та санітарного стану річки на землях Трибухівської сільської ради Бучацького району 
Тернопільської області. 
 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 
(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№5. Гідроморфологічні зміни. 
№8. Повені та паводки, затоплення територій. 
 
МПП Вільховець / UA_M5.2_0634. 

 

Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  
(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

Для реалізації проекту «Капітальний ремонт по розчистці русла р. Вільховець для покращення 
гідрологічного режиму та санітарного стану річки на землях Трибухівської сільської ради 
Бучацького району Тернопільської області» з обласного фонду ОНПС у 2019 р. було виділено 
- 126,941 тис. грн..   

 
Роботи виконано в повному обсязі. Завершено розчистку русла р. Вільховець (притока 
Стрипи) 
 

 
Досягнення поставлених цілей 
(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі досягнуто.  
Проведено розчистку русла річки в межах села. Покращено гідрологічний режим водотоку. 
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64 
Назва програми/фонду/проекту 
(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Обласна програма «Питна вода Тернопілля на 2018-2020 роки», затверджена 
Тернопільською обласною радою 28.03.2018 р.№937. 
З змінами згідно рішення сесії Тернопільської обласної ради від 25 червня 2019 року 
№1415. 
Державний фонд регіонального розвитку. 

 
Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Охорона джерел питного водопостачання. 
Доведення якості питної води до встановлених нормативів. 
Водопостачання та водовідведення 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 
(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№1. Забруднення органічними речовинами. 
№2. Забруднення біогенними речовинами. 
№3. Забруднення небезпечними речовинами. 
№7. Питання щодо взаємозв’язку кількості і якості вод пов’язаних зі зміною клімату. 
№9. Посухи та дефіцит води. 
РРБ Дністер / МПВ річок області (82% площі області). 

 

Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  
(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

Розробником та відповідальним виконавцем Програми було управління житлово-
комунального господарства та енергозбереження Тернопільської обласної державної 
адміністрації, комунальні підприємства області. Прогнозний обсяг фінансування Програми 
складав 115999,0 тис. грн., з них державний бюджет - 66504,0 тис. грн., обласний бюджет - 
16045,0 тис. грн., місцеві районні бюджети - 11150,0 тис. грн., бюджети ОТГ – 11150,0 тис. грн., 
інші надходження – 11150,0 тис. грн. 

Фінансування, як і всюди було за залишковим принципом. За рахунок коштів Програми у 2019 
році  проведено роботи на 3 об’єктах на суму 1,9 млн. грн.  

За рахунок субвенції державного бюджету місцевим бюджетам:  
- на формування інфраструктури ОТГ проведено роботи на 11 об’єктах на суму 10,1 млн. 

грн.;  
- на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій - на 5 

об’єктах на суму 5,7 млн. грн..;  
- на здійснення природоохоронних заходів на об’єктах комунальної власності - на 1 об’єкті 

на суму 12,3 млн. грн.. 

За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку проведено роботи на 2 об’єктах 
на суму 6,2 млн. грн.; 

За рахунок залишків субвенції, наданої з загального фонду державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, 
що утворилися на початок 2019 року проведено роботи на 4 об’єктах на суму 4,3 млн. грн. 

Станом на 01.05.2020 року для забезпечення населених пунктів якісним водопостачанням та 
водовідведенням в області новоствореними ОТГ розроблено 54 проекти загальною 
кошторисною вартістю 395,8 млн. грн. 
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Досягнення поставлених цілей 
(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі досягнуто тільки частково. Реалізовано окремі  інфраструктурні проекти з 
водопостачання. 
Місто Копичинці та 7 селища в РРБ Дністер наразі без централізованого водопостачання та 
водовідведення. 

65 
Назва програми/фонду/проекту 

(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Програма поводження з твердими побутовими відходами в Тернопільській області на 
2018-2020 роки», затверджена рішенням Тернопільської обласної ради від 10 грудня 
2018 року № 1285. 
 
Зі змінами згідно розпорядження голови Тернопільської ОДА №116-од від 11.03.2019 р. 
 

 

Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Заходи щодо удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ), 
утримання територій населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення, 
обмеження та запобігання негативному впливу ТПВ на навколишнє природне середовище та 
здоров’я людини. 
 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 

(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№4. Засмічення пластиком та іншими твердими побутовими відходами. 
 
РРБ Дністер / МПВ річок області (82% площі області). 

 

Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  

(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

Відповідальним за реалізацію заходів програми було Управління житлово-комунального 
господарства та енергозбереження ОДА. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних 
для реалізації програми, всього 58790,0 тис. гривень, в тому числі: коштів державного бюджету 
0 (нуль) грн., коштів обласного бюджету - 5300,0 тис. гривень, коштів районних бюджетів, 
міських бюджетів (у тому числі міст обласного значення), бюджетів сіл, селищ - 2530,0 тис. 
гривень, коштів бюджетів об’єднаних територіальних громад - 26660,0 тис. гривень, коштів 
інших джерел - 24300,0 тис. гривень. 

 
Оскільки з державного бюджету коштів не  на реалізацію заходів не виділялося роками, тому 
обласними депутатами Тернопілля, було прийнято рішення орієнтуватися тільки на місцеві 
бюджети. Але обласний та місцеві бюджети теж вирішили проігнорувати дану програму.  
 
На 2019 рік по Програмі поводження з твердими побутовими відходами в Тернопільській 
області на 2018-2020 роки:  
заплановано 25290,0 тис. грн..  
виділено - 100,0 тис. грн.,  
профінансовано – 100,0  тис. грн.. 
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Досягнення поставлених цілей 
(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі не досягнуто. 
Заходи Програми не фінансуються. 

66 
Назва програми/фонду/проекту 
(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Програма розвитку водного господарства та водно-екологічного оздоровлення 
природного середовища Тернопільської області на період до 2021 року», затверджена 
Тернопільською обласною радою від 12 листопада 2013 року №1541. 
Зі змінами згідно рішення Тернопільської обласної ради від 10 грудня 2019 року №1287. 

 

Назва природоохоронного заходу  

(вказати повну назву природоохоронного заходу) 
Створити безпечні умови для життєдіяльності  населених пунктів, які знаходяться в зоні 
можливого затоплення. 
Покращити гідрологічний режим річок для захисту від паводків сільськогосподарських угідь, 
населених пунктів. 
Забезпечити регулювання поверхневого стоку з метою будівництва та відновлення 
водозахисних дамб. 
Мінімізувати розмір збитків, спричинених шкідливою дією поверхневих вод. 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 
(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№5. Гідроморфологічні зміни. 
№7. Питання щодо взаємозв’язку кількості і якості вод пов’язаних зі зміною клімату. 
№8. Повені та паводки, затоплення територій. 
№9. Посухи та дефіцит води. 
РРБ Дністер / МПВ річок області (82% площі області). 
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Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  

(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

Розробники та відповідальні – Тернопільське обласне управління водного господарства 
(2013), Регіональний офіс водних ресурсів у Тернопільській області (2019 – внесення змін), 
Управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації.  
Ключові зміни - «Враховуючи економічну ситуацію в країні, державний бюджет не в змозі 
профінансувати значні витрати на водогосподарсько-меліоративний та природо-охоронний 

комплекси, тому в даний час та найближчу перспективу для розв’язання проблем, на 
вирішення яких спрямована програма, слід орієнтуватися на власні інвестиції, вишукувати для 
цього внутрішні резерви підприємств та кошти в обласному, районних бюджетах та бюджетах 
об’єднаних територіальних громад.». Тому до ресурсного забезпечення програми повинні 
були долучитися бюджети об’єднаних територіальних громад.  
Загальна вартість всієї Програми складає 433,98 млн. грн., з них державний бюджет 267,27 
млн. грн., обласний бюджет - 83,97 млн. грн., районні бюджети - 56,52 млн. грн., бюджети 
об’єднаних територіальних громад (ОТГ) - 12,20 млн. грн., інші джерела фінансування - 14,02 

млн. грн. 
Зокрема Програма передбачала. створити безпечні умови для життєдіяльності 14 населених 

пунктів, які знаходяться в зоні можливого затоплення;  покращити гідрологічний режим річок 
протяжністю 41,53 км для захисту від паводків сільськогосподарських угідь, населених пунктів; 

забезпечити регулювання поверхневого стоку з метою будівництва та відновлення 
водозахисних дамб протяжністю 2,32 км; мінімізувати розмір збитків, спричинених шкідливою 

дією поверхневих вод. 
На 2019 р. заплановано було 93,23 млн. грн. з усіх джерел фінансування, виділено було тільки 
з державного бюджету – 34,076 млн. грн. для Регіонального офісу водних ресурсів у 

Тернопільській області на утримання та експлуатацію державного водогосподарського 
комплексу області. 

 
Досягнення поставлених цілей 
(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі Програми не досягнуто. 
Здійснено фінансування окремих заходів з утримання державного водогосподарського 
комплексу області. 
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Назва програми/фонду/проекту 

(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Програма розвитку лісового господарства Тернопільщини на 2017-2021 роки», 
затверджена Тернопільською обласною радою №538 від 10 травня 2017 року. 
Зі змінами згідно рішення Тернопільської облради від 14 листопада  2019 року №1482. 

 
Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Збільшення існуючої мережі об’єктів природно-заповідного фонду і збереження 
біорізноманіття. 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 
(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№7. Питання щодо взаємозв’язку кількості і якості вод пов’язаних зі зміною клімату. 
№8. Повені та паводки, затоплення територій. 
№9. Посухи та дефіцит води. 
 
РРБ Дністер / МПВ річок області (82% площі області). 
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Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  

(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

Погіршення стану охорони лісів, у першу чергу тих, які перебували в користуванні колишніх 
«колгоспів». У складних соціально-економічних умовах, при відсутності належного контролю з 
боку органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, відбулося неконтрольоване 
використання лісових ресурсів, а в непоодиноких випадках знищення або пошкодження 
лісів. Необхідно забезпечити передачу близько 14,3 тис. га безхазяйних лісів, які 

перебувають у землях запасу і не охороняються, в постійне користування державним і 
комунальним лісогосподарським підприємствам та підприємствам зі спеціалізованими 
лісогосподарськими підрозділами. 
Для утримання існуючої мережі об’єктів природно-заповідного фонду і збереження 
біорізноманіття у 2019 р. було передбачено  та профінансовано всього 200 тис. грн. Хоча для 
Тернопільської області визначено індикативний показник збільшення площі ПЗФ до 19% від 

площі області.  
Для досягнення наведеного показника площу природно-заповідного фонду необхідно 
додатково розширити на 139 тис. га. 

 
Досягнення поставлених цілей 

(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі не досягнуто. 
Заходи Програми не профінансовано. 
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Назва програми/фонду/проекту 
(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Програма охорони навколишнього природного середовища Хмельницької області на 
2016–2020 роки», затверджена рішенням Хмельницької обласної ради від 21.04.2016 
року № 19–5/2016. 
Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища. 
Місцеві фонд охорони навколишнього природного середовища. 

 

Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки, в тому числі й  
збереження та охорона водних ресурсів. 
Припинення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття і формування екологічної 
мереж. 
Організація системи екологічного моніторингу довкілля. 
Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості. 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 
(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№1. Забруднення органічними речовинами. 
№2. Забруднення біогенними речовинами. 
№3. Забруднення небезпечними речовинами. 
№4. Засмічення пластиком та іншими твердими побутовими відходами. 
№5. Гідроморфологічні зміни. 
№6. Поширення інвазивних видів. 
№7. Питання щодо взаємозв’язку кількості і якості вод пов’язаних зі зміною клімату. 
№8. Повені та паводки, затоплення територій. 
№9. Посухи та дефіцит води. 
 
РРБ Дністер / МПВ річок області (37% площі області). 
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Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  

(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

Реалізація в 2 етапи: І етап:  2016 – 2017 роки, ІІ етап: 2018 – 2020 роки. Джерела фінансування 
заходів Програми державний бюджет (у тому числі державний фонд ОНПС), місцеві бюджети 
(у тому числі місцеві фонди ОНПС), інші джерела, не заборонені чинним законодавством. 
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації складав 240,728 млн. грн.  

Фінансування природоохоронних заходів у Хмельницькій області у 2017 - 2019 роки, 
здійснювалось планово та систематично:  
2017 -  9623,964 тис. грн..  
2018 - 79861,246 тис. грн..  
2019 - 62 696,888 тис. грн.. 
У 2019 році на виконання заходів Програми ОНПС-2020 роки спрямовано 62696,888 тис. грн, 
у тому числі: 20480,197 тис. грн. - кошти Державного бюджету (у тому числі 6000,0 тис. грн.. - 
Державного фонду регіонального розвитку (надалі ДФРР); 20180,244 тис. грн. - кошти 
обласного фонду охорони навколишнього природного середовища; 15041,3 тис. грн. - кошти 
місцевих бюджетів (у тому числі 1 305,717 тис. грн. - місцевих фондів охорони ОНПС); 6995,147 

тис. грн. - власні кошти підприємств. 
Якщо ж проаналізувати виконання Програми за напрямами діяльності, то отримуємо наступні 
результати  
- поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки: 54068,841 тис. грн.; 

 - припинення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття і формування екологічної 
мережі: 8234,8 тис. грн.;  
- підвищення рівня суспільної екологічної свідомості: 91,147 тис. грн.;  
- організація системи екологічного моніторингу довкілля: 302,1 тис. гривень. 

 
Досягнення поставлених цілей 

(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі досягнуто частково. 
Заходи Програми не профінансовані в повному обсязі. 
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Назва програми/фонду/проекту 
(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Програма охорони навколишнього природного середовища Хмельницької області на 
2016–2020 роки», затверджена рішенням Хмельницької обласної ради від 21.04.2016 
року № 19–5/2016. 
Державний фонд охорони навколишнього природного середовища. 
Місцеві фонд охорони навколишнього природного середовища. 

 
Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Будівництва очисних споруд каналізації продуктивністю 700 м3/добу в м. Городок (І черга). 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 
(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№1. Забруднення органічними речовинами. 
№2. Забруднення біогенними речовинами. 
№3. Забруднення небезпечними речовинами. 
 
МПВ річка Смотрич / UA_M5.2_0784. 
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Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  

(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 № 430-р «Про 
затвердження розподілу у 2019 році обсягу субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення природоохоронних заходів на об’єктах комунальної власності» з 
державного бюджету було виділено кошти на реалізацію проекту з будівництва очисних 
споруд каналізації продуктивністю 700 м3/добу в м. Городок (І черга) -  в сумі 15099,286 тис. 
грн. (у тому числі: 13589,357 тис. грн. згідно даного розпорядження).  

 
Кошти освоєні в повному обсязі. 
 
Також з місцевого бюджету частково профінансовано роботи з будівництва очисних споруд 
каналізації продуктивністю 700 м3/добу в м. Городок (І черга)  в сумі - 1509,929 тис. грн. 
(10% від державного бюджету). 

 

Досягнення поставлених цілей 
(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі досягнуто частково.  
Здійснено роботи передбачені проектом (1 черга).  Виконано підготовчі роботи, збудовано 
відстійники, аеротенки, закуплено технологічне обладнання. 
Реалізація проекту триває. 
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Назва програми/фонду/проекту 
(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Програма охорони навколишнього природного середовища Хмельницької області на 
2016–2020 роки», затверджена рішенням Хмельницької обласної ради від 21.04.2016 
року № 19–5/2016. 
 
Державний фонд регіонального розвитку. 
 
Місцеві фонд охорони навколишнього природного середовища. 
 

 
Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Будівництва очисних споруд каналізації потужністю 500 м3/добу в смт Віньківці. 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 
(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№1. Забруднення органічними речовинами. 
№2. Забруднення біогенними речовинами. 
№3. Забруднення небезпечними речовинами. 
 
МПВ річка Калюс / UA_M5.2_0899. 

 

Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  
(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

Для реалізації проекту з будівництва очисних споруд каналізації потужністю 500 м3/добу в смт 
Віньківці з державного бюджету країни було виділено - 4500,0 тис. грн. (у тому числі: 4 000,0 

тис. грн. - кошти Державного фонду регіонального розвитку).  
Кошти освоєні в повному обсязі. 
Також з місцевого бюджету (фонд ОНПС) частково профінансовано роботи з будівництва 
очисних споруд каналізації потужністю 500 м3/добу в смт Віньківці - 500,0 тис. грн. (11,1 % від 

державного бюджету). 
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Досягнення поставлених цілей 
(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі досягнуто частково.  
Виконані підготовчі роботи, закуплено технологічне обладнання для КОС. Реалізація проекту 
триває. 
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Назва програми/фонду/проекту 
(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Програма охорони навколишнього природного середовища Хмельницької області на 
2016–2020 роки», затверджена рішенням Хмельницької обласної ради від 21.04.2016 
року № 19–5/2016. 
Державний фонд охорони навколишнього природного середовища. 

 
Назва природоохоронного заходу  

(вказати повну назву природоохоронного заходу) 
Капітального ремонту русла річки Тернавка і ліквідації підтоплення садиб по вул. Набережній 
в м. Дунаївці. 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 
(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№5. Гідроморфологічні зміни. 
№8. Повені та паводки, затоплення територій. 
 
МПВ річка Тернава / UA_M5.2_0836. 

 

Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  
(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

За рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища 
профінансовано природоохоронний захід з проведення робіт очищення русла річки Тернавка 
і ліквідації підтоплення садиб по вул. Набережній в місті Дунаївці  на загальну суму - 2585,484 

тис. грн.  
Роботи виконано в повному обсязі. 

 
Досягнення поставлених цілей 

(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі досягнуто. 
Розчищено русло річки Тернава в межах м. Дунаївці, 
Зменшено ймовірність підтоплення житлових будинків по вул.. Набережна. 
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Назва програми/фонду/проекту 
(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Програма охорони навколишнього природного середовища Хмельницької області на 
2016–2020 роки», затверджена рішенням Хмельницької обласної ради від 21.04.2016 
року № 19–5/2016. 
Місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища. 

 
Назва природоохоронного заходу  

(вказати повну назву природоохоронного заходу) 
Розчистка русел річок Мукша та Смотрич в селах Гуменецької об’єднаної територіальної 
громади. 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 
(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№5. Гідроморфологічні зміни. 
№8. Повені та паводки, затоплення територій. 
МПВ Мукша / UA_M5.2_0824. 
МПВ Смотрич / UA_M5.2_0787. 
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Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  

(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

За рахунок коштів місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища у 2019 
році здійснено розчистку русел річок Мукша та Смотрич в селах Гуменецької об’єднаної 
територіальної громади на загальну суму 49,7 тис. грн.  

Роботи проведено  відповідно до робочого проекту на найбільш проблемних ділянках 
водотоків зі залученням сил та засобів самих мешканців ОТГ. 

 
Досягнення поставлених цілей 
(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі досягнуто. 
Здійснено локальну розчистку найбільш проблемних ділянок русел річок Мукша та Смотрич в 
селах Гуменецької ОТГ. 
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Назва програми/фонду/проекту 
(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Програма охорони навколишнього природного середовища Хмельницької області на 
2016–2020 роки», затверджена рішенням Хмельницької обласної ради від 21.04.2016 
року № 19–5/2016. 
Місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища. 

 
Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Реконструкції водоскиду та греблі в с. Гуменці на річці Мукша для захисту від підтоплення 
повеневими та паводковими водами. 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 
(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№5. Гідроморфологічні зміни. 
№8. Повені та паводки, затоплення територій. 
 
МПВ Мукша / UA_M5.2_0824. 

 

Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  
(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

За рахунок коштів місцевого бюджету (фонд ОНПС) проведено роботи з реконструкції 
водоскиду та греблі в с. Гуменці на р. Мукша для захисту від підтоплення повеневими та 
паводковими водами. Загальний обсяг виділених коштів складав - 102,6 тис. грн. (кошти 

місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища).  
Роботи виконані в повному обсязі. 

 
Досягнення поставлених цілей 

(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі досягнуто. 
Проведено роботи з реконструкції водоскиду та греблі в с. Гуменці на р. Мукша для захисту 
від підтоплення. 
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Назва програми/фонду/проекту 
(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Програма охорони навколишнього природного середовища Хмельницької області на 
2016–2020 роки», затверджена рішенням Хмельницької обласної ради від 21.04.2016 
року № 19–5/2016. 
Місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища. 

 
Назва природоохоронного заходу  

(вказати повну назву природоохоронного заходу) 
Розширення природно-заповідного фонду області, збереження біорізноманіття. 
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Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 
(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№6. Поширення інвазивних видів. 
№7. Питання щодо взаємозв’язку кількості і якості вод пов’язаних зі зміною клімату. 
№9. Посухи та дефіцит води. 
 
РРБ Дністер / МПВ річок області (37% площі області). 

 

Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  
(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

За рахунок коштів місцевих бюджетів проведено спеціальні заходи, спрямовані на запобігання 
знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів ПЗФ - 40,0 тис. грн. 

(кошти місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища). 
Також виготовлено проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок під парки, 
сквери, зелені зони - 30,0 тис. грн (кошти місцевого бюджету, ОТГ). 

 
Досягнення поставлених цілей 

(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі досягнуто частково. 
Виготовлено декілька проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під парки, 
сквери, зелені зони в окремих ОТГ. 
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Назва програми/фонду/проекту 
(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Програма «Питна вода Хмельниччини на 2008-2020 роки», затверджена рішенням 
Хмельницької обласної ради від 11.06.2008 № 18-15/2008. 
 

 
Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Охорони і раціонального використання водних ресурсів.  
 
Водопостачання та водовідведення. 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 
(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№1. Забруднення органічними речовинами. 
№2. Забруднення біогенними речовинами. 
№3. Забруднення небезпечними речовинами. 
 

РРБ Дністер / МПВ річок області (37% площі області). 
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Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  

(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

Програма розроблена ще в 2008 р., передбачала декілька етапів і «захмарне» фінансування. 
Фінансування заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів, передбачених 
як «Загальнодержавною програмою «Питна вода України» на 2011-2020 роки», так і обласною 
Програмою з державного і місцевих бюджетів у 2019 році не здійснювалось.  

Хоча б проблем було дуже багато. Для прикладу, централізоване водовідведення було 
відсутнє у 9 селищ 3 (три) з яких в РРБ Дністра (Війтівці (МПВ Жабокрик-Збруч), Смотрич 
(МПВ Смотрич), Дунаївці (МПВ Тернава). 
З 35 КОС області (загальна фактична потужність - 33,1 млн. м3/рік), 24 потребували 

реконструкції. 
Враховуючи актуальність проблеми із забезпечення населення якісною питною водою, у 2019 
році за рахунок різних джерел фінансування на будівництво та реконструкцію мереж 
водопостачання та водовідведення спрямовано 277,1 млн грн, зокрема: 73,8 млн. грн. - 
субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам; 21,4 млн. грн. - субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних 
громад; 97,7 млн. грн. - субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій; 27,8 млн. грн. - кошти 
державного фонду регіонального розвитку; 1,1 млн. грн. - субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику 
населення, яке проживає на території зони спостереження по Хмельницькій області; 55,3 млн. 

грн. - кошти місцевих бюджетів та інші джерела фінансування.  
Якщо розглядати РРБ Дністер, то варто зазначити, що у 2019 р. продовжувалися роботи з 
реконструкції КОС у м. Дунаївці, з будівництва КОС у смт Віньківці, розроблено проектну 
документацію на проведення робіт з реконструкції КОС у смт Стара Ушиця (МПВ Ушиця). 

 
Досягнення поставлених цілей 
(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі досягнуто частково. 
Реалізовано окремі інфраструктурні проекти з водопостачання та водовідведення. 
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Назва програми/фонду/проекту 
(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Програма поводження з відходами у Хмельницькій області на 2018-2022 роки», 
затверджена рішенням сесії Хмельницької обласної ради від 27.03.2018 № 39-18/2018. 
Місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища. 

 
Назва природоохоронного заходу  

(вказати повну назву природоохоронного заходу) 
Впровадження системного підходу до поводження з відходами на регіональному рівні, 
зменшення обсягів утворення відходів; впровадження ефективної системи сортування та 
переробки відходів. 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 
(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№4. Засмічення пластиком та іншими твердими побутовими відходами. 
 
РРБ Дністер / МПВ річок області (37% площі області). 
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Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  

(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

З метою впровадження системного підходу до поводження з відходами на регіональному рівні, 
зменшення обсягів утворення відходів; впровадження ефективної системи сортування 
відходів, переробкою їх на матеріали та вироби, а також визначення місць під будівництво 
регіональних полігонів (сміттєпереробних заводів), що відповідають сучасним стандартам та 
санітарним нормам була прийнята й затверджена дана програма. 
 
З метою виконання Програми у 2019 році профінансовано заходів на суму 40749,832 тис. грн, 
у тому числі: 4081,61 тис. грн. - кошти державного бюджету, 524,515 тис. грн. - кошти місцевих 
фондів ОНПС, 17301,304 тис. грн. - кошти місцевих бюджетів, 8111,971 тис. грн. - кошти 
підприємств сфери поводження з ТПВ, 10 730,432 тис. грн. - інші джерела.  

 
Заходи проведені також в адміністративних районах області та ОТГ, що входять до РРБ 
Дністер. 
 

 
Досягнення поставлених цілей 

(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі досягнуто тільки частково.  
Реалізовано окремі заходи Програми (закупка контейнерів, спецтехніки, облаштування 
полігонів) за рахунок коштів ОТГ 

77 
Назва програми/фонду/проекту 
(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Програма розвитку рибного господарства Хмельницької області на 2018-2022 роки», 
затверджена рішенням Хмельницької обласної ради від 27.09.2018 № 54-21/2018. 
 

 

Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Охорона та збереження водних ресурсів. 
 
Підвищення рибопродуктивності водойм та покращення екологічного стану за рахунок 
вселення рослиноїдних видів риб (біомеліораторів) 
 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 

(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№1. Забруднення органічними речовинами. 
№2. Забруднення біогенними речовинами. 
№3. Забруднення небезпечними речовинами. 
№6. Поширення інвазивних видів. 
 
РРБ Дністер / МПВ річок області (37% площі області). 
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Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  

(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

Основною метою Програми є забезпечення потреби населення широким асортиментом 
рибної продукції власного виробництва відповідно до фізіологічно обґрунтованих норм, 
збереження та збільшення рибних ресурсів, шляхом вирішення також завдань з охорони та 
збереження водних ресурсів. 
Загальний обсяг запланованих фінансових ресурсів для реалізації Програми всього 
23813,55 тис. грн. (без залучення державного бюджету), у тому числі: кошти з місцевого 
бюджету - 972,50 тис. грн. та кошти інших джерел (рибогосподарських підприємств, 
орендарів водних об’єктів) - 22841,05 тис. грн. 

Для прикладу на реалізацію заходу «Підвищення рибопродуктивності водойм та покращення 
екологічного стану за рахунок вселення рослиноїдних видів риб (біомеліораторів)» у 2019 за 
Програмою було передбачено фінансування в обсязі - 4,796 млн. грн. з  місцевих бюджетів – 
0,441 млн. грн., все інше кошти рибогосподарських підприємств.  
З місцевих бюджетів на цей захід кошти у 2019 році не виділялися, інформація щодо коштів 

рибогосподарських підприємств та орендарів водних об’єктів є досить різною і потребує 
додаткового уточнення. 

 
Досягнення поставлених цілей 
(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі досягнуто  тільки частково.  
Виконані окремі локальні заходи з біомелорації водойм за рахунок власних коштів 
рибогосподарських підприємств. 
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Назва програми/фонду/проекту 
(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Програма розвитку земельних відносин у Хмельницькій області на 2018-2022 роки», 
затверджена рішенням Хмельницької обласної ради від 27.09.2018 № 52-21/2018. 
 

 

Назва природоохоронного заходу  

(вказати повну назву природоохоронного заходу) 
Охорона та ефективне використання земельних ресурсів. 
 
Проведення вишукувальних робіт, розроблення проектів землеустрою щодо рекультивації 
порушених земель. 
 
Розроблення проектів землеустрою щодо консервації (шляхом заліснення) деградованих і 
малопродуктивних земель. 
 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 

(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№2. Забруднення біогенними речовинами. 
№6. Поширення інвазивних видів. 
 
РРБ Дністер / МПВ річок області (37% площі області). 
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Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  

(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми був 98,455 млн., з 
них: державний бюджет - 15,0 млн. грн., місцеві бюджети - 63,224 млн. грн. та інші джерела - 
20,230 млн. грн. 

В даній Програмі нас найбільш цікавив напрямок «Проведення вишукувальних робіт, 
розроблення проектів землеустрою щодо рекультивації порушених земель» на фінансування 
якого було передбачено 212 тис. грн.. Станом на 1 січня 2018 р. на території Хмельницької 
області налічувалось 2764,11 га порушених земель. У 2018 році кошти на цей напрямок не 
були передбачені, а у 2019 році з  запланованих 50 тис. грн.. з місцевих бюджетів не виділено 

жодної грн. 
Для РРБ Дністра більш важливим, в контексті охорони земель був напрямок «Розроблення 
проектів землеустрою щодо консервації (шляхом заліснення) деградованих і 
малопродуктивних земель» на реалізацію якого було передбачено 777,4 тис. коштів 

місцевих бюджетів. Кошти як і в попередньому напрямку були передбачені тільки в 2019 році.  
Нажаль, місцеві органи самоврядування проігнорували фінансування даного заходу Програми, 
в тому числі й в РРБ Дністер, зокрема органи місцевого самоврядування Віньковецького, 
Городоцького та Кам'янець-Подільський районів.  

 
Досягнення поставлених цілей 
(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі  не досягнуто. 
Виконання  природоохоронних  заходів Програми не профінансовано. 
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Назва програми/фонду/проекту 
(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Програма розвитку водного господарства Хмельницької області на період до 2021 
року», затверджена рішенням Хмельницької обласної ради від 20 грудня 2012 року №21-
14/2012. 
Зі змінами згідно рішення Хмельницької обласної ради від 21 березня 2019 року №40-
25/2019. 

 

Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Забезпечення розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та 
осушених угідь. 
Захист сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод. 
Комплексний протипаводковий захист у басейнах річок Дністра, Пруту та Сірету. 

Екологічне оздоровлення басейну річки Дніпро та поліпшення якості питної води. 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 

(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№1. Забруднення органічними речовинами. 
№2. Забруднення біогенними речовинами. 
№3. Забруднення небезпечними речовинами. 
№5. Гідроморфологічні зміни. 
№7. Питання щодо взаємозв’язку кількості і якості вод пов’язаних зі зміною клімату. 
№8. Повені та паводки, затоплення територій. 
№9. Посухи та дефіцит води. 
РРБ Дністер / МПВ річок області (37% площі області). 
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Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  

(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

Фінансування заходів Програми здійснювалось за рахунок коштів державного і місцевих 
бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законом. Обсяг фінансування визначається 
щороку під час складання проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік, 
під час формування місцевого бюджету з урахуванням реальних можливостей бюджету. 
Орієнтовний обсяг фінансування становить 459,326 млн. грн., зокрема, за рахунок державного 
бюджету – 250,261 млн. грн., місцевого – 87,563 млн. грн., інших джерел, не заборонених 
законом, - 121,502 млн. грн., у тому числі за напрямами:  

- забезпечення розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та 
осушених угідь – 255,048 млн. грн., у т.ч. з державного бюджету – 104,840 млн. грн., 
місцевого – 33,003 млн. грн., з інших джерел – 117,205 млн. грн.; 

- захист сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод – 
39,910 млн. грн., у т.ч. з державного бюджету – 37,25 млн. грн., місцевого – 2,660 млн. 

грн.; 
- комплексний протипаводковий захист у басейнах річок Дністра, Пруту та Сірету – 

132,290  млн. грн., у т.ч. з державного бюджету – 80,390 млн. грн., місцевого – 51,9 млн. 

грн.; 
- екологічне оздоровлення басейну річки Дніпро та поліпшення якості питної води – 32,078 

млн. грн., у т.ч. з державного бюджету – 27,781 млн. грн., з інших джерел – 4,297 млн. 

гривень. 
Якщо з державного бюджету надходили  мінімальні кошти на для утримання державного 
водогосподарського комплексу Хмельницькому РОВР, то місце бюджети обмежувалися 
виділенням мізерних коштів з обласного чи місцевих фондів ОНПС і це в основному на 
напрямок 4 «екологічне оздоровлення» - розчистка окремих русел річок чи ставів, в тому 

числі й в РРБ Дністер.. 

 
Досягнення поставлених цілей 
(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі  не досягнуто. 
Заходи Програми не профінансовано. 

80 
Назва програми/фонду/проекту 

(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Регіональна екологічна бюджетна програму на 2019-2023 роки», затверджена рішення 
Вінницької обласної Ради від 5 березня 2019 року № 752. 
Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища. 
Місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища 

 

Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

1. Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості населення. 
2. Поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки. 
3. Припинення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття і формування екологічної 
мережі. 
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Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 
(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№1. Забруднення органічними речовинами. 
№2. Забруднення біогенними речовинами. 
№3. Забруднення небезпечними речовинами. 
№4. Засмічення пластиком та іншими твердими побутовими відходами. 
№5. Гідроморфологічні зміни. 
№6. Поширення інвазивних видів. 
№7. Питання щодо взаємозв’язку кількості і якості вод пов’язаних зі зміною клімату. 
№8. Повені та паводки, затоплення територій. 
№9. Посухи та дефіцит води. 
РРБ Дністер / МПВ річок області (28% площі області). 
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Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  

(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

Згідно з прийнятою Програмою, щороку під час формування місцевих бюджетів необхідно 
передбачати на відповідний рік кошти для виконання заходів у розмірі не менше 15%. 
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього 808,465 
млн. грн. з них: кошти Державного бюджету – 145,0 млн. грн.; кошти обласного бюджету - 
380,36 млн. грн. та 283,105 млн. грн. - кошти інших місцевих бюджетів. 

В контексті водно-екологічних проблем РРБ Дністер, розглянемо виконання заходу №2, який 
передбачав: реконструкція, будівництво існуючих очисних споруд та каналізаційної 
мережі в населених пунктах; знешкодження, захоронення та зберігання непридатних, 

невизначених і заборонених хімічних засобів захисту рослин; проведення робіт із 
відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану 
річок, будівництво, реконструкція гідротехнічних, берегозакріплювальних споруд, створення 
водоохоронних зон з комплексом агротехнічних, лісомеліоративний гідротехнічних, 
санітарних та інших заходів, спрямованих на запобігання забрудненню, засміченню та 
виснаженню водних ресурсів, а також винесення об’єктів забруднення з прибережних смуг; 

будівництво полігонів твердих побутових відходів, сміттєпереробних комплексів, 
сміттєсортувальних станцій / впровадження в кожній територіальній громаді системи 
безпечного (роздільного) збирання, сортування, утилізації, захоронення твердих побутових 
відходів.; будівництво об’єктів по знешкодженню медичних відходів; забезпечення остаточного 
знешкодження накопичених непридатних до використання безхазяйних пестицидів, шляхом 
запровадження екологічно безпечних технологій їх знешкодження, що зберігаються на 
складах та на території Джуринського отрутомогильника.  
У 2019 році 155 підприємств здійснювали поточні витрати на охорону навколишнього 
середовища. Усього на охорону ОНПС у 2019 році витрачено 367,6 млн. грн., значна частина 
(93,6%) цих витрат була здійснена за рахунок власних коштів. У т.ч., 223,1 млн. грн (60,7%) 
витрачена на очищення зворотних вод,  6,4 млн. грн.. (1,7%) – на захист і реабілітацію 

ґрунту, підземних та поверхневих вод.   
- 3 (три) заходи з будівництва та реконструкції очисних споруд каналізації. Передбачено на 
заходи 5313,20 тис. грн. (в обласному фонді 4400,0 тис. грн. та у місцевих бюджетах - 913,2 

тис. грн.)  
фактично освоєно 82% (4340,50 тис. грн.: з обласного фонду - 3877,43 тис. грн., з місцевих 
бюджетів – 463,07 тис. грн.);  
- 6 (шість) заходів з будівництва та реконструкції каналізаційних мереж. На заходи 
передбачено 21168,15 тис. грн. (в обласному фонді 14528,21 тис. грн. та у місцевих бюджетах 
– 6639,94 тис. грн.) 
фактично освоєно 66% (13880,10 тис. грн.: з обласного фонду – 8744,95 тис. грн., з місцевих 
бюджетів – 5139,35 тис. грн.); 
 - 6 (шість) заходів з розчистки та берегоукріплення русел річок, витрачено 5 980,60 тис. грн.  

Нажаль зазначені вище заходи не проводились в РРБ Дністер. 

 
Досягнення поставлених цілей 
(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі досягнуто частково. 
За рахунок коштів місцевих фондів ОНПС та коштів ОТГ здійснено окремі локальні 
природоохоронні заходи в РРБ Дністер. 
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81 
Назва програми/фонду/проекту 

(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Регіональна екологічна бюджетна програму на 2019-2023 роки», затверджена рішення 
Вінницької обласної Ради від 5 березня 2019 року № 752. 
Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища. 
Місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища. 

 
Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Використання, зберігання, знешкодження, транспортування та розміщення відходів від 
виробництва і побутових відходів 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 
(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№4. Засмічення пластиком та іншими твердими побутовими відходами. 
 
РРБ Дністер / МПВ річок області (28% площі області). 
 
РРБ Дністер (будівництво сміттєсортувальної лінії в смт. Муровані Куриловці) / МПВ річка 
Жван / UA_M5.2_0915. 
 

 

Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  
(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

Значна питома вага коштів Програми у 2019 р. затрачена на використання, зберігання, 
знешкодження, транспортування та розміщення відходів від виробництва і побутових відходів 
– 120,3 млн. грн.. (32,7% від загальних коштів): 

 
- 3 (три) заходи з будівництва екологічно безпечних полігонів твердих побутових відходів, 

сміттєпереробних комплексів та сміттєсортувальних станцій.  
На заходи фактично використано 8313,10 тис.грн. (з обласного фонду 4099,84 тис. грн. та з 
місцевих бюджетів – 4213,26 тис. грн.).  
В тому числі й в РРБ Дністер проведено будівництво сміттєсортувальної лінії на полігоні 
смт. Муровані Курилівці вартістю  2,3 млн. грн.. 

В РРБ Дністер  -2,3 млн. грн.. 
- 7 (сім) заходів з охоплення населення системою роздільного збирання та сортування 
побутових відходів. На заходи фактично використано 7696,45 тис.грн. (з обласного фонду 
6319,80 тис. грн. та з місцевих бюджетів – 1376,65 тис. грн.)  
В РРБ Дністер – 2,15 млн. грн.. 

 - придбано обладнання та машин для збору, транспортування та складування відходів 
лісозаготівельної промисловості; фактично використано 2500,0 тис. грн. обласного фонду.  
В РРБ Дністер – 0,7 млн. грн.. 
Роздільний збір ТПВ. Якщо на кінець 2017 року роздільний збір було організовано у 37 
населених пунктах, то на кінець 2019 року вже у 140 населених пунктах запроваджено такий 

збір, в тому числі й  населених пунктах РРБ Дністер. 
 

 
Досягнення поставлених цілей 

(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі  досягнуто частково. 
Здійснено виконання окремих заходів Програми в  деяких ОТГ. 
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82 
Назва програми/фонду/проекту 

(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Обласна програма «Питна вода» на 2012 – 2020 роки», затверджена Вінницькою 
обласною радою від 17 липня 2012 року №379. 
Оновлена та доповнена відповідним рішенням Вінницької обласної ради від 30 червня 
2016 року №129. 

 

Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Забезпечення населення якісною питною водою. 
Охорона водних ресурсів. 
Водопостачання та водовідведення. 
 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 
(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№1. Забруднення органічними речовинами. 
№2. Забруднення біогенними речовинами. 
№3. Забруднення небезпечними речовинами. 
№7. Питання щодо взаємозв’язку кількості і якості вод пов’язаних зі зміною клімату. 
№9. Посухи та дефіцит води. 
 
РРБ Дністер / МПВ річок області (28% площі області). 
 

 

Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  

(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми складав всього 
689,86 млн. грн. з них кошти Державного бюджету України - 524,94 млн. грн., кошти  місцевих 
бюджетів - 138,05 млн. грн., коштів інших джерел - 27,87 млн. грн. 

 
Не дивлячись на доповнення та зміни, фінансування Програми суттєво не покращилось. 

Згідно інформації Вінницької ОДА, у 2019 році забезпеченість населених пунктів області була 
такою): централізоване водопостачання - усі 18 міст, усі 29 смт, 359 сіл (24,7%) (найкращий 

показник серед усіх областей РРБ Дністра).  
Централізоване водопостачання було відсутнє у 1097 селах;  централізоване водовідведення 
– усі 18 міст, 19 смт (65,5%), тільки 5 сіл (0,3%).  
Централізоване водовідведення було відсутнє у 10 селищах, серед них 2 (два) в РРБ Дністер  
смт. Вендичани (МПВ Вендичанка - Немія). 
районний центр, смт. Чернівці (МПВ Мурафа).  
З 43 КОС (загальна фактична потужність - 147,7 млн. м3/рік), 20 потребували реконструкції в 
тому числі 5  (п’ять) в РРБ Дністер; на 1 КОС було зроблено реконструкцію (РРБ П. Буг). 

Крім того, у 2019 році в рамках Програми за рахунок коштів місцевих бюджетів були виконані 
роботи з реконструкції систем водопостачання на загальну суму 11,6 млн. грн., в тому числі в 
населених пунктах РРБ Дністер (3,248 млн. грн.). 

 
Найбільшим підприємством з водопостачання та водовідведення області є КП «Вінниця-
облводоканал». За останні роки саме у м. Вінниця реалізовано практично всі заходи Програми 
за рахунок як обласного, так і місцевого бюджету. Навіть у 2019 р. проведено планове 
очищення дна акваторії р. Південний Буг в районі водозабору та місця випуску промивних вод;.  
Водоканали ж населених пунктів: Могилів-Подільськ, Ямпіль, Шаргород, Копайгород в 

РРБ Дністер залишені на «відкуп» місцевим бюджетам. 
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Досягнення поставлених цілей 
(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі  не досягнуто. 
Фінансування заходів Програми практично не здійснюється. 

83 
Назва програми/фонду/проекту 
(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Обласна програма «Питна вода» на 2012 – 2020 роки», затверджена Вінницькою 
обласною радою від 17 липня 2012 року №379. 
Оновлена та доповнена відповідним рішенням Вінницької обласної ради від 30 червня 
2016 року №129. 

 
Назва природоохоронного заходу  

(вказати повну назву природоохоронного заходу) 
Реконструкція мережі водопостачання в с. Северинівка, Ямпільського району Вінницької 
області 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 
(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№7. Питання щодо взаємозв’язку кількості і якості вод пов’язаних зі зміною клімату. 
 
№9. Посухи та дефіцит води. 
 
МПВ Дністер / UA_M5.2_0013. 

 

Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  
(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

Для забезпечення населення Вінницької області послугами з централізованого 
водопостачання відповідної якості рішенням 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 
№703 «Про обласний бюджет на 2019 рік» передбачені та виділені видатки загального фонду 
обласного бюджету на надання кредитів на будівництво або реконструкцію об’єктів 
централізованого водопостачання в сумі 5,54 млн грн в рамках Програми в тому числі: 
виділено бюджетну позичку в сумі 5,0 млн. грн.. КП «Вінницяоблводоканал», а також на 
реалізацію проекту «Реконструкцію мережі водопостачання в с. Северинівка, 
Ямпільського району Вінницької області» в обсязі 540,0 тис. грн.  

Роботи виконано в повному обсязі. 

 
Досягнення поставлених цілей 

(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі  досягнуто.  
Реконструйовано водопровідну мережу в селі, закуплено нове насосне обладнання, водо-
лічильники. 

84 
Назва програми/фонду/проекту 
(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Регіональна Програма використання коштів на освоєння земель для 
сільськогосподарських та лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь і 
охорони земель, проведення нормативної грошової оцінки землі, інвентаризації земель 
у Вінницькій області на 2016- 2020 роки»,  затверджена сесією Вінницької обласної ради 
від 11 лютого 2016 року №39. 

 
Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Освоєння земель для сільськогосподарських та лісогосподарських потреб, поліпшення 
відповідних угідь і охорони земель. 
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Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 
(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№2. Забруднення біогенними речовинами. 
№3. Забруднення небезпечними речовинами. 
№6. Поширення інвазивних видів. 
 
РРБ Дністер / МПВ річок області (28% площі області). 

 

Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  
(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

З метою використання коштів, що надходять від сплати втрат сільськогосподарського та 
лісогосподарського виробництва на освоєння земель для сільськогосподарських та лісо-
господарських потреб, поліпшення відповідних угідь і охорони земель, проведення 
нормативної грошової оцінки землі, інвентаризації земель  була затверджена дана Програма.  
Джерелами фінансування Програми є саме кошти, які надходять у порядку відшкодування 
втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва до обласного, районних 
бюджетів та бюджетів міст районного значення, селищ, сіл, їх об'єднань, а також кошти 
державного, обласного бюджетів та інших джерел.  
Також одним з напрямків Програми є винесення в натуру проектів водоохоронних зон. 

Програмою передбачено кошти на проведення таких робіт, однак на сьогоднішній день вони 
практично не фінансуються державними та місцевими бюджетами, тому на території області 
із загальної площі водоохоронних зон – 425 тис. га (в тому числі 41 тис. га прибережних 
захисних смуг) фактично встановлено межі на 3,8 тис. га.  
Така ситуація сприяє розорюванню прибережних територій і, як наслідок, до замулення 

водних об’єктів. В той же час, у 2019 році внесено мінеральних добрив внесено 153,5 тис. т у 
поживних речовинах на площі 966,5 тис. га, органічних – 625,5 тис. т на площі 37,1 тис. га. 

 
Досягнення поставлених цілей 
(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі не досягнуто. 
Заходи Програми не профінансовано. 

85 
Назва програми/фонду/проекту 
(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Обласна програма досягнення оптимального рівня лісистості у Вінницькій області на 
2012-2025 роки», затверджена рішенням Вінницької обласної ради від 23.12.2011 р. 
№821. 
 

 
Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Досягнення оптимального рівня лісистості у Вінницькій області, охорона лісових ресурсів, 
збереження біорізноманіття. 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 
(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№6. Поширення інвазивних видів. 
№7. Питання щодо взаємозв’язку кількості і якості вод пов’язаних зі зміною клімату. 
№9. Посухи та дефіцит води. 
РРБ Дністер / МПВ річок області (28% площі області). 



 

175 

 

 

Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  

(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

З метою досягнення оптимального рівня лісистості області Вінницьке обласне комунальне 
спеціалізоване лісогосподарське підприємство «Віноблагроліс» проводить реалізацію 
«Обласна програма досягнення оптимального рівня лісистості у Вінницькій області на 2012-

2025 роки»  
За 2019 рік за власні кошти дочірніми підприємствами було виготовлено 35 

правовстановлюючих документів на земельні ділянки (колишні «колгоспні ліси») в місцевих 
ОТГ. 
Для посилення контролю за охороною і захистом червонокнижних та мисливських тварин, 

в тому числі й водних живих організмів за 2019 рік на ці цілі підприємством «Віноблагроліс»  
при плані 560,0 тис. грн, витрачено 507,0 тис. грн (утримання мисливствознавця, єгерів та 

витрати, які пов’язані з охороною мисливських угідь, червонокнижних рослин).  
 

 
Досягнення поставлених цілей 
(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі  досягнуто частково. 
Здійснено окремий захід щодо збереження червонокнижних видів рослин. Відсутність 
фінансування Програми. 

86 
Назва програми/фонду/проекту 

(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Комплексна цільова програма розвитку водного господарства у Вінницькій області на 
період до 2021 року», затверджена рішення Вінницької обласної ради від 08.11.2013 року 
№588. 
 

 

Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Забезпечення розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та 
осушених угідь. 
Захист сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод. 
Комплексний протипаводковий захист у басейнах річок Дністра, Пруту та Сірету. 

Екологічне оздоровлення басейну річки Дніпро та поліпшення якості питної води. 
 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 

(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№5. Гідроморфологічні зміни. 
№7. Питання щодо взаємозв’язку кількості і якості вод пов’язаних зі зміною клімату. 
№8. Повені та паводки, затоплення територій. 
№9. Посухи та дефіцит води. 
РРБ Дністер / МПВ річок області (28% площі області). 
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Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  

(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

Дана Програма є аналогічною, як і попередні програми в інших областях. Зорієнтована на 3 
(три) райони річкових басейнів Південний Буг, Дніпро та Дністер. 

 
Для виконання Програми пропонувалось залучити кошти в сумі 410,48 млн. грн, з них обсяг 
державного бюджету становить 334,34 млн. грн, місцевих – 20,85 млн. грн, інших коштів (кошти 
сільгоспвиробників) – 55,29 млн. грн. Як бачимо, в бюджеті значно переважає державний 
бюджет, котрий склала більше 81,5%. Дана Програма фінансувалася практично за рахунок 

витрат на функціональну діяльність БУВР Південного Бугу.  
 
Невеличка частка коштів з місцевого бюджету «перепадала» й РРБ Дністер за напрямком 
Програми «Екологічне оздоровлення річок», в основному це проведення робіт з розчищення 
русел річок. 

 
Досягнення поставлених цілей 
(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі не досягнуто. 
Програма не фіксувалася. 

87 
Назва програми/фонду/проекту 
(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Комплексна програма охорони довкілля, раціонального використання природних 
ресурсів та забезпечення екологічної безпеки в Одеській області на 2014-2019 роки», 
затверджена рішенням Одеської обласної ради від 21.02.2014 № 1071-VI. 
Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища. 
Місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища. 

 

Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Досягнення екологічної безпеки та раціоналізації природокористування, охорони та 
поліпшення стану довкілля в регіоні, в тому числі охорона і раціональне використання водних 
ресурсів; охорона і раціональне використання земельних ресурсів, захист і реабілітація 
ґрунтів, підземних і поверхневих вод; збереження біологічного і ландшафтного різноманіття, 
розвиток природно-заповідного фонду та формування екомережі. 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 

(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№1. Забруднення органічними речовинами. 
№2. Забруднення біогенними речовинами. 
№3. Забруднення небезпечними речовинами. 
№4. Засмічення пластиком та іншими твердими побутовими відходами. 
№5. Гідроморфологічні зміни. 
№6. Поширення інвазивних видів. 
№7. Питання щодо взаємозв’язку кількості і якості вод пов’язаних зі зміною клімату. 
№8. Повені та паводки, затоплення територій. 
№9. Посухи та дефіцит води. 
РРБ Дністер / МПВ річок області (16% площі області). 



 

177 

 

 

Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  

(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

Ресурсним забезпеченням програми у останньому завершальному 2019 році передбачалось 
виділити кошти на природоохоронні заходи 28950,6 тис. грн. Серед напрямків виконання 

Програми, насамперед, розглянемо наступні 3 (три) розділами:  
- охорона і раціональне використання водних ресурсів;  
- охорона і раціональне використання земельних ресурсів, захист і реабілітація ґрунтів, 

підземних і поверхневих вод;  
- збереження біологічного і ландшафтного різноманіття, розвиток природно-заповідного 

фонду та формування екомережі. 
На виконання заходів щодо покращення стану водних об'єктів у 2019 році з обласного фонду 
ОНПС на будівництво та реконструкцію каналізаційних очисних споруд, КНС тощо 
передбачено - 3298,037 тис. грн. / профінансовано  - 1140,623 тис. грн. 
У 2019 році з обласного фонду ОНПС на розчистку русел річок, захист від підтоплення 
передбачено 5654,3 тис. грн. / профінансовано - 5584,317 тис. грн.. 

На вирішення екологічних проблем області у 2019 році з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища передбачалось виділення 14155,24 тис. грн. / 
виділено 9700,6 тис. гривень., в тому числі й у РРБ Дністер: 

- забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, 
утилізації видалення, знешкодження і захоронення в Одеській області відходів та небезпечних 
хімічних речовин, у тому числі непридатних або заборонених до використання хімічних засобів 
захисту рослин (далі-ХЗЗР) та тари, у яких зберігаються та перевозяться ХЗЗР – 10,0 тис. грн. 
- розроблення регіонального плану управління відходами – 10,0 тис. грн.  

- розроблення деталізованої схеми екологічної мережі Одеської області у крупних масштабах 
– 10,0 тис. грн. 

 

Досягнення поставлених цілей 
(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі досягнуто частково. 
Виконано локальні заходи Програми в РРБ Дністер щодо збереження та охорони водних 
ресурсів, розчистка річок, реконструкція КОС, будівництво  каналізаційних мереж в  окремих 
ОТГ. 

88 
Назва програми/фонду/проекту 

(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Комплексна програма охорони довкілля, раціонального використання природних 
ресурсів та забезпечення екологічної безпеки в Одеській області на 2014-2019 роки», 
затверджена рішенням Одеської обласної ради від 21.02.2014 № 1071-VI. 
Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища. 

 
Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Капітальний ремонт (аварійно-відновлювальні роботи) робочого насосу на дренажній насосній 
станції зливових вод за адресою: с. Кучурган, Роздільнянський район, Одеської область, вул. 
Павла Каплуна, буд. № 214-2. 
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Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 
(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№1. Забруднення органічними речовинами. 
№2. Забруднення біогенними речовинами. 
№3. Забруднення небезпечними речовинами. 
 
МПП Кучурганське водосховище / UA_M5.2_1114. 
 
 

 

Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  
(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

З обласного фонду ОНПС у 2019 р. було виділено кошти на реалізацію проекту «Капітальний 
ремонт (аварійно-відновлювальні роботи) робочого насосу на дренажній насосній станції 
зливових вод за адресою: с. Кучурган, Роздільнянський район, Одеської область, вул. Павла 
Каплуна, буд. № 214-2» в обсязі – 500,0 тис. грн. / освоєно - 499,438 тис. грн.  

 
Роботи виконано в повному обсязі. 
 

 

Досягнення поставлених цілей 
(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі досягнуто.  
Здійснено аварійно-відновлювальні роботи на дренажній насосній станції зливових вод в с. 
Кучурган. 
 

89 
Назва програми/фонду/проекту 
(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Комплексна програма охорони довкілля, раціонального використання природних 
ресурсів та забезпечення екологічної безпеки в Одеській області на 2014-2019 роки», 
затверджена рішенням Одеської обласної ради від 21.02.2014 № 1071-VI. 
 
Місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища. 
 

 
Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Коригування ПКД по об’єкту: «Реконструкція каналізаційних мереж та КНС в с. Надлиманське 
Овідіопольського району. 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 

(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№1. Забруднення органічними речовинами. 
№2. Забруднення біогенними речовинами. 
№3. Забруднення небезпечними речовинами. 
 
РРБ Дністер / МПВ Дністровський лиман. 
 

 

Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  

(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

З місцевого фонду ОНПС у 2019 р. було виділено  для коригування ПКД по об’єкту: 
«Реконструкція каналізаційних мереж та КНС в с. Надлиманське Овідіопольського району» в 
обсязі - 120,037 тис. грн; / освоєно - 57,267 тис. грн..  

 
Коригування ПКД проведено в повному обсязі. Отримано позитивний експертний висновок 
ДАБІ. В 2019 році виділені кошти на реалізацію даного проекту. 
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Досягнення поставлених цілей 
(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі досягнуто. 
Проведено коригування ПКД «Реконструкція каналізаційних мереж та КНС в с. Надлиманське 
Овідіопольського району». 
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Назва програми/фонду/проекту 
(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Комплексна програма охорони довкілля, раціонального використання природних 
ресурсів та забезпечення екологічної безпеки в Одеській області на 2014-2019 роки», 
затверджена рішенням Одеської обласної ради від 21.02.2014 № 1071-VI. 
Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища. 

 
Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Реконструкція каналізаційних мереж та КНС у с. Надлиманське Овідіопольського району. 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 
(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№1. Забруднення органічними речовинами. 
№2. Забруднення біогенними речовинами. 
№3. Забруднення небезпечними речовинами. 
РРБ Дністер / МПВ Дністровський лиман. 

 

Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  
(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

З обласного фонду ОНПС у 2019 р. було виділено  кошти на реалізацію робочого проекту 
«Реконструкція каналізаційних мереж та КНС у с. Надлиманське Овідіопольського району»  в 
обсязі – 1890,0 тис. грн; / освоєно тільки 295,919 тис. грн.. 

Роботи з реконструкції каналізаційної мережі та КНС не завершені. Роботи з реалізації даного 
проекту продовжено у 2020 році.  
Дані роботи є частиною майбутнього великого інфраструктурного проекту з реконструкції 
каналізаційної мережі, КНС №1 та КНС №2, КОС м. Теплодар, що розташовані саме в с. 
Надлиманське Овідіопольського району. 

 
Досягнення поставлених цілей 

(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі досягнуто частково.  
В 2019 році проведено підготовчі роботи. Реалізація проекту триває протягом 2020-2021 років. 
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Назва програми/фонду/проекту 
(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Комплексна програма охорони довкілля, раціонального використання природних 
ресурсів та забезпечення екологічної безпеки в Одеській області на 2014-2019 роки», 
затверджена рішенням Одеської обласної ради від 21.02.2014 № 1071-VI. 
Місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища. 

 
Назва природоохоронного заходу  

(вказати повну назву природоохоронного заходу) 
Виготовлення ПКД на капітальний ремонт ставка с. Великоплоське, Великомихайлівського 
району, Одеської області. 
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Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 
(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№5. Гідроморфологічні зміни. 
№7. Питання щодо взаємозв’язку кількості і якості вод пов’язаних зі зміною клімату. 
№8. Повені та паводки, затоплення територій. 
№9. Посухи та дефіцит води. 
 
МПВ річка Кучурган / UA_M5.2_1111. 
 

 

Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  
(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

З місцевого фонду ОНПС у 2019 р. було виділено  кошти для виготовлення ПКД на капітальний 
ремонт ставка с. Великоплоське, Великомихайлівського району, Одеської області в обсязі – 
531,7 тис. грн; /  освоєно - 531,7 тис. грн.  

Коригування ПКД проведено в повному обсязі. Отримано позитивний експертний висновок 
ДАБІ. У 2020 році планувалось виділити кошти на реалізацію даного проекту. 

 
Досягнення поставлених цілей 
(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі досягнуто.  
Виготовлено ПКД на капітальний ремонт ставка с. Великоплоське, Великомихайлівського 
району. 
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Назва програми/фонду/проекту 
(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Комплексна програма охорони довкілля, раціонального використання природних 
ресурсів та забезпечення екологічної безпеки в Одеській області на 2014-2019 роки», 
затверджена рішенням Одеської обласної ради від 21.02.2014 № 1071-VI. 
 
Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища. 
 
Місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища. 
 

 
Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Капітальний ремонт ставка с. Великоплоське, Великомихайлівського району, Одеської 
області. 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 
(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№5. Гідроморфологічні зміни. 
№7. Питання щодо взаємозв’язку кількості і якості вод пов’язаних зі зміною клімату. 
№8. Повені та паводки, затоплення територій. 
№9. Посухи та дефіцит води. 
 
МПВ річка Кучурган / UA_M5.2_1111. 
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Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  

(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

З обласного та місцевого фондів ОНПС у 2019 р. було виділено кошти для реалізації  проекту 
«Капітальний ремонт ставка с. Великоплоське, Великомихайлівського району, Одеської 
області» в обсязі – 4288,3 тис. грн; / освоєно - 4226,218 тис. грн.  

 
В Одеській області відслідковується чітка тенденція й синергія у фінансуванні 
природоохоронних заходів. З початку фінансується виготовлення ПКД, як правило за кошти 
місцевого фонду ОНПС, а далі фінансуються роботи щодо реалізації самого проекту вже з 
обласного фонду ОНПС.  
 
Роботи на даному об’єктів виконано в повному обсязі. 
 

 

Досягнення поставлених цілей 
(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі досягнуто.  
Виготовлено проектно-кошторисну документацію на проведення робіт з очищення ставу. 
Проведено очищення  ставу від  рослинності та замулення  
 

93 
Назва програми/фонду/проекту 
(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Регіональна програма «Питна вода Одеської області на 2010-2013 і на період до 2020 
року»,  затверджена рішенням Одеської обласної ради від 10.09.2010 № 1170-V. 

 

Назва природоохоронного заходу  

(вказати повну назву природоохоронного заходу) 
Охорона і раціональне використання джерел питного водопостачання. 
 
Розвиток, реконструкція та будівництво централізованих систем водопостачання та 
водовідведення в населених пунктах області. 
 
Впровадження на підприємствах питного водопостачання та водовідведення ресурсо- та 
енергозберігаючих технологій, сучасного обладнання і приладів контролю щодо підготовки 
питної води та очищення стічних вод. 
 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 
(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№1. Забруднення органічними речовинами. 
№2. Забруднення біогенними речовинами. 
№3. Забруднення небезпечними речовинами. 
№7. Питання щодо взаємозв’язку кількості і якості вод пов’язаних зі зміною клімату. 
№9. Посухи та дефіцит води. 
 
РРБ Дністер / МПВ річок області (16% площі області). 
 

http://gue.odessa.gov.ua/files/gue/documents/Regionalni_programu/Putna-voda-2010-2013.zip
http://gue.odessa.gov.ua/files/gue/documents/Regionalni_programu/Putna-voda-2010-2013.zip
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Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  

(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

Програма була розрахована на  11 років в 3 етапи:  
1 етап – 2010 - 2013 роки,  
2 етап – 2014 - 2016 роки; 
3 етап – 2017 - 2020 роки.  
 
Усього витрат на виконання Програми складали 3894580 тис. грн., державний бюджет - 
2515600,49 тис. грн. обласний бюджет - 1102288,66 тис. грн., місцеві районні, міські (міст 
обласного значення) бюджети - 250450,17 тис. грн.. інші кошти не - бюджетних джерел - 
26240,68 тис. грн. 

 
У 2019 році на заходи з реалізації Програми Питна вода-2020 було спрямовано 320139,2 тис. 

грн.  
 
За ці кошти було модернізовано 1,7 км водопровідних та 0,9 км каналізаційних мереж; 
проведено капітальний ремонт (реконструкцію) 67,0 км водопровідних та 27,0 км 
каналізаційних мереж; проведено ремонт 2 водопровідних насосних станцій, 6 каналізаційних 
насосних станцій, 2 водопровідних очисних споруд, 5 каналізаційних очисних споруд; замінено 
3 од. насосного обладнання на водопровідних насосних станціях та 4 од. насосного 
обладнання на каналізаційних насосних станціях; проведено ремонт (у т.ч. заміну) 84 
водонапірних башт; побудовано 24 артезіанські свердловини; придбано та замінено 91 од. 
насосного обладнання на свердловинах; встановлено 4 станції доочищення питної води (3 

бюветних комплекси у м. Болград та один в с. Старі Трояни Кілійського району) та виготовлено 
31 проектно-кошторисну документацію на здійснення заходів у сферах водопостачання та 

водовідведення.  
 
Якщо в сумарному розглядати фінансування  Програми в розрізі РРБ Дністер, то в 2019 році 
витрачено близько 5,122 млн. грн. Це практично кошти місцевих бюджетів виділені місцевим 

комунальним підприємствам з водопостачання та водовідведення. 
 

 

Досягнення поставлених цілей 
(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі Програми не досягнуто. 
Централізоване водопостачання було відсутнє у 998 селах. Централізоване водовідведення 
було відсутнє у 19 смт та у 1110 селах. У 2019 р. привізна питна вода в системі водопостачання 
області частково або повністю застосувалась у 56 населених пунктах, зокрема у смт 
Суворове та 55 селах. Найгірша ситуація була у селах Утконосівка (ЕН 4005) та Комишівка 

(ЕН 3242) Ізмаїльського району, де привізною водою користувалось все населення цих сіл.  
З 47 КОС (загальна фактична потужність - 88 млн. м3/рік), 35 потребували реконструкції, в тому 
числі й 5 КОС в РРБ Дністер. 
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Назва програми/фонду/проекту 
(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Регіональна програма розвитку земельних відносин та охорони земель на 2016-2020 
роки», затверджена рішенням Одеської обласної ради від 21 грудня 2015 року № 39-VІI. 

 
Назва природоохоронного заходу  

(вказати повну назву природоохоронного заходу) 
Раціонального використання та охорони земельних ресурсів. 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 
(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№2. Забруднення біогенними речовинами. 
 
РРБ Дністер / МПВ річок області (16% площі області). 

 

Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  
(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, 40870,8 

тис. грн. і все за рахунок коштів місцевого бюджету й обласного в тому числі.  
У 2019 році на реалізацію заходів Програми було передбачено - 4079,72 тис. грн.. з обласного 

бюджету.  
Зокрема був запланований захід з «Проведення робіт з інвентаризації земель на території 
Білгород-Дністровської міської ради в межах м. Білгород-Дністровський Одеської області» 
РРБ Дністер / МПВ Дністровський лиман.  

Нажаль роботи з даного проекту, зокрема винесення в натуру меж земельного фонду 
розпочаті в 2017 році, так і не були завершені через відсутність фінансування.  

 
Досягнення поставлених цілей 
(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі Програми не досягнуто, через відсутність належного фінансування. 
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Назва програми/фонду/проекту 
(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

«Регіональна програма розвитку водного господарства Одеської області на період до 
2021 року», затверджена рішенням Одеської обласної ради від 18.09.13 № 882-VI. 

 

Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Підвищення ефективності використання державної меліоративної мережі та 
внутрішньогосподарських меліоративних систем області, підвищення урожайності 
сільськогосподарських культур, поліпшення екологічного стану сільських територій та умов 
проживання населення;  
 
- реалізації державної і регіональної політики в галузі водного господарства, задоволення 
потреби населення якісною водою та галузей економіки області у водних ресурсах;  
 
- інвентаризації та паспортизації водних об’єктів, створення реєстру гідротехнічних споруд та 
їх власників у басейнах річок, винесення в натуру та облаштування прибережних захисних 
смуг річок;  
 
- протипаводкового захисту басейнів річок області та захисту сільських населених пунктів і 
сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод. 
 

http://gue.odessa.gov.ua/files/gue/moe/vodne_gospodarstvo.rar
http://gue.odessa.gov.ua/files/gue/moe/vodne_gospodarstvo.rar
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Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 
(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№5. Гідроморфологічні зміни. 
№7. Питання щодо взаємозв’язку кількості і якості вод пов’язаних зі зміною клімату. 
№8. Повені та паводки, затоплення територій. 
№9. Посухи та дефіцит води. 
 
РРБ Дністер / МПВ річок області (16% площі області). 
 

 

Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  
(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

Традиційно кожна область розробляє так би мовити  «свою» Програму розвитку водного 
господарства, добавляючи специфіку регіону. Етапи реалізації  Програми Одещини - І етап 
2013 – 2016 роки, ІІ етап 2017 – 2021 роки. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних 
для реалізації Програми, всього, 2520620 тис. грн. у тому числі: - кошти місцевого бюджету 
371300 тис. грн. та 860300 тис. грн. кошти інших джерел. 

 
Очікувані результати та ефективність Програми виявились досить невтішними, оскільки через 
брак фінансування багатьох результативних показників не вдалося досягти. Практично 
фінансувались видатки обласного управління водного господарства (нині БУВР річок 
Причорномор’я та нижнього Дунаю) на здійснення функціональні завдання зокрема утримання 
водогосподарсько-меліоративного комплексу в частині експлуатації загальнодержавних 
меліоративних систем, а коштів місцевого бюджету вистачало на вирішення вкрай нагальних 
щорічних проблем.  
Окремі державні інвестиції виділялись хіба що на вирішення питання водопостачання 
населених пунктів області, які користуються привізною водою. 

 
Досягнення поставлених цілей 
(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі Програми не досягнуто. Відсутність фінансування як з державного, так і з 
місцевого бюджетів. 
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Назва програми/фонду/проекту 

(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

Державний інвестиційний проект 

 
Назва природоохоронного заходу  

(вказати повну назву природоохоронного заходу) 
Заходи із забезпечення комплексного протипаводкового захисту від шкідливої дії вод сільських 
населених пунктів та сільсько-господарських угідь у Львівській області. 
 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 

(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№5 Гідроморфологічні зміни. 
№7 Питання щодо взаємозв’язку кількості і якості вод пов’язаних зі зміною клімату. 
№8. Повені та паводки, затоплення територій. 
 
МПВ річка Дністер / UA_M5.2_0005. 
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Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  

(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

Проект мав на меті забезпечити надійний протипаводковий захист населених пунктів 
Самбірського району Львівської області (сіл: Радівка, Задністря, Калинів, Кружники) від 
затоплення паводковими водами р. Дністер.  
 
Відповідальний виконавець - Державне агентство водних ресурсів України. 
 
Загальна кошторисна вартість проекту складає 1485166,4 тис. грн., загальна протяжність 
водозахисних дамб, які необхідно побудувати та відновити – 201,1 км., загальна довжина 
берегоукріплень, які необхідно побудувати та відновити - 18,7 км., гідротехнічних споруд, які 
необхідно побудувати та відновити – 108 одиниць. Рівень реалізації державного 
інвестиційного проекту станом на 1 січня 2021 року складає 12,3%.  

У 2020 році повністю погашені кредитна заборгованість за будівельні роботи виконані у 2019 
році. (Держводагентство України, КПКВ 2407170, профінансовано – 3851,5 тис. грн.). 

На даний час проводиться коригування проектно-кошторисної документації. 

 
Досягнення поставлених цілей 

(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі не досягнуто. 
Причина - відсутність фінансування проекту з державного бюджету. 
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Назва програми/фонду/проекту 
(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

Державний інвестиційний проект. 
 
Державний фонд регіонального розвитку. 

 
Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Реконструкція зовнішніх мереж централізованого водопостачання та водовідведення в смт. 
Кельменці Чернівецька область. 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 
(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№1. Забруднення органічними речовинами. 
№2. Забруднення біогенними речовинами. 
№3. Забруднення небезпечними речовинами. 
 
МПВ річка Сурша (Суржа) / UA_M5.2_0773. 
 

 

Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  
(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

У 2020 р. до переліку програм та проектів за рахунок коштів державного фонду регіонального 
розвитку по Чернівецькій області увійшов проект  «Реконструкція зовнішніх мереж 
централізованого водопостачання та водовідведення в смт Кельменці» загальна вартість 
робіт - 4222,762 тис. грн., в т.ч. з державного бюджету - 3800,486 тис. грн., з місцевого - 422,276 

тис. грн. В селищі Кельменці проживає 7287  тис. чоловік. 
 
Перераховано та освоєно 100% запланованого фінансування (в межах державного та 
місцевого фінансування).  
 
Роботи завершено, планові результативні показники виконано в повному обсязі. 
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Досягнення поставлених цілей 
(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі досягнуто. 
Проведено реконструкцію мереж водопостачання та водовідведення в смт. Кельменці. 
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Назва програми/фонду/проекту 
(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

Державний інвестиційний проект. 
 
Державний фонд регіонального розвитку. 

 
Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Будівництво водогону та водонапірних башт в місті Хотин Чернівецькій області. 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 
(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№1. Забруднення органічними речовинами. 
№2. Забруднення біогенними речовинами. 
№3. Забруднення небезпечними речовинами. 
 
МПВ річка Дністер / UA_M5.2_0012. 
 

 

Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  
(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

До переліку програм та проектів за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку 
по Чернівецькій області у 2020 р. увійшов робочий проект «Будівництво водогону та 
водонапірних башт в м. Хотин Чернівецькій області».  
Загальна вартість робіт складала - 4436,838 тис. грн., в т.ч. з державного бюджету - 4022,838 
тис. грн., з місцевого - 414,0 тис. грн. 
Перераховано та освоєно 4426,835 тис. грн, в т.ч. з державного бюджету - 4102,838 тис. грн., 
з місцевого - 413,998 тис. грн.. 

Роботи завершено, планові результативні показники виконано в повному обсязі. 

 
Досягнення поставлених цілей 
(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі досягнуто. 
Збудовано воно набірні башти та водопровідні мережі (водогін) для водопостачання м. Хотин 
Чернівецької області. 
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Назва програми/фонду/проекту 

(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

Державний інвестиційний проект. 
 
Державний фонд регіонального розвитку. 

 
Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Будівництво мереж водопостачання, водовідведення та зливових стоків до індустріального 
парку м. Новодністровськ Чернівецької області. 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 

(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№1. Забруднення органічними речовинами. 
№2. Забруднення біогенними речовинами. 
№3. Забруднення небезпечними речовинами. 
 
МПВ річка Дністер / UA_M5.2_0012. 
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Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  

(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

До переліку програм та проектів за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку 
по Чернівецькій області у 2020 р. увійшов робочий проект «Будівництво мереж 
водопостачання, водовідведення та зливових стоків до індустріального парку м. 
Новодністровськ». 
 
Загальна вартість реалізації проекту складала - 6250,0 тис. грн., в т.ч. з державного бюджету 
- 3125,0 тис. грн., з місцевого - 3125,0 тис. грн. 

 
Освоєно 2916,24 тис. грн., в т.ч. з державного бюджету - 1022,24 тис. грн., з місцевого бюджету 
- 1894,0 тис. грн. Роботи не завершено. Стадія виконання складає 47% від запланованого.  

 
Реалізація проекту триватиме у 2021 році. 
 
 

 
Досягнення поставлених цілей 

(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі досягнуто частково. 
Проведено 1 етап робіт, виконано частину робіт з влаштування водопровідних та 
каналізаційних мереж, закуплено матеріали. Реалізація проекту триває, 
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Назва програми/фонду/проекту 
(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

Державний інвестиційний проект. 
 
Державний фонд регіонального розвитку. 

 
Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Реконструкції каналізаційної мережі м. Монастириська Тернопільської області. 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 
(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№1. Забруднення органічними речовинами. 
№2. Забруднення біогенними речовинами. 
№3. Забруднення небезпечними речовинами. 
 
МПВ річки Коропець / UA_M5.2_0519. 
 

 

Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  
(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 351-р «Про інвестиційні 
програми і проекти регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2019 році за рахунок 
коштів державного фонду регіонального розвитку» виділено кошти у сумі 1000,0 тис. гривень 

на продовження робіт з реконструкції каналізаційної мережі м. Монастириська Тернопільської 
області та з місцевого бюджету – 250,0 тис. гривень.  

 
У 2019 році роботи виконано на суму 1248,5 тис. гривень. Продовження робіт з реконструкції 

каналізаційної мережі м. Монастириська Тернопільської області було заплановано 
продовжити у 2020 та 2021 роках. 
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Досягнення поставлених цілей 
(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі досягнуто частково. 
Реконструкція каналізаційно-очисних споруд не завершена, здійснено лише частину робіт, 
відновлено механічну очистку стічних вод. Реконструкція КОС триває. 
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Назва програми/фонду/проекту 
(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

Державний інвестиційний проект. 
Державний фонд регіонального розвитку. 

 
Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Будівництво біологічних очисних споруд стічних вод в місті Бучач Тернопільської області 
продуктивністю 300 м3/добу. 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 

(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№1. Забруднення органічними речовинами. 
№2. Забруднення біогенними речовинами. 
№3. Забруднення небезпечними речовинами. 
 
МПВ річка Стрипа / UA_M5.2_0544. 
 

 

Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  

(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 №500-р «Деякі 
питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» із державного 
бюджету передано субвенцію районному бюджету Бучацького району 10911,72 тис. гривень 
(для м. Бучач – 9911,72 тис. гривень). Бучацькою міською радою кошти субвенції у сумі 
8145,175 тис. гривень спрямовано на будівництво біологічних очисних споруд стічних вод в м. 

Бучач Тернопільської області продуктивністю 300 м3/добу.  
 
Проведено процедуру тендерних закупівель, визначено переможця ТзОВ «Рембуддільниця», 
укладено договір на суму 13871,0 тис. гривень.  

 
У 2019 році використано 4744,0 тис. гривень на закупівлю обладнання та проведення робіт. 

 
Реалізацію проекту з будівництва біологічних очисних споруд стічних вод в м. Бучач 
Тернопільської області продуктивністю 300 м3/добу було заплановано продовжити протягом 
2020 та 2021 років. 

 
Досягнення поставлених цілей 
(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі досягнуто частково. 
Закуплено частину технологічного обладнання, виконані підготовчі роботи, реконструкція КОС 
триває. 

102 
Назва програми/фонду/проекту 

(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

Місто Тернопіль.  
Інвестиційний проект  Світового Банку 
«Другий проект розвитку міської інфраструктури (UIP2)». 
Міжнародний банк реконструкції та розвитку. 
Фонд чистих технологій. 
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Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Розвиток міської інфраструктури (водопостачання та водовідведення м. Тернопіль та 
навколишніх сіл). 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 
(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№1. Забруднення органічними речовинами. 
№2. Забруднення біогенними речовинами. 
№3. Забруднення небезпечними речовинами. 
№9. Посухи та дефіцит води. 
 
МПВ річки Серет / UA_M5.2_0588. 
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Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  

(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

20 листопада 2014 року відбулося підписання Договорів про субкредитування між:  
- Міністерством фінансів України,  
- Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України, 
- Тернопільською міською радою,  
- Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг,  
- КП “Тернопільводоканал” 
про використання сум позики, що надається Україні Міжнародним банком реконструкції та 
розвитку (далі МБРР) та Фонду чистих технологій (далі ФЧТ) для реалізації інвестиційного 

проекту «Проект розвитку міської інфраструктури – 2» (далі Проект).  
Підписання вказаних договорів разом з Угодою про реалізацію проекту привело до набрання 
чинності: 

- Угоді про позику між Україною та МБРР від 26 травня 2014 р.  
-  Угоді про позику ФЧТ між Україною та МБРР, що діє як виконавець від імені ФЧТ від 26 
травня 2014р.  
Імплементація Проекту відбуватиметься протягом 2015 - 2021 фінансових років, якщо інше 
не буде погоджено з Банком. Термін погашення для позики МБРР - 18 років, для позики 
ФЧТ - 20 років, відповідно пільговий період для позики 5 років та 10 років.  

 
Сума кредиту складає 36,7 млн. доларів США (!) 

 
Компоненти Проекту: 
 
TER-ICB-01 / «Реконструкція каналізаційних  очисних споруд, включаючи будівництво цеху 
обробки мулу». 
TER-ICB-02L1 / «Будівництво станції знезалізнення води з реконструкції насосної станції 
третього підйому м. Тернопіль». 
TER-ICB-02L3 / «Реконструкція Верхнє - Івачівського водозабору». 
TER-ICB-05 / «Модернізація каналізаційно-насосної станції №7, №9». 
TER-ICB-05 / «Впровадження системи автоматизації та диспетчеризації ВНС, КНС, КОС та 
мереж водопостачання». 
TER-ICB-06 / «Закупівля обладнання для хіміко-бактеріологічної лабораторії питної води та 
лабораторії водовідведення». 
TER-ICB-07 / «Закупівля автотранспортної техніки». 
TER-ICB-09 / «Оптимізація системи подачі і розподілу води, включаючи заміну та санацію 
мереж водопостачання та водовідведення» 
Проект реалізовує КП «Тернопільводоканал» - найбільший забруднювач області. Скид  стічних 
вод здійснюється у р. Серет (179 км), в обсязі в межах 18 млн. м. куб щороку.  
В результаті реалізації даного проекту отримаємо зменшення скиду забруднюючих речовин у 
МПВ р. Серет. 
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Досягнення поставлених цілей 
(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі досягнуто частково. 
Станом на 1 січня 2021 р. здійснено поставку та оплату чотирьох партій обладнання 
Реконструкція каналізаційно-очисних споруд м. Тернопіль триває. 

103 
Назва програми/фонду/проекту 
(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

Місто Тернопіль.  
Інвестиційний проект  Світового Банку 
«Другий проект розвитку міської інфраструктури (UIP2)». 
Міжнародний банк реконструкції та розвитку. 
Фонд чистих технологій. 

 
Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Реконструкція каналізаційних очисних споруд, включаючи будівництво цеху обробки мулу. 
Проект TER-ICB-01. 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 
(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№1. Забруднення органічними речовинами. 
№2. Забруднення біогенними речовинами. 
№3. Забруднення небезпечними речовинами. 
 
МПВ річки Серет / UA_M5.2_0588. 
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Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  

(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

 22 червня 2017 р. підписано Контракт із Консорціумом EMIT Group – Ercole Marelli Impianti 
Tecnologici S.R.L. та ATZWANGER S.p.A. Загальна сума контракту складає 10 млн. 520 тис. 
509,58 євро.  

  

 Передбачається реконструкція очисних споруд, яка включає в себе споруди механічної 
очистки, біологічної очистки, споруди знезараження стічних вод та комплексу обробки осаду. 
Замовник - Комунальне підприємство «Тернопільводоканал». Тривалість будівництва 24 

місяці. Всі необхідні дозволи та висновки, в тому числі й ОВД на початок здійснення планової 
діяльності отримані протягом 2020 року. Здійснено поставку та оплату чотирьох партій 
обладнання. 

  
Проект буде реалізуватися на території існуючих каналізаційних очисних споруд міста. Існуючі 
каналізаційні очисні споруди, І-ша лінія яких підлягає реконструкції в межах даного проекту, 
здійснюють повну механічну та біологічну очистку господарсько-побутових стоків від абонентів 
м. Тернополя та ряду навколишніх сіл. Планована діяльність передбачає нове будівництво 
технологічних споруд та реконструкцію частини існуючих споруд. Проектна потужність І-ї лінії 
очисних споруд, яка підлягає реконструкції, складе 50 000 м³/добу. В рамках реалізації проекту 

буде здійснено нове будівництво на І (нижній) лінії накопичувального резервуара для 
вирівнювання пікового надходження дощових вод, приймальної камери, станції зливу стоків, 
будівлі решіток, піскоуловлювачів, будівлі для переробки виловленого піску та жиру, піскових 
майданчиків, нового первинного відстійника, камери сирого осаду, нових секцій аеротенків із 
виділенням зон нітрифікації / денитрифікації та застосування резервуарів дефосфотації, 
гравітаційних згущувачів осаду, нового вторинного відстійника, компресорної станції, будівля 
дозування флокулянтів, камери змішування, трансформаторних підстанцій (включно з 
генераторами – 3 шт.), будівлі зневоднення осаду.  
 
Також проект передбачає реконструкцію на І (нижній) лінії існуючих первинних відстійників (в 
т. ч. розподільних камер до них), існуючих аеротенків (в т. ч. розподільних камер до них та 
після них) із виділенням зон нітрифікації / денитрифікації та застосування резервуарів 
дефосфотації, існуючих вторинних відстійників (в т. ч. розподільних камер до них, камер 
осаду), будівлі знезараження, насосної станції мулової води, контактного резервуару та 
розподільної камери, мулонасосної станції, камери змішування осаду, лотка Паршаля, 
приймальної камери від вторинних відстійників, вхід від лінії переливу, а також санацію і 
прокладання нових мереж (визначається проектом) та реконструкцію приймальної камери ІІ-ї 
(верхньої) лінії, з перенаправленням потоків на І (нижню) лінію. 
 
Проектна потужність очисних споруд становить 50000 м³/добу (2083,3 м³/год). Розрахункове 
максимальне надходження стоків 64000 м³/добу, що буде враховано при розробці 

технологічних рішень.  
 
Реалізація  даного проекту в цілому матиме також позитивний соціально-економічний вплив 
та дозволить покращення якісних показників очищення стічних вод за рахунок впровадження 
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сучасної технології очищення стоків із застосуванням високотехнологічного обладнання; 
підвищення місцевого рівня суспільної екологічної свідомості; зниження ймовірності 
забруднення навколишнього природного середовища за рахунок підвищення рівня безпеки 
експлуатації очисних споруд міста; покращення екологічного та хімічного станів МПВ Серет за 
рахунок впровадження інноваційних рішень очищення стоків. 
 

 
Досягнення поставлених цілей 

(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі досягнуто частково.  
Реконструкція КОС триває. 

104 
Назва програми/фонду/проекту 
(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

Місто Тернопіль.  
Інвестиційний проект  Світового Банку 
«Другий проект розвитку міської інфраструктури (UIP2)». 
Міжнародний банк реконструкції та розвитку. 
Фонд чистих технологій.  

 
Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Реконструкція Верхнє-Івачівського водозабору 
Проект TER-ICB-02L3 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 

(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№7. Питання щодо взаємозв’язку кількості і якості вод пов’язаних зі зміною клімату. 
№9. Посухи та дефіцит води. 
 
 
КізМПВ Горішньо (Верхнє) - Івачівське водосховище / UA_M5.2_0584. 
 
МПВ річки Серет / UA_M5.2_0588. 
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Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  

(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

13 листопада 2019 року підписано контракт з  ТОВ «ІБК Євротехнологія» щодо реалізації 
проекту «Реконструкція Верхнє - Івачівського водозабору» (проект TER-ICB-02L3). Відповідно 

до умов контракту роботи з реконструкції питного водозабору м. Тернопіль повинні були 
розпочалися 2 березня 2020 року. Тривалість реконструкції - 18 місяців. Сума контракту 
становить 3 млн. 241 тис. 220,10 євро. Триває процес розроблення (коригування) проектної 

документації. 
 

Планується провести реконструкцію Верхньо-Івачівського водозабору із заміною насосних 
агрегатів та обладнання, що суттєво зменшить втрати питної води та забезпечить економію 
електроенергії. 
 
Водозабір міста Тернопіль знаходиться на правому березі Горішньо-Івачівського водосховища 
(кІЗМПВ) площею 357 га збудоване на р. Серет, неподалік м. Тернопіль. Практично 80% 
забраної (піднятої) води КП «Тернопільводоканал» споживає м. Тернопіль, решту 20% - 
навколишні села, разом водозабір складає до 20 млн. м3/рік. Вода подається з 16 

артезіанських свердловин, розташованих на правому березі водосховища. Потужність 
водозабору - 87,6 тис. м3/добу. 

 

 

Досягнення поставлених цілей 

(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі досягнуто частково.  
Роботи з реконструкції водозабору тривають замінено насосні агрегати та технологічне 
обладнання. 
 

105 
Назва програми/фонду/проекту 

(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

Місто Тернопіль.  
Інвестиційний проект  Світового Банку 
«Другий проект розвитку міської інфраструктури (UIP2)». 
Міжнародний банк реконструкції та розвитку. 
Фонд чистих технологій. 

 
Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Оптимізація системи подачі і розподілу води, включаючи заміну та санацію мереж 
водопостачання та водовідведення. 
Проект TER-ICB-09. 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 
(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№1. Забруднення органічними речовинами. 
№2. Забруднення біогенними речовинами. 
№3. Забруднення небезпечними речовинами. 
№7. Питання щодо взаємозв’язку кількості і якості вод пов’язаних зі зміною клімату. 
 
МПВ річки Серет / UA_M5.2_0588. 
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Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  

(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

Контракт на реалізацію даного проекту підписано 5 липня 2018 року, набрав чинності  4 
жовтня 2018 року. Сума контракту 4 млн. 892 тис. 424 дол. США  

Виконавці робіт 2 українські компанії – ТОВ «АІТОН-БУДПРОЕКТ» та ТОВ «РЕМОНТНО-
БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СПЕЦ-МОНТАЖ». 
 
Даними заходом передбачається виконання повного комплексу робіт (розкопування, 
вивезення ґрунту, при необхідності демонтаж матеріалів, монтаж, реконструкція камер і 
колодязів, засипання траншей і котлованів та повний благоустрій, тощо) по 4 (чотирьох) 

об'єктах: 
 
Об’єкт 1 “Реконструкція водогонів DN800 та DN1000 від с. Верхній Івачів до м.Тернополя 
вул.15 Квітня” (Розпочато роботи 23.01.2020 року / завершення робіт 21.09.2021 року) 
 
Об’єкт 2 “Реконструкція розподільчої мережі виходу з ВНС №4 з влаштуванням камер 

переключення та лічильників по вул. 15 Квітня в м. Тернопіль”. (Початок робіт - 25.05.2019 
року / завершення робіт - 28.10.2019 року). 
 
Об’єкту 3 “Реконструкція напірно-самопливного колектора побутової каналізації DN800 від 

камери «А» по вул. Довженка до КОС по вул. Об’їзна в м. Тернополі” отримано позитивний 
експертний висновок. (За офіційною інформацією КП «Тернопільводоканал» отримано всі 
необхідні висновки, роботи буде виконано протягом 2021 року). 
 
Об’єкт 4 “Реконструкція напірного колектору DN600 від КНС №7 на вул. Галицькій до камери 
переключення по вул. Коновальця в м. Тернополі” (Розпочато роботи 07.10.2019 року. 
Орієнтовне завершення робіт -  07.03.2021 року). 
 
Даним заходом передбачено прокладання напірного колектора DN 600, PN16 Бар відкритим 
способом - 1076,5м. Станом на 31.12.2020 року прокладено напірного колектора DN 600, PN16 
Бар відкритим способом - 907,5 м.  

Станом на 1 квітня 2021 р. роботи завершено в повному обсязі. 
 
Детальна інформація щодо виконання робіт по всім об’єктам проекту з фотоматеріалами 
подана у  розширеному звіті. 
 

 
Досягнення поставлених цілей 
(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі досягнуто частково.  
Роботи завершені на 3 об’єктах Проекту. 
Станом на 1 квітня 2021 року тривають роботи на об’єкті №3. 
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Назва програми/фонду/проекту 
(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

Місто Тернопіль.  
Інвестиційний проект  Світового Банку. 
«Другий проект розвитку міської інфраструктури (UIP2)». 
 
Міжнародний банк реконструкції та розвитку.  
 
Фонд чистих технологій. 
 

 

Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Впровадження системи автоматизації та диспетчеризації водопровідно-насосних станцій 
(ВНС), каналізаційно-насосних станцій (КНС), каналізаційно-очисних станцій (КОС) та мереж 
водопостачання. 
 
Проект TER-ICB-05. 
 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 

(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№1. Забруднення органічними речовинами. 
№2. Забруднення біогенними речовинами. 
№3. Забруднення небезпечними речовинами. 
№7. Питання щодо взаємозв’язку кількості і якості вод пов’язаних зі зміною клімату. 
 
МПВ річки Серет / UA_M5.2_0588. 
 

 

Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  
(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

Підписання контракту з компанією UAB ELsis TS щодо впровадження системи автоматизації 

та диспетчеризації водопровідно-насосних станцій (ВНС), каналізаційно-насосних станцій 
(КНС), каналізаційно-очисних станцій (КОС) та мереж водопостачання відбулося 13 серпня 
2018 р. Сума контракту становить 1 млн. 244 тис. 778 Євро. Замовник робіт – КП 

«Тернопільводоканал». 
 
Даним проектом передбачено встановлення обладнання для автоматизації, контролю, 
диспетчеризації та дистанційного управління технологічними процесами (SCADA) на 
водопровідно-насосних станцій (ВНС), каналізаційно-насосних станцій (КНС), каналізаційно-
очисних станцій (КОС) та мережах водопостачання комунального підприємства 
«Тернопільводоканал».  
 
Також проектом передбачено розробку та створення електронної карти водопровідно-
каналізаційних мереж міста Тернопіль.  
 
Монтажні роботи на об’єктах виконано вчасно відповідно до угоди. Станом на 1 квітня 2021 
року тривають роботи щодо наповнення  бази даних ГІС водоканалу ( водопровідна мережа, 
КНС, ВНС, КОС). 
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Досягнення поставлених цілей 
(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі досягнуто.  
Всі передбачені Проектом заходи виконані в повному обсязі. 

107 
Назва програми/фонду/проекту 

(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

Місто Тернопіль.  
Інвестиційний проект  Світового Банку 
«Другий проект розвитку міської інфраструктури (UIP2)» 
 
Міжнародний банк реконструкції та розвитку  
 
Фонд чистих технологій  
 

 

Назва природоохоронного заходу  

(вказати повну назву природоохоронного заходу) 
Модернізація каналізаційних насосних станцій: КНС--7 та КНС-9. 
 
Проект TER-ICB-03/1. 
 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 

(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№1. Забруднення органічними речовинами. 
№2. Забруднення біогенними речовинами. 
№3. Забруднення небезпечними речовинами. 
 
МПВ річки Серет / UA_M5.2_0588. 

 

Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  

(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

Контракт щодо реалізації проекту TER-ICB-03/1 з проведення модернізація каналізаційних 
насосних станцій: КНС--7 та КНС-9 був підписаний 15 березня 2019 року. Набрання чинності 
контракту - 29 березня 2019 року.  
Сума контракту становить 1 млн. 801 тис. 147,75 євро.  

Замовник робіт – комунальне підприємство «Тернопільводоканал». 
Підрядник - Корпорація «Енергоресурс-Інвест» (Адреса: 79035, Львів, вул. Зелена, 131 
Країна: Україна). 

 
В рамках даного контракту планується проведення робіт по реконструкції КНС-7 та КНС-9 із 
замінною насосного обладнання. Проект отримав позитивні висновки державної експертизи 
та дозволи на будівництво. Будівельно монтажні роботи тривали протягом 2020 року, 
здійснюється поставка обладнання.  
Станом на 1 січня 2021 р - роботи на стадії завершення. 
 

 
Досягнення поставлених цілей 
(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі досягнуто.  
Роботи виконано в повному обсязі. Проведено модернізацію каналізаційних насосних станцій: 
КНС--7 та КНС-9 водоканалу м. Тернопіль. 
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Назва програми/фонду/проекту 
(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

Місто Тернопіль.  
Інвестиційний проект  Світового Банку 
«Другий проект розвитку міської інфраструктури (UIP2)». 
 
Міжнародний банк реконструкції та розвитку. 
 
Фонд чистих технологій.  
 

 

Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Будівництво станції знезалізнення води з реконструкцією насосної станції третього підйому в 
м. Тернополі. 
 
Проект ТER-ICB-02L1. 
 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 
(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№3. Забруднення небезпечними речовинами. 
 
МПВ річки Серет / UA_M5.2_0588. 

 

Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  
(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

28 серпня 2018 року було підписано контракт по  даному проекту TER-ICB-02L1.  
Набрання чинності контракту з 15 січня 2019 року.  
Сума контракту становить 8 млн. 122 тис. 773.76 еuro.  

Термін виконання – 18 місяців.  
Замовник – КП «Тернопільводоканал». 
Підрядник - Consortium UTEM-GIS (Address: 3 Lekha Kachynskogo Street, town Bucha, Kyiv 
oblast 08292 Country: Ukraine ). 

 
Згідно умов контракту планується будівництво станції знезалізнення води та реконструкція   
водопровідно-насосної станції ВНС-4 (ІІІ-й підйом). Замовник погодив проєктну документацію 
та отримав всі дозволи на проведення робіт вже на початку 2019 року. Підрядником 
проведено підготовчі роботи у березня 2019 р. Роботи  з будівництва станції знезалізнення 
та реконструкції ВНС-4 тривали протягом 2019 - 2020 років.  
Станом на 1 січня 2021 р. - роботи на стадії завершення. В березні місяці 2021 року відбулося 
відкриття станції знезалізнення в м. Тернопіль. 
 

 

Досягнення поставлених цілей 

(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі досягнуто.  
Станцію знезалізнення питної води для м. Тернопіль збудовано та проведено реконструкцію 
водопровідно-насосної станції ВНС-4 (ІІІ-й підйом). 
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109 
Назва програми/фонду/проекту 
(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

Місто Тернопіль.  
Інвестиційний проект  Світового Банку 
«Другий проект розвитку міської інфраструктури (UIP2)». 
 
Міжнародний банк реконструкції та розвитку.  
 
Фонд чистих технологій. 
 

 

Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Закупівля обладнання для хіміко-бактеріологічної лабораторії питної води та лабораторії 
водовідведення. 
Закупівля автотранспортної техніки. 
 
Проекти TER-ICB-06. 
Проекти TER-ICB-07. 
 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 
(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№1. Забруднення органічними речовинами. 
№2. Забруднення біогенними речовинами. 
№3. Забруднення небезпечними речовинами. 
 
МПВ річки Серет / UA_M5.2_0588. 
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Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  

(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

Загальна вартість закупленого обладнання для хіміко-бактеріологічної лабораторії питної 
води та лабораторії водовідведення – 5 млн. 733 тис. 228.30 UAH або 259,733 тис. долари 

США. (закуплено 21-Dec-2015 LLC "CHIMLABORREAKTIV" 03150, Chervonoarmiyska Street, 
57/3 Country: Ukraine). 

 
Зокрема КП “Тернопільводоканал” придбало: два (2) спектрофотометри, термоблок для 
аналізу ХСК, три (3) портативні мультиметри, хроматограф газовий, альфа-бета радіометр, 

система капілярного електрофорезу, система очистки води, шафа сушильна, дві (2) муфельні 
печі і лабораторний гомогенізатор, чотири (4) термостати різної потужності, дві (2) бані водяні, 
солемір, плита нагрівальна, ваги аналітичні електронні, два (2) автоклави, атомно-
абсорційний спектрометр і набір лабораторних меблів, у тому числі збірка на місці, монтаж 

і введення в експлуатацію товарів, що поставляються і підготовка кадрів, включаючи 
забезпечення інструкціями з експлуатації та технічного обслуговування.  
 
Закуплено у 2016 р. для потреб водоканалу каналопромивочний та асенізаційний автомобіл 
загальною вартістю 317 тис. євро. Постачальник: ТОВ «Торгова компанія «Будшляхмаш» 
(Адреса: проспект Перемоги 68/1, офіс 62, Київ Країна: Україна). 
 
Закуплено у 2017 р. експлуатаційну техніку для водоканалу на суму  5 млн. 249 тис. 050 грн. 

згідно з контактом з компанією «CONSTRUCTION MACHINERY LTD» 
 

 
Досягнення поставлених цілей 
(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі досягнуто.  
Лабораторне обладнання хіміко-бактеріологічної лабораторії питної води та лабораторії 
водовідведення та спецтехніка для водоканалу закуплені. 
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Назва програми/фонду/проекту 
(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

Місто Івано-Франківськ.  
 
Інвестиційний проект  Світового Банку 
«Проект розвитку міської інфраструктури (UIP1)». 
 
Міжнародний банк реконструкції та розвитку. 
 

 
Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Реконструкція каналізаційних очисних споруд та будівництво лінії обробки мулу для міста 
Івано-Франківська. 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 

(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№1. Забруднення органічними речовинами. 
№2. Забруднення біогенними речовинами. 
№3. Забруднення небезпечними речовинами. 
 
МПВ  річка Бистриця / UA_M5.2_0392. 



 

201 

 

 

Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  

(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

У 2008 р. комунальне підприємство «Івано-Франківськводоекотехпром» було відібрано одним 
з учасників проекту «Розвиток міської інфраструктури», фінансованого за кошти 

Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Основними цілями Проекту стали інвестиції в 
реабілітацію систем водопостачання та водо-відведення, а також інвестиції в 
енергозбереження вибраних підприємств.  
За час впровадження вказаного Проекту КП «Івано-Франківськводоекотехпром» освоєно 
кошти на суму 10 823, 6 тис. дол. США, передбачені на здійснення закупівель товарів, послуг 

консультантів, а також постачання та монтаж обладнання. 
Протягом 2010 - 2012 років розроблена та затверджена проектно-кошторисна документація 
проекту «Реконструкція каналізаційних очисних споруд та будівництво лінії обробки мулу для 
міста Івано-Франківська”. Проектні роботи вартістю 607 тис. 555 дол. США виконані 
консорціумом CH2MHіll International Ltd. та WPK Eko-Konsulting (США-Польща) за рахунок 
коштів Позики та Гранту SIDA. Ними передбачено поетапне впровадження двох пускових 
комплексів (лотів): 
Етап І. «Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Івано-Франківська» – 

реконструкція блоку механічного та біологічного очищення стічних вод, що забезпечить його 
відповідність встановленим нормативним показникам вмісту забруднюючих речовин, що 
відводяться в річку Бистриця. ( повністю виконано ). 
Етап ІІ. «Будівництво лінії обробки мулу» – збір, висушування та ферментація осаду стічних 

вод, наслідком якого є утворення біогазу, що в результаті когенерації перетворюється на 
електроенергію. (підготовлено та затверджено  ПКД). 
 

 

Досягнення поставлених цілей 

(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі досягнуто частково.  
Етап 1 Проекту здійснено повністю. Виконано реконструйовано КОС м. Івано-Франківськ. 
Етап 2 Проекту не реалізовано. Будівництво лінії обробки мулу з КОС  не здійснено через 
відсутність інвестора. 
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Назва програми/фонду/проекту 
(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

Місто Івано-Франківськ.  
Інвестиційний проект  Світового Банку 
«Проект розвитку міської інфраструктури (UIP1)». 
Міжнародний банк реконструкції та розвитку.  

 
Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Реконструкція каналізаційних очисних споруд та будівництво лінії обробки мулу для міста 
Івано-Франківська 
Етап І. «Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Івано-Франківська». 

 

Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 

(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№1. Забруднення органічними речовинами. 
№2. Забруднення біогенними речовинами. 
№3. Забруднення небезпечними речовинами. 
 
МПВ  річка Бистриця / UA_M5.2_0392. 
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Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  

(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

Перший етап проекту передбачав проведення реконструкція каналізаційних очисних споруд 
(КОС) м. Івано-Франківська», а саме реконструкція блоку механічного та біологічного 
очищення стічних вод, для досягнення встановленим нормативним показникам вмісту 

забруднюючих речовин, що після очищення на КОС відводяться в річку Бистриця. 
Загальна вартість виконання робіт 1 етапу реконструкції КОС складала 8 млн. 509 тис. 500 
дол. США).  

Зазначені роботи успішно й вчасно виконані протягом 2012 - 2014 років. консорціумом «Ekolog 
sp. z. o. o.» та «PIOS Ekoklar sp. z. o. o.» (Польща). За час виконання контракту підрядником 
виконано реконструкцію, зокрема: 
- замінено значну частину технологічного обладнання: нові мулососи та мулоскреби з 

нержавіючої сталі на чотирьох первинних відстійниках та семи вторинних відстійниках; 
насоси відкачування осаду; встановлено решітки для грубого механічного очищення з 
нержавіючої сталі; 

- замінено технологію біологічного очищення в аеротенках: побудовано камери 
денітрифікації та нітрифікації, встановлено змішувачі та насоси внутрішньої циркуляції, 
встановлено нову систему аерації – систему мембранно-дискових дифузорів; замінено 
систему рециркуляції активного мулу (нова насосна станція); 

- збудовано нові системи видалення піску та жиру, будівлі сепарації піску; камери 
розподілу технологічних ліній; насосну станцію рециркульованого мулу, станцію зняття 
фосфатів; 

- здійснено автоматизацію роботи технологічного процесу очищення стічних вод; 
- здійснено реконструкцію всіх розподільчих та мулових камер; 
- встановлено нове обладнання повітродувок. 

Результатами реконструкції КОС є 
 - покращення якості очищення стічних вод, 
- зменшення частки забруднюючих речовин, що скидаються в р. Бистриця;  
- суттєве зменшення споживання електроенергії (станції аерації). 

 
Досягнення поставлених цілей 

(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі досягнуто.  
Етап 1 Проекту здійснено повністю. Виконано реконструйовано КОС м. Івано-Франківськ. 
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Назва програми/фонду/проекту 
(вказати повну назву, ким і коли затверджена) 

Місто Івано-Франківськ.  
Інвестиційний проект  Світового Банку. 
«Проект розвитку міської інфраструктури (UIP1)». 
Міжнародний банк реконструкції та розвитку.  

 
Назва природоохоронного заходу  
(вказати повну назву природоохоронного заходу) 

Реконструкція каналізаційних очисних споруд та будівництво лінії обробки мулу для міста 
Івано-Франківська. 
Етап ІІ. «Будівництво лінії обробки мулу». 
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Відповідність природоохоронного заходу головним 
водно-екологічним проблемам та код масиву 
поверхневих/підземних вод, на який він впливає 
(зазначити до яких саме головних водно-екологічних 
проблем відноситься даний природоохоронний захід та 
на який масив поверхневих/ підземних вод він впливає) 

№1. Забруднення органічними речовинами. 
№2. Забруднення біогенними речовинами. 
№3. Забруднення небезпечними речовинами. 
 
МПВ  річка Бистриця / UA_M5.2_0392. 

 

Виконання природоохоронного заходу та його 
фінансування  
(коротке опис виконання природоохоронного заходу, з 
обсягами фінансування, відсотками виконання / 
фінансування від запланованих  показників) 

Другий етап реконструкції КОС передбачав здійснення будівництва лінії обробки мулу, котра 
б забезпечувала єдиний технологічний процес збору, висушування та ферментація осаду 
стічних вод, з утворенням утворення біогазу, що в результаті когенерації перетворюється на 
електроенергію. 
Проектні роботи щодо реалізації 2 етапу виконані за рахунок коштів Позики та Гранту SIDA. 
консорціумом CH2MHіll International Ltd. та WPK Eko-Konsulting (США-Польща) вартістю 607 
тис. 555 дол. США. Робочі Проект пройшли всі необхідні погодження та отримали позитивні 

висновки. 
Нажаль через певні українські реалії, бюрократичні перепони реалізації 2 етапу (лот 2 
контракту) не відбулася. 

На сьогодні муловий став КОС (проектному обсязі накопичення 100 тис. тонн зневодненого 
мулу загальною площею 28800м2)  значно переповнений. Зневоднений осад вивезений з 
мулових майданчиків, за допомогою вертикальних і горизонтальних дренажів, відбувається 
процес зневоднення і складується на території станції аерації. Надмірна кількість мулу та 
незадовільний стан захисних споруд є загрозою для РРБ Дністер/ МПВ 0391 / 
UA_R_16_L_2_Si / Бистриця 

Реалізація 2 етапу проекту дозволить отримувати біогаз і виробляти електроенергію в кількості 
3,5 млн. кВт. год./рік, зменшити кількість мулу, що утворюється в результаті очищення стічних 
вод у 50 разів, та зменшити на 80% кількість викидів метану в атмосферу.  
Івано-Франківська міська рада надала згоду як Гаранта виконання зобов’язань фінансового 

характеру перед потенційними інвесторами та кредиторами. 
Триває активний пошук інвестора при наявності розробленого комплексного проекту, який 
схвалений спеціалізованої державною експертною установою, досвіду успішної реалізації 
великих інвестиційних проектів з досягненням запланованих результатів, команди фахівців з 
досвідом відповідної роботи, підтримка органів місцевого самоврядування та особисто 
міського голови. 
 

 
Досягнення поставлених цілей 
(досягнута повністю, частково, недосягнута), 
вказати причини недосягнення 

Визначені цілі  не досягнуто. 
Етап 2 Проекту не реалізовано. Будівництво лінії обробки мулу з КОС м. Івано-Франківськ не 
здійснено через відсутність фінансування (інвестора). 


