
Інформація щодо виконання регіональних природоохоронних програм  

 
 У 2015 році  в області діють наступні регіональні природоохоронні програми, 

виконавцем яких визначено Департамент екології: 

 1. Регіональна програма забезпечення діяльності регіональних ландшафтних 

парків області на 2014 – 2016 роки; 

 2. Регіональної програми стабілізації екологічної рівноваги внаслідок діяльності 

гірничо-хімічних підприємств Львівщини на 2015-2019 роки; 

 3. Регіональна програма розвитку заповідної справи у Львівській області на 2009-2020 

роки; 

 4. Регіональна програма формування екологічної мережі Львівської області на 2007-2015 

роки; 

 5. Програма моніторингу природного довкілля Львівської області на 2011-2015 роки і на 

перспективу до 2020 року. 

 

Окрім цього, є ряд програм екологічного спрямування,  виконавцями яких визначено  інші 

установи чи структурні  підрозділи облдержадміністрації, та співфінансування яких здійснюється 

з обласного фонду ОНПС, а саме: 

– Департамент житлово-комунального господарства: 

1. Регіональна програма «Питна вода України» у Львівській області на 2012-2020 роки; 

2. Обласна програма поводження з твердими побутовими відходами на період 2007-2015 роки; 

 

 – Львівське обласне управління водних ресурсів: 

1.   Регіональна комплексна програма поліпшення екологічного стану басейнів річок у Львівській 

області на 2007-2010 роки і прогнозом до 2015 роки; 

 

 – Львівське обласне управління лісового та мисливського господарства: 
1. Програма розвитку лісового господарства Львівської області на 2010-2015 роки; 

 

  Виконання заходів програм здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету, 

обласного та Державного фондів охорони навколишнього природного середовища. 

 Переліком першочергових природоохоронних заходів, які фінансуються з 

обласного фонду охорони  навколишнього природного середовища у 2015 році, який є 

додатком до Програми соціально-економічного та культурного  розвитку Львівської 

області на 2015 рік  передбачено фінансування 57 природоохоронних заходів   на 

загальну суму 13,4 млн. грн. 

  

Мета Регіональної програми забезпечення діяльності регіональних 

ландшафтних парків області на 2014 – 2016 роки полягає в забезпеченні реалізації 

на обласному рівні організаційно-технічних і фінансово-економічних заходів, 

спрямованих на  збереження та досягнення збалансованого розвитку територій 

регіональних ландшафтних парків «Надсянський», «Равське Розточчя» та 

«Верхньодністровські Бескиди», їхнього біотичного та ландшафтного різноманіття, 

розширення природоохоронного міжнародного співробітництва. 

 Фінансування Програми здійснюється з обласного бюджету., кошти 

використовуються на утримання спеціальних адміністрацій регіональних ландшафтних 

парків області У 2015 році виділено кошти в сумі 659,1 тис. грн. та проведено наступні 

заходи:  

  РЛП «Верхньодністровські Бескиди»:  

- проводяться фенологічні спостереження, якими охоплено 360 видів, в т.ч. рослин і 

тварин Червоної книги України; упорядковано список зникаючих і рідкісних видів 

флори і фауни, всього в Бескидах є 465 видів — це третина тих, які занесені в ЧКУ, з 



них 313 рослин. Визначено назви 21 рослини. Обліковано 1177 видів, в т.ч. 848 рослин, 

54 мисливської фауни. Проведено 5 екоекскурсій, 8 турпоходів, 1 велоекскурсію, 

влаштовано 19 місць відпочинку та очищено 18 русел і джерел. Проведено 

природоохоронні акції  «Первоцвіти»,   «Чисте повітря, палії», «Мисливська фауна», 

«Довкілля наш дім», «Травень-червень - тишина», «Увага – нерест», «Мігруючі птахи», 

«Дерева миру» та «До дня знань». Проводяться екоуроки щодо збереження лісів від 

самовільних рубок і пожеж, охорони рослин і тварин занесених у Червону книгу 

України та охорони рибних запасів, збереження водних ресурсів. Підготовлено 

матеріали-опис 21 виду для видання атласу «Червона книга Старосамбірських 

Бескидів», написано в районну газету «Голос Прикарпаття»  статті: «Первоцвіти», 

«Птахи – наші друзі», «Палії», «Збережемо заповідні ліси».  

РЛП  «Равське Розточчя»: 

- проведено  лекції  у школах: c. Девятир, с. Потелич, с. Середкевичі, с. Липник, с. 

Камяногірська та у місті Рава-Руська на тему «Джерела забруднення навколишнього 

середовища»,  «Охорона рослинного світу»,  «Охорона тваринного світу». Спільно з 

учнями Рава-Руського професійного ліцею було прибрано лісовий масив. Прийнято  

участь у Європейському тижні велотуризму, проведено змагання щодо відзначення 

кращого риболова, яке присвячене до святкування Дня рибака. Організовано  конкурс 

серед школярів на тему:  Мій улюблений птах. Проводяться роботи  щодо  

облаштування   джерела    «Бейжине»,  яке знаходиться в с. Борове  і входить у 

гідрологічний заказник «Потелицький». Провели весняну  фотосесію  природних 

комплексів та об’єктів історико-культурної спадщини, флори та фауни. Фото  висвітлені 

в ЗМІ та на інтернет-сторінці  roztochia.org.ua. Поширено інформацію у сільських радах 

щодо наслідків, які можуть негативно впливати на довкілля під час спалювання сухої 

рослинності. Опубліковано статтю в народному часописі Жовківщини «Відродження» 

під назвою «Равське Розточчя:   Діяльність регіонального ландшафтного парку «Равське 

Розточчя». У місті Рава-Руська  було висаджено близько 70 дерев горобини на площі 

0,21га. Проводиться робота по локалізації виявлених стихійних сміттєзвалищ на 

території РЛП «Равське Розточчя». 

 РЛП «Надсянський»: 

- облаштування еколого-краєзнавчої стежки «Від пам’ятника Січових стрільців до 

хутора Ліски на території РЛП «Надсянський», створення та облаштування еколого-

інформаційного центру при  регіональному ландшафтному парку  «Надсянський»,. 

Проведено конкурс на кращий твір та малюнок за темою «Людина та Ліс» в рамках 

Акції «Майбутнє лісу у твоїх руках» спільно з ДП «Боринське лісове господарство,  

Акції на теми в школах та сільських радах на тему: «Збережемо природу разом», 

(Осінь), «Небезпечні рослини нашого краю» (Борщівник Сосновського), акція 

«Збережемо первоцвіту», конкурс на кращий малюнок за темою «Всесвітній день 

мігруючих птахів». Проводяться екскурсії по еколого-краєзнавчих стежках. 

Опубліковано статті у місцевій газеті «Бойківщина»,  оновлення веб-сайту «Перлини 

українських Карпат». Прийнято участь в семінарі за участі ДП «Боринське ЛГ» по 

догляду за лісовими культурами та молодняками, в семінарі з громадською 

організацією. Розпочато роботу з облаштування  еколого-інформаційного центру при 

РЛП «Надсянський». Проведена робота з плануванням додаткових туристичних 

маршрутів у Сянках до мурів церкви 1908р., пам’ятника Січовим Стрільцям, пам’ятника 

і цвинтаря   І Світової Війни на Ужоцькому перевалі (і джерел Сяну).  
  

Регіональну програму стабілізації екологічної рівноваги внаслідок діяльності 

гірничо-хімічних підприємств Львівщини на 2015-2019 роки розроблено з метою 

попередження виникнення техногенно-екологічних катастроф в зоні впливу гірничо-

хімічних підприємств Львівщини, розв’язання соціальних та екологічних проблем у зоні 



їх діяльності та забезпечення дотримання вимог міжнародних конвенцій з екологічних 

проблем у прикордонному з Європейським Союзом регіоні. 

На виконання Програми у 2015 році з обласного бюджету затверджено 

фінансування обсягом 1 200,0 тис. грн. Станом на 30.12.2015 року підприємствами 

використано 1 197,7 тис. грн.  

Відповідно до Програми протягом звітного періоду ДП «НДП «Екотрансенерго» 

виконано наступні роботи по підтримці екологічної рівноваги в зоні діяльності 

Яворівського ДГХП «Сірка»: 

- виконано комплекс робіт по утриманню в робочому стані об’єктів хвостового 

господарства, гідротехнічних споруд, каналів, водоскидів та гірничого обладнання. 

Проведено відбір проб з річок, водойм, гідроспоруд та аналіз води на предмет змін 

хімічного складу поверхневих та підземних вод. Виконано контроль за гідродинамічним 

навантаженням водоносних горизонтів шляхом проведення режимних спостережень за 

рівнем води в гідроспостережувальних свердловинах розміщених в зоні впливу 

діяльності підприємств, виконано аналіз результатів спостереження. Проведено 

ліквідацію (засипку) карстових провалів, які виникали в зоні впливу депресійної лійки 

та огляд земельних ділянок на предмет виявлення карстових процесів. Проведено 

обстеження будівель і споруд, які входять в карстопровальну зону депресійної лійки на 

предмет карстопровальної безпеки. Проведено експлуатацію насосних станцій, ремонт 

водоводів, каналізаційних колекторів, насосних агрегатів, двигунів, засувок і зворотніх 

клапанів, чистку колодязів побутових стоків. Проведено підготовку та оформлено 

документи щодо фінансування робіт з обласного бюджету, кошторисну документацію, 

звітність, нарахування заробітної плати, забезпечено перевезення працівників 

транспортом, організацію ТБ і ОП. 

Роздільським ДГХП «Сірка» : 

1. По гірничотехнічній рекультивації ділянок берегової смуги з пониженням гребня 

дамби хвостосховища проведено рекультивацію на площі 10,6 га; 

2. Проведено роботи з гірничотехнічної рекультивації зсувонебезпечного кар’єру в 

районі с. Малехів на площі 2,5 га: 

3. Виконано комплекс робіт по утриманню в належному стані об’єктів гідроспоруд, 

а саме: 

проведено розчистку каналу протяжністю 340 м.;. здійснено огляд, обстеження та 

нагляд за станом дамб хвостосховища № 1 та № 2, ставків-відстійників, акумулюючого 

басейну, озер Чистого, Середнього, Глибокого; проведено чистку дрен на східній дамбі 

хвостосховища № 1; обстежено водовідвідні канави, канали, водоскиди, шандорний 

колодязь; облаштовано замірні пристрої рівнів води у гідроспорудах; проведено роботи 

по утриманню та ремонту інспекторських доріг та під’їздів до гідроспоруд 

4.  Виконано комплекс робіт по утриманню гідроспоруд та розчистці 

водовідвідного каналу від водоскиду з акумулюючого басейну в р. Свіча: проведено 

розчистку водовідвідного каналу протяжністю 820 м.; здійснено огляд, обстеження та 

нагляд за станом гідротехнічних споруд; здійснено нагляд за береговою смугою 

технічної водойми з метою виявлення заколів, тріщин, зсувів; проведено ремонт 

під’їздів до гідроспоруд. 

 

 На виконання Програми розвитку заповідної справи за кошти обласного 

фонду ОНПС проведено заходи: 

- створення та облаштування еколого-інформаційного центру при регіональному 

ландшафтному парку «Надсянський»,  

- облаштування еколого-краєзнавчих стежок «Потелич» та «Бір Кунинський» на 

території РЛП «Равське Розточчя»,  

- створення центру для розведення рідкісних та зникаючих видів тварин і рослин на 

території РЛП «Верхньодністровські Бескиди»,   



- розроблено план і програму опрацювання наявної інформації щодо поширення, 

локалізації чисельних показників сірого журавля на території Львівської області,  

- роботи із встановлення меж в натурі НПП «Північне Поділля»,  

- виготовлено 150 охоронних межових знаків, які будуть розміщені на об’єктах 

ПЗФ,  

- винесено в натуру межі природного заповідника «Розточчя»,  

- проведено формувальне обрізування дерев, вирізання порослі дерев, корчування 

пнів; догляд за квітниками «Курортний парк» у м. Трускавець,  

- будівництво мережі водовідведенн та системи хімічної очистки води в 

Яворівському НПП,  

- організація роботи лісівничого еколого-просвітницького центру в 

Крушельницькому лісництві НПП «Сколівські Бескиди»,  

- видання науково-інформаційного довідника «Рідкісні та зникаючі види рослин 

Львівщини» та монографії про українську частину біосферного резервату 

«Розточчя». 

На дані заходи використано 1 138,2 тис. грн.  

На виконання Програми формування екологічної мережі у 2015 році, з 

ініціативи департаменту екології та природних ресурсів, створено три нових об’єкта 

природо-заповідного фонду, а саме: 

- парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Дублянський» в 

м. Дубляни;  

- ботанічна пам’ятка природи «Віковий дуб» (Дрогобицький р-н); 

- гідрологічна пам’ятка природи «Водоспад» (Дрогобицький р-н, 

Новокропивницький сільська рада).  

Продовжувалася робота зі створення  НПП «Бойківщина» – у Карпатському 

регіоні на базі ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Пікуй», 

загальнозоологічного заказника «Либохорівський», регіонального ландшафтного парку 

«Надсянський», пам’ятки природи «Витік р. Дністер» та заказника «Розлуч».   У 2015 

році за кошти обласного фонду ОНПС  було заплановано завершальний етап створення 

парку – збір погоджень власників та користувачів земельних ділянок. Однак, органи  

місцевого самоврядування та лісогосподарські підприємства не надали згоду  щодо 

включення територій до складу парку, тому кошти не використано. 

На виконання зазначеної Програми з обласного фонду ОНПС виділено кошти в 

сумі 120,0 тис. грн. та виконано заходи із збереження та відновлення популяції зубрів на 

території ДП  «МГ «Стир» та НПП «Сколівські Бескиди» - закупівля кормів для годівлі 

зубрів. 

З метою реалізації Програми моніторингу природного довкілля Львівської 

області на 2011-2012 роки і на перспективу до 2012 року у 2015 році за кошти 

обласного фонду ОНПС в сумі 90,0 тис. грн. проведено обстеження грунтів та 

рослинного покриву девастованих ландшафтів в межах діяльності гірничо-хімічних 

підприємств Львівщини, а також інвентаризацію фауни – сучасного стану популяції 

глушця. 

Окрім цього, проведено екологічний моніторинг підземних вод, загазованості та 

забруднення ґрунтів на території м. Борислава, а саме, здійснено роботи із визначення 

вмісту фенолів нафтопродуктів, важких металів у підземних та поверхневих водах м. 

Борислава, вміст нафти і важких металів у грунтах, вміст горючих газів, в т.ч. метану, в 

дегазаційних свердловинах та повітрі. На виконання зазначених робіт використано 99,0 

тис. грн.  

 

Для покращення стану очистки поверхневих вод області запроваджено 

Регіональну програму «Питна вода України» у Львівській області на 2012-2020 

роки.  



Оскільки будівництво об’єктів водопровідно-каналізаційних систем та очисних 

споруд є досить об’ємним та довготривалим, з обласного фонду здійснюється їх 

дофінансування з метою завершення робіт з будівництва чи реконструкції або 

фінансування для початку будівництва (розробка проектно-кошторисної документації).  

У 2015 році за кошти обласного природоохоронного фонду виконано наступні 

роботи: 

- будівництво, реконструкція чи ремонт очисних споруд у містах Дрогобич, селі 

Воля Висоцька (Жовківський р-н) та Боринської комунальної лікарні (смт. Бориня 

Турківський р-н); 

-  будівництво, реконструкція чи ремонт каналізаційних мереж та КНС у містах 

Новояворівськ, Мостиська, Жидачів, Самбір, Моршин, Городок, Ходорів (Жидачівський 

р-н), Новий Розділ та селах Муроване (Пустомитівський р-н), Київець (Миколаївський 

р-н). 

Станом на сьогодні на здійснення заходів спрямованих на охорону та раціональне 

використання водних ресурсів із запланованих 6399,0 тис. грн.  виділено 5 427,0 тис. 

грн., використано – 5 421,21 тис. грн.  

Завдяки фінансуванню заходів з обласного фонду ОНПС у 2015 році завершено 

будівельні роботи із подальшим введенням в експлуатацію  таких об’єктів: 

- каналізаційної насосної станції КНС-2 в м. Новояворівськ, 

- безнапірного каналізаційного колектора на вул. Поповича в м. Мостиська; 

- зовнішньої мережі побутової каналізації  в с. Муроване Пустомитівського району; 

- каналізаційних мереж у с. Київець Миколаївського району; 

- повітродувної станції системи аерації міських очисних споруд м. Дрогобича; 

- каналізації по вул. У.Кравченко в м. Новий Розділ; 

- каналізаційних споруд очисних побутових стоків Боринської комунальної міської 

лікарні в смт Бориня Турківського району. 

З Державного фонду ОНПС було передбачено фінансування в загальному обсязі 44,2 

млн. грн. на виконання робіт з каналізування у містах Золочеві, Комарно (Городоцький 

р-н) та Глинянах (Золочівський р-н), селищах Великий Любінь (Городоцький р-н) і 

Дубляни (Самбірський р-н). 

Фактично на виконання даних робіт виділено 31,8 млн. грн. та використано 29,5 

млн. грн.  

  Також у 2015 році на виконання Регіональної комплексної програми 

поліпшення екологічного стану басейнів річок у Львівській області на 2007-2010 

роки і прогнозом до 2015 роки, з метою здійснення протипаводкових заходів в області, 

за кошти обласного фонду ОНПС проведено заходи щодо відновлення і підтримання 

сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також заходи для 

боротьби з шкідливою дією вод на території наступних населених пунктів: Дроговизької 

сільської ради Миколаївського р-ну, с. Воля Блажівська Самбірського р-ну, с. Сприня 

Монастирецької сільської ради Самбірського р-ну, с. Бережниця Чуквянської сільської 

ради Самбірського р-ну, Хлипліської та Липниківської сільських рад Мостиського р-ну, 

Куликівської селищної та Глинської сільської рад Жовківського р-ну, с. Суходоли 

Пониковицької сільської ради Бродівської р-ну, Гумниської сільської ради Буського р-

ну, Меденицької селищної ради Дрогобицького р-ну, с. Верхній Лужок 

Старосамбірського р-ну. 

На виконання запланованих заходів фактично використано 1 932,39 тис. грн.  

 

Для вирішення проблем поводження з побутовими відходами в області діє 

Програма поводження з твердими побутовими відходами на період 2007-2015 роки. 

За кошти обласного екологічного фонду здійснюються заходи щодо зменшення 

негативного впливу на довкілля. 



В рамках обласної програми у 2015 році з обласного фонду ОНПС виділено та 

освоєно 700,0 тис. грн. на будівництво підприємства промислової переробки побутових 

відходів для м. Червонограда, Соснівки і смт Гірник, а також для впровадження системи 

роздільного збирання й екологічно безпечного зберігання та вивезення ТПВ - 310,0 тис. 

грн. на влаштування майданчиків та придбання контейнерів для збору твердих 

побутових відходів (ТПВ) у м. Городку. 

Також, в рамках щорічного обласного конкурсу «Екологічно чистий населений 

пункт» на території 8 населених пунктів виконано заходи з забезпечення екологічно 

безпечного збирання та зберігання відходів завдяки придбанню контейнерів для 

відходів, сміттєвих баків, облаштування майданчиків для збору ТПВ.  

За рахунок коштів Державного фонду ОНПС проводяться роботи з будівництва 

полігону ТПВ для м. Золочева. На виконання робіт використано 5 000,0 тис. грн.. –

проведено земляні роботи і встановлено профільтраційний екран. 

Також в області діє Програма розвитку лісового господарства Львівської 

області на 2010-2015 роки. 

За кошти обласного природоохоронного фонду у 2015 році в загальному обсязі 

217,7 тис. грн. проведено заходи щодо  охорони та відтворення природних рослинних 

ресурсів (реалізація заходів із знешкодження борщівника Сосновського) на територіях 

Дрогобицького, Турківського та Сокальського районів площею 83,44 га.. 

 


