
Львівська обласна державна адміністрація

Доповідає:

директор департаменту 

екології та природних ресурсів

Руслан Гречаник 

Основні завдання департаменту екології 

та природних ресурсів на 2017 рік
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Виконання, 

%

План 

2017 р. 

тис. грн
до плану 

2016 р

Державний 33833 293 22436

Обласний 78778 245 61700

Місцевий 45143 312 28046

Всього 157754 276 112182

+ 149%

- отримання суб’єктами господарювання документів 
дозвільного характеру в галузі охорона довкілля

- збереження позитивної динаміки надходжень 
екоподатку до природоохоронних фондів

Ризики:

Завдання:

- несплата екологічного податку підприємствами -
боржниками та банкрутами 

- розтермінування по сплаті екологічного податку 
найбільшими підприємствами – забруднювачами 
довкілля
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суб'єкти господарювання - платники екологічного податку 

з них, суб'єкти господарювання, без необхідних дозвільних документів

Наповнення природоохоронних фондів



Планування та виконання природоохоронних заходів за 

кошти обласного фонду ОНПС

2016 рік  

42149,0  тис. грн.

135
природоохоронни

х заходів

32 заходи –

переможці 2 

конкурсів

на 1350,0 тис. грн

125 (92%)
природоохоронних

заходів 

на 35518,3 тис. грн

(84%)

Включено

з них

Реалізовано

28 заходів –

переможці 2 

конкурсів на 

1165,41 тис. грн

з них

2017 рік  ПЛАН

104956,0  тис. грн.

Планується

71 
природоохоронний

захід

20 заходів –

2 конкурси на 

2000,0 тис. грн

-високий ступінь готовності об’єкта та фінансування 
об’єкта, завершення робіт по яких заплановано на 2017 рік

- наявність проектно-кошторисної документації

- співфінансування з місцевого бюджету 20% та за іншими 
джерелами, в т.ч. міжнародної технічної допомоги

з них

Критерії відбору заходів:

Завдання:

- концентрація фінансових ресурсів на пріоритетних 
об’єктах і напрямках

- підвищення ефективності використання бюджетних коштів

- 100% реалізація природоохоронних заходів

- залучити кошти Державного фонду ОНПС, ДФРР, 
Державної програми транскордонного співробітництва



Міжнародна співпраця

1. «RoweLove Розточчя – разом незважаючи на кордони»

2. «Створення Львівського центру екологічної безпеки 

транскордонних регіонів Польщі та України»

3.  «Безпека водних ресурсів для населення транскордонних регіонів України та 

Польщі»

4.  «Покращення використання природної спадщини та ландшафтів для розвитку 

туризму на території Люблінського воєводства та Львівської області»

5. «Захист природної спадщини Міжнародного біосферного резервату Розточчя 

шляхом будівництва системи водовідведення в смт. Івано-Франкове та гміни

Цєшанув»

6.  Зменшення емісії ртуті у довкілля та управління ртутьвмісними 

відходами: досвід ЄС для України»

7.  Розвиток підприємництва в галузі рекультивації 

порушених земель у Львівській обл.



Ефективне та раціональне використання водних об’єктів

У 2017 році заплановано здійснити:

102

291

Стартова ціна лотів Ціна продажу

Зростання стартової  ціни на земельних 

торгах тис. грн

(приклад 2016 року)

Заходи Очікуваний результат

Передати в оренду 120  водних об’єктів

Збільшення надходження  до місцевих 

рад на 1000 тис грн.

Здійснити перерахунок орендної плати 
Збільшення надходження  до місцевих 

рад на 200 тис грн.

450
750

1950

01.01.2016 рік 01.01.2017 рік очікуване 

31.12.2017 рік

Надходження від орендної 

плати тис. грн



Стабілізація екологічної рівноваги в зоні впливу 

діяльності гірничо-хімічних підприємств Львівщини

Заходи Результат

Виготовлення проекту рекультивації - залучення коштів державного фонду;

Інвентаризація земель та розроблення 

містобудівної документації

- впорядкування землекористування ;

- встановлення водоохоронних зон;

- основа подальшого розвитку;

Рекультивація порушених земель

- ліквідація залишків  сірчаної руди;

- зменшення забруднення довкілля;

- створення територій для залучення 

інвестицій.



Зменшити забруднення водних ресурсів скидами забруднюючих речовин 

Заходи Очікуваний результат

Будівництво та реконструкція очисних споруд:
-будівництво очисних споруд в смт. Жвирка

Сокальського району;

- реконструкція каналізаційної насосної станції міста

Новий Калинів Самбірського району;

- реконструкція каналізаційних очисних споруд

м. Моршин;

- реконструкція діючих: каналізаційно станції та 

очисних споруд смт. Лопатин Радехівського району.

- збільшення продуктивності очисних 

споруд 500 тис м3.

Заміна та прокладення каналізаційних мереж

- покращення санітарного стану та 

зменшення забруднення водоносних 

горизонтів.

Перерахунок нормативів водоспоживання - раціональне використання та

зменшення об’ємів забору питної води.Встановлення засобів обліку води

Розроблення та реалізація Комплексної 

інвестиційної програми зменшення забруднення 

водних ресурсів у Львівській області

- зменшення скидів забруднених та 

недостатньо очищених стічних вод у 

транскордонні ріки;

- покращення інвестиційного клімату;

- збереження біорізноманіття річок;

-залучення коштів державного 

бюджету.



Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ та 

стихійних засмічень на території Львівської області
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Поводження з небезпечними відходами у Львівській 

області

Заходи щодо поводження з небезпечними відходами:

• розроблення комплексної програми поводження з небезпечними відходами у

Львівській області;

• утилізація накопичених небезпечних відходів на території області;

• налагодження системи по збору електричних та електронних відходів;

• посилення екологічного контролю за дотриманням вимог природоохоронного

законодавства у сфері поводження з небезпечними відходами.



Впровадження електронних систем доступу до 

екологічної інформації у сфері поводження з відходами

Заходи від впровадження електронної системи :

• поєднання та систематизування екологічної інформації підприємств,

державних органів з екологічного контролю, моніторингу, статистичних даних

стану довкілля;

• об'єктивне приймання управлінських рішень у сфері охорони довкілля;

• забезпечення електронного обігу документів;

• спрощення отримання документів дозвільного характеру для бізнесу.



Основні завдання з розвитку в галузі збереження 

біорізноманіття:

Львівська область 

2183,1   

158,14886

7,2%

загальна

площа

області,

тис. га 

площа

природно-

заповідни

х

територій,

тис. га 

Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року, 

затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385, 

площа території природно-заповідного фонду України у 2017 році повинна 

становити 11 % від площі держави. 

Станом на 01.01.2017 площа ПЗФ у межах Львівщини - 158,1 тис.га, 

що становить 7,2 %.



Основні завдання з розвитку в галузі збереження 

біорізноманіття:

Збільшення площі ПЗФ до 7,98%, шляхом

створення:

• національного природного парку

«Бойківщина» (15846,8 га);

• заказника місцевого значення “Воля

Якубова” (300,0 га);

• ландшафтного заказника місцевого значення

“Торфовище Білогорща” (119,6 га);

• комплексної пам’ятки природи місцевого

значення «Гора Кузяріна» (4,0 га);

розширення

• РЛП «Стільське Горбогір’я» (на 206,79 га).



Екопросвітницька

діяльність

координація  екозаходів, які 

проводитимуться установами 

природно-заповідного фонду області 

(конкурси малюнків (15), флешмоби

(10),  лекції, екоуроки (250), екскурсії, 

(200), круглі столи (12))

проведення 

екофестивалів у 

м.Сокаль та м.Золочів

проведення обласних 

екоконкурсів «Життя без 

сміття», «Природа не має 

кордонів», «Збережи ялинку»

видання друкованої продукції 

екологічного спрямування 

(екозошити, буклети) 

видання ілюстрованої книги 

«Природа Львівщини»



Планується у 2017 році:

• забезпечити винесення в натуру межі чотирьох об'єктів природно-
заповідного фонду області загальною площею 49,25 га;

• забезпечити виготовлення інформаційних та межових знаків
(300 шт.) на 23 об'єкти природно-заповідного фонду площею 745,5
га;

ВИНЕСЕННЯ В НАТУРУ 
МЕЖ ПЗФ

• проведення спільних моніторингових досліджень за об'єктами довкілля;

• проведення інвентаризації місць гніздування червонокнижних видів птахів 
у Карпатському регіоні;

• пошук територій цінних для заповідання

СПІВПРАЦЯ З 
НАУКОВИМИ 

УСТАНОВАМИ

• методичний супровід та координація в межах компетенції робіт зі створення
притулку для бурих ведмедів у с. Домажир;

• формування оновленого списку рідкісних та зникаючих видів тварин, які
потребують охорони на регіональному рівні;

ЗБЕРЕЖЕННЯ 
БІОРІЗНОМАНІТТЯ 

• ініціювати внесення змін до законодавчих  актів України щодо посилення 
відповідальності за випалювання сухої рослинності;

• Ініціювати затвердження Концепції реформування державної системи моніторингу 
довкілля

ЗАКОНОДАВЧІ 
ІНІЦІАТИВИ

• забезпечити широку інформаційної кампанію щодо туристичної привабливості територій 
регіональних ландшафтних та національних природних парків;

• комунікація з громадськістю у сфері збереження та охорони навколишнього довкілля
PR



Реформа системи управління РЛП



Зміни до законодавства

• Запровадження Національної стратегії поводження з відходами.

• Внесення змін до Закону України “Про відходи”.

• Запровадження Порядку функціонування електронної системи здійснення 

дозвільних процедур у сфері поводження з відходами (дозвіл на операцію 

поводження з відходами).

• Внесення змін до Закону України «Про природно-заповідний фонд України», 

якими передбачити передачу повноважень у галузі заповідної справи 

обласним державним адміністраціям.

• Внесення змін до КУпАП та  надати право притягувати до 

адмінвідповідальності за ст. 77-1  (самовільне випалювання рослинності або 

її залишків).

• Внесення змін до Бюджетного кодексу України в частині фінансування 

видатків на реструктуризацію чи ліквідацію підприємств гірничої хімії за 

рахунок державного бюджету.

• Внесення змін до Водного кодексу України в частині врегулювання 

процедури укладання договорів оренди водних об’єктів.



Дякую за увагу!


