ПРОЕКТ

Про районну "Програму охорони
навколишнього природного середовища
Снятинського району до 2015 року"
Відповідно до Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні",
"Про охорону навколишнього природного середовища", "Про відходи",
Земельного, Лісового та Водного Кодексів, районна рада
вирішила:
1. Затвердити Програму охорони навколишнього природного середовища
Снятинського району до 2015 року.
2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації
(П.Маліборський) передбачити кошти в районному бюджеті на виконання
заходів Програми.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин,
екології та охорони навколишнього природного середовища (голова –
В.Б.Парасківа).

Голова районної ради

Володимир ТОМАШ

ПРОЕКТ

ПРОГРАМА
охорони навколишнього природного середовища у
Снятинському районі до 2015 року

Снятин - 2011 рік
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1. Паспорт
Програми охорони навколишнього природного середовища в
Снятинському районі до 2015 року
1.Ініціатор розробки Програми: Районна державна адміністрація.
2.Розробник Програми: Управління економіки райдержадміністрації.
3.Термін реалізації Програми: 2 011 – 2015 роки.
4.Етапи фінансування Програми: щорічно, за наявністю коштів
5.Прогнозні обсяги та джерела фінансування:
- бюджет ( державний, обласний, районний) - 15176,4 тис. грн..
- державний фонд ОНПС
- 3450,0 тис. грн.
- обласний фонд ОНПС
- 2244,69 тис. грн..
- місцевий фонд ОНПС
- 100,0 тис. грн..
- кошти підприємств
- 948,0 тис. грн..
- інші джерела
- 2100,0 тис. грн..
6.Очікувальні результати виконання Програми:
- зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря;
- покращення якості поверхневих вод внаслідок ремонту, модернізації існуючих
очисних споруд;
- зменшення кількості для захоронення промислових і твердих побутових
відходів внаслідок запровадження новітніх технологій, систем роздільного
збирання відходів, будівництва об'єктів поводження з відходами, будівництва
нових та реконструкція існуючих полігонів ТПВ;
- зниження інтенсивності ерозійних процесів, підвищення родючості ґрунтів;
- зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище від
діяльності, пов'язаної з видобутком глини для цегельних заводів, запобігання не
законному вивозу піщано-гравійної суміші з русел річок та їхніх заплав;
- захист територій від затоплення та підтоплення;
- запобігання втрат біотичного та ландшафтного різноманіття;
- створення системи екологічної освіти та інформаційного простору для
населення з питань охорони навколишнього природного середовища.
Мета Програми
- зменшення викидів і скидів забруднюючих
речовин в навколишнє середовище, безпечне поводження з відходами,
збереження біотичного і ландшафтного різноманіття, формування
безпечних умов для життя і здоров'я населення, ліквідація причин
виникнення надзвичайних екологічних ситуацій.
Програма розроблена з урахуванням пропозицій органів місцевого
самоврядування, Державного управління охорони навколишнього природного
середовища в Івано-Франківській області, управління сільського господарства
та держкомзему в районі а також промислових підприємств та інших суб'єктів
господарювання.
Програма розроблена відповідно до вимог Законів України "Про основні
засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020
року", "Про охорону атмосферного повітря", "Про рослинний світ", "Про
тваринний світ", "Про охорону земель", "Про землеустрій", "Про відходи", "Про
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природно-заповідний фонд" та вимог передбачених "Стратегією економічного
та соціального розвитку території області до 2015 року".
2.Основні положення концепції Програми
Збереження природного середовища, раціональне використання
природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки району є головним
завданням сьогодення.
Снятинський район розташований у південно-східній частині ІваноФранківської області. Центром району є місто Снятин, в якому проживає 10,9
тис. чоловік.
Снятинщина складова частина Покуття, південно-східного „кута”
Галичини між річками Дністром, Прутом, Черемошем і Карпатами.
Через усю Снятинщину із заходу на схід тече річка Прут. Вона ділить
район майже на дві рівні частини - північну й південну. В південній частині з
правої сторони по кордону з Вижницьким районом протікає річка Черемош.
Лівобережна Снятинщина – це поля, на крутосхилах водних артерій
розкинулися невеликі ліси-хащі, пасовища, а в заплавах річок і потоків-луги,
левади, сінокоси. Ця частина Покуття є житницею Снятинщини. Західна
територія району-більш рівнинна, а східна-горбиста.
Основними природними ресурсами Снятинського району є земельні,
водні, лісові та природні рекреаційні – на них припадає 97,6 % сумарного
природного багатства району.
Загальна площа району становить - 60204 гектарів. У структурі земель
району переважають сільськогосподарські угіддя.
Надра району багаті на будівельні матеріали : глину, пісок, гравій.
Снятинщина характеризується порівняно родючими ґрунтами
та
сприятливими умовами для вирощування всіх сільськогосподарських культур,
які культивуються в області. Основний ґрунтовий фон тут складають ясно-сірі
та сірі опідзолені ґрунти на лісовидних породах, темно-сірі опідзолені ґрунти та
чорноземи опідзолені на лісовидних суглинках, лучні-опідзолені й шаруваті
ґрунти на алювіальних та дилювіальних відкладах.
Клімат в районі помірно-континентальний, вологий, переважно з теплим
літом та м’якою зимою. Середньомісячна температура липня +20 градусів в
січні -5,0. Річна кількість опадів 500 мм.
Завданням Програми є забезпечення поліпшення стану навколишнього
природного середовища району та запобігання його забрудненню.
Основні заходи Програми спрямовані на поліпшення стану та охорону
земельних ресурсів, повітряного та водного басейнів, захист населення від
впливу фізичних факторів, поліпшення санітарної очистки, утилізації та
знешкодження відходів.
Реалізація Програми повинна забезпечити поступове поліпшення
екологічної ситуації в районі, що сприятиме посиленню захисту життя і
здоров'я населення від негативного впливу забруднення навколишнього
природного середовища.
З метою досягнення екологічного балансу в Програмі визначені два
основні напрями екологічної діяльності:
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- заходи зі зниження антропогенного навантаження на навколишнє
середовище;
- заходи, спрямовані на підтримку та підвищення екологічного ресурсу
території.
Реалізація заходів щодо досягнення екологічного балансу та поліпшення
екологічної ситуації здійснюватиметься :
- методами зниження викидів забруднюючих речовин у навколишнє
середовище;
- методами запобігання його забрудненню.
Основними пріоритетами охорони довкілля та раціонального
використання природних ресурсів є:
- стабілізація та поліпшення екологічного стану і запобігання його
забрудненню;
- поліпшення екологічного стану водного басейну та якості питної води;
- формування збалансованої системи природокористування, екологізація
технологій господарського комплексу району.
Для досягнення цього передбачається вирішення таких пріоритетних
завдань:
- захист повітряного басейну від забруднення; запобігання забрудненню
внутрішніх поверхневих вод, зменшення та припинення скиду забруднених
стічних вод у водні об'єкти, захист підземних вод від забруднення, збереження
та відродження малих річок;
- знешкодження, утилізація та захоронення промислових та побутових
відходів;
- захист і збереження земельних ресурсів від забруднення,
нераціонального їх використання;
- впровадження дієвих економічних складових впливу на систему
природокористування.
Розв'язання проблем техногенно-екологічної безпеки потребує:
технічного переозброєння виробничого комплексу на основі впровадження
новітніх наукових досягнень, енерго і ресурсозберігаючих технологій,
безвідходних та екологічно безпечних технологічних процесів, застосування
відновлювальних джерел енергії, розв'язання проблем знешкодження і
використання ресурсно-цінних видів відходів.
3. Стан навколишнього природного середовища
3.1 Стан та охорона атмосферного повітря
Завдання даного розділу Програми - розробка та впровадження сучасних
високоефективних методів поліпшення стану та охорони повітряного басейну.
Основні заходи спрямовані на скорочення викидів забруднюючих речовин на
підприємствах та автотранспорті з метою покращення санітарного стану
повітряного басейну.
Стан атмосферного повітря на території району в значній мірі залежить
від обсягів викидів забруднюючих речовин від двох основних джерел
забруднення – стаціонарних (промислові підприємства) і пересувних
(автотранспорт).
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Кількість викидів в атмосферне повітря за останні п'ять років (2005-2010
рр.) поступово зменшується у виробничій галузі, а викиди від пересувних
джерел з року в рік збільшуються.
Сумарна кількість викидів від них в середньому по району (за
статистичними даними) становила 1,9 тис. тонн.
Основними забруднювачами повітря є підприємства : ТзОВ “Варто”,
ТзОВ “Птахофабрика Снятинська – Нова”, Залучанський спиртзавод та
автозаправки
У розрахунку на душу населення обсяг викидів забруднюючих речовин
склав 25 кг, в тому числі: твердих забруднюючих речовин – 23 кг, газоподібних
та рідких - 2кг.
У розрахунку на 1 кв. км. території у 2009 р. було викинуто 15,4 т
шкідливих речовин, що на 2.0 т менше, ніж у 2008 р.
Снятинською райсанепідемстанцією здійснюється поточний нагляд за
дотриманням технологічного регламенту виробництва, заходів щодо
можливого зниження викидів забруднюючих речовин у повітря, вловлюванню,
знешкодженню та утилізації їх. Значних порушень в ході контролю не
виявлено.
Крім того, в районі проводяться операції "Чисте повітря" по
попередженню забруднення атмосферного басейну вихлопними газами від
автотранспорту. Із 46 перевірених автомобілів в 11 виявлено порушення. Також
на всіх підприємствах та організаціях , які мають в наявності автотранспорт
відсутні контрольно - вимірюючі прилади ( газоаналізатор, димомір).
Основними пріоритетними напрямами у охороні
повітряного
басейну до 2015 року є:
- дотримання вимог екологічної безпеки в галузі охорони атмосферного
- повітря;
- зменшення викидів забруднюючих речовин від автотранспортних
засобів;
- розвиток виробничих технологій, які забезпечували б мінімальні
викиди;
- удосконалення існуючої системи спостережень за станом
атмосферного повітря;
- реконструкція котелень із заміною котлів та модернізація газоочисних
установок;
- удосконалення схем руху автотранспорту шляхом будівництва
об'їзних доріг, покращення якості доріг та палива .
3.2 Стан і охорона водних ресурсів
В основі водогосподарської політики в районі лежить спрямування
до збереження та відновлення водних ресурсів і водних екосистем. Водні
ресурси Снятинського району представлені поверхневими та підземними
водами. Поверхневими - річками, ставками, водосховищами.
Всього (згідно форми 6-зем) земель водного фонду нараховується –
1410,58 га, з них: природними водостоками (річки та струмки) – 877,19 га;
штучними водотоками (каналами, колекторами, канавами) – 341,72 га;
замкнутими водоймами, озерами – 7,94 га та ставками – 183,24 га.
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Основним джерелом поновленням водних ресурсів є атмосферні опади. В
районі головною річковою артерією є велика річка Прут з притоками Черемош,
Рибниця, Белелуйка, Чорнява. Протікає вона звивистою долиною з переходом
правої сторони в високий та стрімкий берег. Сільськогосподарські землі, які
розміщені на долинах та заплавах русел річок Прут та Черемош захищені
збудованою дамбою. Річка Прут відрізняється невеликою водоносністю, і
змінюється вона за рахунок атмосферних опадів та паводкових наслідків.
Середня швидкість течії, в період лежені становить 0,6-0,8 метрів на секунду, а
максимальна під час повеней 1,6 – 2,2 метрів на секунду. Річка Черемош –
гірська та швидкоплинна річка, водні запаси її залежать від опадів в гірській,
лісовій місцевості. Найбільші річні витрати і рівні спостерігаються переважно
під час повеней. Дно річок складене відкладами з гальки та гравію.
Річки Прут та Черемош відносяться до паводково небезпечних. Паводки
спостерігаються як у період весняного сніготанення, так і в літній час внаслідок
злив і відбуваються майже через кожні 2-3 роки. Внаслідок катастрофічного
паводку 23-26 липня 2008 р. у районі постраждало 26 населених пунктів.
В Снятинському районі розвинуте ставкове господарство. Під водними
об’єктами знаходиться 70 земельних ділянок, загальною площею – 304,573 га, в
тому числі в межах населеного пункту – 45,81 га. Власниками водних об’єктів
виготовлено 13 проектів відводу для організації ведення рибного господарства
загальною площею – 80,12 га, при розщеплені земель водного дзеркала – 48,0
га, та прибережної смуги – 32,12 га ., а також 11 проектів відведення
знаходяться в стадії розробки на загальну площу – 155,25 га. з них водного
зеркала – 75,44 га. та прибережної смуги і дамби – 79,81 га. це по Белелуйській,
Джурівській, Олешківській, Підвисоцькій, Стецівській та Княженській
сільських радах.
В районі мають місце певні недоліки в використанні земель водного
фонду. 15 ставків площею 70,0 га. не мають орендарів і не використовуються за
призначенням, це в наступних радах:
- Снятинська -1 ставок площею 2,0 га
- Заболотівська – 2 ставки площею 11,5 га.
- Княженська – 4 ставки площею 3,6 га
- Вовчківська – 3 ставки площею 3,6 га
- Стецівська – 1 ставок площею 5,0 га
- Попельниківська – 1 ставок площею 1,3 га
Кулачківська, Підвисоцька, Княженська, Задубрівська, сільські ради дали
погодження надання на право користування земельними ділянками певним
заявникам, але вони не звертаються в райдержадміністрацію про надання
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки для ведення рибного господарства, тому 51,5 га земель водного фонду
використовується без правоустановчих документів та договорів оренди.
У надрах Снятинського району є прісні та мінералізовані підземні води і
їх поширення тісно пов’язане з геологічною будовою території. Мінералізація
прісних вод залежить від геохімічної обстановки, в якій формується той чи
7

інший тип підземних вод, смакові якості. Вони є основним джерелом
водопостачання для господарської діяльності.
В районі також є джерела прісних мінералізованих вод (Тростянецька
сільська рада) які можуть використовуватися для виготовлення мінеральних
вод. Основна проблема в напрямку охорони вод є скид неочищених та
недостатньо очищених комунальних і промислових зворотних вод внаслідок
фізичного та морального зносу очисних споруд і відсутності коштів на
будівництво нових, ремонт та реконструкція існуючих. Внаслідок тривалої
експлуатації без необхідного поточного ремонту систем водопостачання і
каналізації більшість водопровідно-каналізаційних мереж знаходяться в
незадовільному технічному стані, частина із них – аварійному стані.
Іншою важливою проблемою, що призводить до забруднення
поверхневих вод, є відсутність водоохоронних зон та прибережно-захисних
смуг вздовж водних об'єктів на території району. Водоохоронні зони та
прибережно-захисні смуги водних об'єктів на території району не винесені в
натуру, що порушує природоохоронний режим водних об'єктів, призводить до
їх забруднення і засмічення.
Основними пріоритетами охорони та раціонального використання
водних ресурсів є:
- зменшення забору води з водних об’єктів, збереження і відновлення
водних екосистем;
- розроблення схем землеустрою (проектів організації території)
басейнів основних рік (Прут, Черемош, Рибниця);
- будівництво нових і реконструкція існуючих очисних споруд і
каналізаційних мереж;
- зменшення до 2015 року скидання у водні об'єкти неочищених стічних
вод на 10%;
- берегоукріплення, регулювання та розчистка русел;
- будівництво протиповеневих дамб;
- винесення в натуру водоохоронних зон (прибережних захисних смуг);
- ліквідація
джерел
забруднення
підземних
вод.
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Інвентаризація земель водного фонду
на території Снятинського району, в розрізі землекористувачів та об’єктів водного фонду,
№
п/п

А

1

Назва ради

Назва землекористувача
(адреса)

Б

Снятинська

1

Снятинський с/г технікум
Підпр. Томяк М.П.
П-ць Шумко А.Б.

2
3
4
5
6
7
8

Заболотівськ
Балинецька
Белелуйська
Борщівська
Вовчківська
Ганьківська
Джурівська
Задубрівська
Княженська

11
12
13

Красноставс
Кулачківська
Олешківська

14

Підвисоцька

15

Попельниківс

16

Русівська

17

18
19

Стецівська

Тростянецька
Тулуківська

По району

в т.ч. в межах
нас.пункту, /га/

2

3

4

Для господарських потреб

2,0000
8,8752
14,6429
11,5000
0,6765
5,5890
3,8000
0,8974
6,6109
3,6639
9,1620
5,5000
0,8017
1,2000
9,8000
3,6000
7,2124
12,2625
19,7870
2,0647
1,7127
12,2000
4,7751
2,4768
2,3000
1,6522
7,3131
2,7613
4,6660
0,4825
0,0500
0,6898
5,0000
70,1700
53,0000
7,8495
10,4220
1,0000

Для орган. вед. рибного господ.
Для облашт. відпочинк. зони
Для с/господ. виробництва

Гр.. Бокарь К.

Для с/г товар. виробництва

КП „Октан”

Для орган. вед. рибного господ.

Землі загал. користув.

Придатні для риборозведення

Землі резерву

Придатні для риборозведення.

КП „Октан”

Для орган. вед. рибного господ.

Землі резерву

Придатні для риборозведення

Гр. Стецик Яр.Дм.

Для орган. вед. рибного господ.

Землі загал. користув.

Не придат. до риборозведення

Землі резерву

Придатні для риборозведення
Для господарських потреб

Землі резерву

Придатні для риборозведення

Землі резерву

Придатні для риборозведення

Гр.. Чичул М.В.

Придатні для риборозведення

П-ць Неп’юк Іван Мик.

Для орган. вед. рибного господ.

Землі резерву

Придатні для риборозведення

Гр. Юрійчук Мих. В.

Для орган. вед. рибного господ.

Гр. Юрійчук Мих. В.

Для орган. вед. рибного господ.

Землі резерву

Придатні для риборозведення

П-ць Колодій Я.В.

Для орган. вед. рибного господ.

Гр. Граб’юк М.Гр.

Для орган. вед. рибного господ.

Землі загал. користув.

Не придат. до риборозведення

ПАФ „Астра”

Для орган. вед. рибного господ.

П-ць Дідух Любом. Іван.

Для орган. вед. рибного господ.

П-ць Лазаренко Вас. Тар.

Для орган. вед. рибного господ.

П-ць Симончук Іван Мат.

Для орган. вед. рибного господ

П-ць Ленько Іван Іван.

Для орган. вед. рибного господ.

Музей В.Стефаника

Землі істор.-культурн .призн.

Землі резерву

Придатні для риборозведення

Землі резерву

Придатні для риборозведення

ПАП „Волідар”

Для орган. вед. рибного господ.

ТзОВ «Покуття-Фрукт»

Для орган. вед. рибного господ

КП „Октан”

Для орган. вед. рибного господ.

КП „Октан”

Для орган. вед. рибного господ.

Ф. фонд Костинюк С.Ю.

Загальна площа земельної
ділянки наданої в
користування
Всього,
/га/

Землі резерву

Хім.. завод „Ватра”

9
10

Цільове призначення
земельної ділянки надане в
користування

Для с/г виробництва

в тому числі
к-сть,
/шт./

ставок,
/га/

5

6

к-сть,
/шт./

озера,
/га/

7

8

під водним дзеркалом
к-сть,
водосхок-сть,
/шт./
вища, /га/
/шт./

9

10

Геодез. зйомка не проведена, розмеж. не встанов

8,8752

0,6765
3,8000
6,6109

4,5000

1
1
3
1
1
1
1
3
3
4
2
1

6,1316
9,9020
11,5000
0,3272
3,1978
3,8000
0,6162
3,8229
3,6639
7,4361
1,0000
0,6556

1,7127

2,3000

5,0000

7,8495

318,1671 49,7372

2
6
2
1
2
1
1
4
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
8
1
1
1

9,8000
3,6000
4,9490
8,2304
12,8220
1,4000
1,0480
12,2000
3,5000
1,6525
2,3000
1,1587
4,0906
1,7909
1,6881
0,4066
0,0500
0,6898
5,0000
26,9200
27,0000
3,5819
4,8079
0,3200

74

191,0597

11

1

пожежна
водойма,
/га/

к-сть,
/га/

зем. ділянки, які протягом
певного періоду року
заповнюються водою, /га/

12

13

14

Прибереж- Під гідротех.
ними
споруд, /га/
смугами, /га/

15

16

Під
іншими
спорудами,
/га/
17

2,0000
2,7436
4,7409

Геодез. зйомка не проведена, розмеж. не встанов

0,3493
2,3912
Геодез. зйомка не проведена, розмеж. не встанов

0,2550
2,2060

0,0262
0,5820

1,1537

0,5722

Геодез. зйомка не проведена, розмеж. не встанов

1

4,5000

1

1,2000

0,1461

1,2000

7,2124

станом на 01 січня 2011 року.

Геодез. зйомка не проведена, розмеж. не встанов
Геодез. зйомка не проведена, розмеж. не встанов

2,0905
3,8891
6,9650
0,6647
0,6647

01730
0,1430

1,1963
0,8243

0,0788

Геодез. зйомка не проведена, розмеж. не встанов

0,4935
3,2225
0,9704
2,9779
0,0759

Геодез. зйомка не проведена, розмеж. не встанов

43,25
26,00
4,1564
5,5874
0,6800

3

7,7000

114,9508

0,1112
0,0267

4,4567
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/Продовження таблиці/
№
п/п

Назва ради

А

Б

1

2

Снятинська

Заболотівськ

3
4

Балинецька
Белелуйська

5
6

Борщівська
Вовчківська

7
8

Ганьківська
Джурівська

Назва землекористувача
(адреса)

Рішення облради, райради, сільс/ ради, селищн/ради,
міськ/ради згідно якого надана земельна ділянка

(дата і номер реєстрації)

1

18

19

договір оренди
термін оренди,
площа, /га/

наявність право установчих документів
державний акт
на право постійного користування

11
12
13
14
15

Красноставськ
Кулачківська
Олешківська

Ріш. сесії м.ради від 23.12.05 р.

Пр. відв. Д.ор. № 39 18.07.06 р

Виданий паспорт

П-ць Шумко А.Б.

Роз РДА 498, Роз ОДА 630 від 19.11.07р

Пр.відв. Д. ор. №

Виданий паспорт

від 2009 р.

Землі резерву

Ставки виставлені на конкурс

Гр.. Бокарь К.

Ріш. сесії с.ради від 19.04.07 р. № 15/8

КП „Октан”

Розп РДА № 56. від 17.02.05 р

ЯД № 886149, від 25.05.07 № 214
Пр. відв від 22.01.04 р. Д ор № 46 05.04.05 р

Виданий паспорт

Землі загал. користув.
Землі резерву

П-ць Цемко Ян. А. Розп РДА № 110. від 22.03.04 р

КП „Октан”

Ріш. ІІІ сесії с.рад від 25.06.02 р.

Пр. відв від 01.08.02 р. Д.ор № 2582 09.07.03р

Проект в стадії розробки
Виданий паспорт

Розп РДА № 107 від 19.03.04 р

Пр. відв від 22.01.04 р. Д. ор. № 11 18.01.05 р

Виданий паспорт

Землі резерву
Землі загал. користув.
Землі резерву

Пилип’юк Вас. Пав. Розп .РДА № 389 від 21.10.05 р.

Проект в стадії розробки
І-ІФ № 000024, від 16.10.99

Землі резерву

Не використовуються

Землі резерву

Не використовуються

Гр. Чичул М.В.

Ріш. с. ради № 148/26.09 від 24.09.09 р.

Пр. відв Д.ор. № 22 26.04.2010 р

Виданий паспорт

П-ць Неп’юк Іван Мик.

Розп. РДА № 223 від 24.04.03 р

Пр. відв від 26.12.06 р. Д.ор. № 0002 08.02.07 р

Виданий паспорт

Землі резерву

.

Гр. Юрійчук Мих. В.

Розп. РДА. № 73 від 05.03.05 р.

Гр. Юрійчук Мих. В.

Ріш. с. ради № 65 від 18.03.05 р.

Підвисоцька
Попельниківськ

22

Підпр. Томяк М.П.

Хім.. завод „Ватра”

Задубрівська
Княженська

(серія дата реєстрації, реєстраційний
номер), площа, /га/
21

(вказати на які об’єкти і для яких цілей
виготовляються проекти і для яких цілей
виготовляються проекти землеустрою, які є в стадії
розробки)

Снятинський с/г технікум

Гр. Стецик Яр.Дм.

9
10

(серія дата реєстрації, реєстраційний
номер), площа, /га/
20

Примітка
державний акт
на право власності на землю

Виданий паспорт
Пр. відв. Д. ор. № 28 від 2008 р.

Виданий паспорт

ПВОП „Відродження” Розп. РДА № 287 в ід 06.08.04 р.

Проведена геодез. зйомка. Проект не вигот.

П-ць Колодій Я.В.

Розп РДА № 91 від 10.03.2006 р.

Пр. відв від 22.01.09 р. Д. ор. № 0002 20.02.09 р

Виданий паспорт

Гр. Граб’юк М.Гр.

Розп. РДА № 71 від 01..03.05 р.

Пр. від. 2005 року Д. ор. № 16 від 22.03.10 р.

Виданий паспорт

ПАФ „Астра”

Розп. РДА № 589 від 04.12.02 р

Пр. відв від 17.09.02 р. Д.ор. № 428 01.02.03 р

Виданий паспорт

П-ць Дідух Любом. Іван

Розп. РДА № 588 від 04.12.02 р

Пр. відв від 22.01.04 р. Д.ор. № 220 24.01.03 р

Виданий паспорт

П-ць Лазаренко Вас. Тар.

Розп. РДА № 526 від 01.11.02 р

Пр. відв від 22.01.04 р. Д.ор. № 265 27.01.03 р

Виданий паспорт

П-ць Симончук Іван Матв.

Розп. РДА № 526 від 01.11.02 р

Пр. відв від 22.01.04 р. Д.ор .№ 303 29.01.03 р

Виданий паспорт

П-ць Ленько Іван Іван.

Розп. РДА № 589 від 04.12.02 р

Пр. відв від 22.01.04 р. Д.ор. № 281 27.01.03 р

Виданий паспорт

Землі загал. користув.

16

Русівська

Музей В.Стефаника

17

Стецівська

Землі резерву

МП “Сучасник” Роз РДА №112 від 27.03.2006 р.

Проведена геодез. зйомка. Проект не вигот.

Землі резерву

18
19

Тростянецька
Тулуківська

Документація не виготовляється

ПАП „Волідар”

Роз РДА № 89 від 10.03.2006 р.

Пр. відв від 14.10.07 р. Д.ор. № 0006 14.12.07 р

Виданий паспорт

ТзОВ «Покуття-Фрукт»

Роз РДА № 90 від 10.03.2006 р.

Пр. відв від 06.07.07 р. Д.ор. № 0002-0009 13.12.07 р

Виданий паспорт

КП „Октан”

Ріш. ІІІ сесії с.рад від 30.06.02 р.

Пр. відв від 22.01.04 р. Д.ор. № 2 31.05.07 р

Виданий паспорт

КП „Октан”

Ріш. V сесії с.рад від 08.08.02 р.

Пр. відв від 22.01.04 р. Д.ор. № 3 31.05.07 р

Ф. фонд Костинюк С.Ю.

Виданий паспорт
ІІ- ІФ № 000832, від 22.02.97

По району
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3.3 Використання та охорона земельних ресурсів і грунтів
Земельні ресурси є складовою частиною природно-ресурсного потенціалу
району, базою для розвитку різних галузей виробництва. Земля є продуктом
природи і замінити її яким-небудь іншим засобом виробництва неможливо.
Незамінність землі обумовлює необхідність її збереження, раціонального
використання. Державна політика в галузі охорони і раціонального
використання земель визначається системою правових та організаційноекономічних заходів, спрямованих на їх раціональне використання, запобігання
необґрунтованому вилученню земель із сільськогосподарського обороту, захист
від шкідників, антропогенних впливів, а також на відтворення родючості
ґрунтів, продуктивності земель лісового фонду, забезпечення режиму земель
природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного
призначення.
Важливого значення набуває питання охорони земель у зв’язку з
реформуванням колективних сільськогосподарських підприємств на засадах
приватної власності на землю. Виходячи з цього необхідно здійснити
територіальну організацію агроландшафтів шляхом землевпорядкування земель
нових агроформувань, що забезпечить їхню саморегуляцію з мінімальними
витратами енергії та ресурсів, підвищить стійкість проти деструктивних
процесів.
Формування земельних відносин повинно бути соціально й економічно
зважене, законодавчо врегульоване і захищене від нераціонального
природокористування.
Фундаментальне завдання, яке ставилося перед земельною реформою,
радикально змінити ставлення до землі, як до національного багатства шляхом
розширення спектра форм власності, залучення до виробництва нових
власників, заінтересованих і спроможних ефективно, раціонально, погосподарськи й екологічно безпечно використовувати сільськогосподарські
земельні ресурси.
В районі розроблено Програму заходів та робіт у галузі регулювання
земельних відносин до 2020 року. Програма схвалена на колегії
райдержадміністрації від 14.04.2011 року № 101-4/2011. Головним завдання
полягає в тому, що за допомогою правових норм фінансово-економічних
важелів забезпечити проведення робіт рою, створити та удосконалити
автоматизований державний банк даних про власників землі, раціонального
використання землі.
На території Снятинського району зустрічаються майже всі типи ґрунтів,
які властиві для передгірської зони Карпатського регіону. Серед всіх
переважають такі типи ґрунтів: на північній частині – темно-сірі опідзолені,
опідзолені чорноземи з своїми різновидностями та механічним складом,
глибокі карбонатні мало гумусні чорноземи; на південній частині – темно-сірі
опідзолені, лучні, дернові слаборозвинені та болотні ґрунти.
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Більшу частину площі займають темно-сірі опідзолені ґрунти – 61%, які
розміщені на водороздільних просторах і схилах. Інші ґрунти мають незначні
площі: чорноземи опідзолені – 16%, чорноземи глибокі – 8%, лучні ґрунти –
7%, дернові слаборозвинені – 5%, та болотні – 3%.
Темно-сірі
опідзолені
і
чорноземи
опідзолені
є
найбільш
розповсюдженими ґрунтами в районі і майже всі вони знаходяться на орних
землях. Вони можуть використовуватися під усі сільськогосподарські культури,
овочеві культури та багаторічні насадження. На відміну від інших типів ґрунтів,
вони мають більш високий рівень природної родючості, досить потужний і
добре гумусований профіль (вміст гумусу 2,2-5,4). Ґрунти добре забезпечені
фосфором та калієм і помірно азотом. В зв’язку з доброю забезпеченістю калієм
та кальцієм, цей тип ґрунтів має в основному близьку до нейтральної або
слабокислу реакцію ґрунтового розчину. Ґрунти цієї групи потребують
вапнування. Вони більш структуризовані, мають добре розвинуту капілярну
систему, тому водно-повітряний режим у них добрий.
Чорноземи глибокі займають в районі невеликі площі, в основному
зосереджені на території Стецівської та Ганьківської сільських рад, більша
частина з них припадає на ріллю. Приурочені вони до крейдяних підвищень
горбисто-хвилястих водорозділів. Ці ґрунти характеризуються високим вмістом
гумусу в середньому від 4,8% до 5,4%, доброю забезпеченістю поживними
речовинами і можуть бути використані під вирощування всіх
сільськогосподарських культур. На схилах крутизною більше 7 градусів не
рекомендується висівати просапні культури, а використовувати під залуження.
Лучні ґрунти залягають в заплавах річок, по долинах балок. Лучні ґрунти
переважно опідзолені і лучно-чорноземні зустрічаються в нижніх частинах
схилів, по днищах балок, заплавах рік. Вони мають більш потужний гумусовий
горизонт. Для цього типу ґрунтів характерний добрий гумусовий профіль,
значний запас поживних речовин. Часто ґрунти бувають перезволожені.
Дернові та дернові слаборозвинені ґрунти розміщені в південній частині,
в лісовій полосі району.
Це низькопродуктивні ґрунти з нестійкою
структурою, вміст гумусу в них невеликий – до 2,2%. Ці ґрунти мають кислу
реакцію ґрунтового розчину, слабо забезпечені поживними речовинами, мають
погані фізико-хімічні властивості, вони потребують вапнування, поступового
поглиблення ґрунтового шару ґрунту, внесення підвищених доз органічних та
мінеральних добрив. Механічний склад їх середньо-суглинковий, такі грунти
схильні до запливання і утворення кірки після дощу, яка загрожує проростанню
сільськогосподарських
культур.
Характеризуються
вони
низькою
протиерозійністю, в зв’язку з чим орні землі на цих ґрунтах в різній степені
змиті. Потребують проведення протиерозійних заходів, обробіток земель в
поперек схилу.
Болотні ґрунти займають незначну частину на рівнинах заплавів та днищ
балок. В основному у сільськогосподарському виробництві їх використовують
після осушення. Утворені вони внаслідок постійного перезволоження,
залягання підґрунтових вод – 0,40-0,70 метрів. Весь їх профіль має виразні
ознаки оглеєння. Запасами поживних речовин ці ґрунти забезпечені добре, але
рослини не можуть їх використати за дуже слабкої біологічної активності.
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Оглеєння та незадовільний водно-повітряний режим спричинили до
панування на болотних ґрунтах осокової та вологолюбної рослинності, яка при
нагромадженні великої кількості органічної речовини дуже повільно
розкладається. Осушені площі потребують вапнування і внесення органічних та
мінеральних добрив, так як вони виражаються підвищеною кислотністю хоч
вміст гумусу середній для нашого району.
Проведення земельної реформи є впровадження державної політики,
щодо врегулювання земельних відносин, організація проведення робіт,
пов’язаних з роздержавленням і приватизацією земель, сприяння паювання
земель у колективних с/г підприємствах, здійснення державного контролю за
використанням та охороною земель, розробка й реалізація державних та
регіональних програм, організація робіт по проведенню землеустрою.
Реформування земельних відносин в районі розпочато у 1993 році. В
результаті демонополізації земель відбулися принципові, докорінні зміни форм
власності на землю, максимально розв’язана проблема забезпечення громадян
земельними ділянками, введена платність за землекористування, створені
передумови для формування ринку земель. За час проведення земельної
реформи в цілому завершено приватизацію сільськогосподарських угідь
району.
В районі сільськогосподарські землі в основному використовуються
агроформуваннями, якими укладено угоди оренди з власниками земельних
ділянок,
які пройшли державну реєстрацію.
В районі проводиться приватизація земельних ділянок громадян, яким
земля надана у користування. Виготовлено 15 352 державних актів на право
власності на земельні ділянки, з них по безоплатній приватизації – 2 746
державних актів.
Сучасне використання земель, як в країні так і районі не відповідає
їхньому
продуктивному
потенціалу
і
вимогам
раціонального
природокористування. У результаті господарської діяльності порушено
екологічний стан довкілля та сільськогосподарських ландшафтів. Більша
частина земель піддається водній та вітровій ерозіям, дегуміфікації,
руйнуванню структури ґрунту.
Як
наслідок
якість
ґрунтів
погіршується,
продуктивність
сільськогосподарських угідь залишається дуже низькою.
Тому одне із головних завдань сучасної державної політики у сфері
аграрного землекористування – забезпечення раціонального використання та
охорони продуктивних земель на основі екологізації й захисту землі як
складової навколишнього природного середовища, збереження, примноження
та відтворення її продуктивної сили як аграрного ресурсу.
Особливої уваги потребує питання охорони земель у зв’язку з
реформуванням земельних відносин та запровадження різних форм власності.
Ігнорування цих проблем може ускладнити екологічну ситуацію в державі.
У 2004 році прийнято постанови Кабінету Міністрів України : від
26.05.2004 № 681 „ Про затвердження Порядку здійснення природно13

сільськогосподарського, еколого-економічного, протиерозійного та інших видів
районування (зонування) земель ” , від 25.08.2004 № 1094 „Про затвердження
Порядку розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж
територій природно–заповідного фонду, іншого природоохоронного,
оздоровчого, рекреаційного та історико–культурного призначення”, а також
розроблено проект Закону України „Про Загальнодержавну програму
використання і охорони земель ” .
На території Снятинського району зустрічаються корисні копалини
осадового походження. Переважаючим видом сировини є будівельні матеріали
– пісковики, глини і суглинки, піски, гравійно – галечниковий матеріал.
Промислові розробки глини та суглинків місцевого значення розташовані
поблизу сіл Княже, Підвисока, Ганьківці, Джурів, Рудники, Балинці та інші, які
служать сировиною для виготовлення та випічки цегли, кахелю та черепиці.
Державою надано дозволи на геологорозробку використання надр.
Особливості геологічної будови території району дає підстави
сподіватись на наявність на низовині біля сіл Борщівської сільської ради
розміщення залягання значних покладів нафти.
У надрах Снятинського району є прісні та мінеральні підземні води і їх
поширення тісно пов’язане з геологічною будовою території. Вода є основним
джерелом водопостачання для господарської діяльності. В районі є джерела
прісних мінеральних вод – це Тростянецька сільська рада, де вода
використовується для виготовлення мінеральних вод. Виготовлений проект
відводу на дану земельну ділянку
На території району проведено реєстрацію – 15 земельних ділянок
площею – 112,51 га земель природно-заповідного фонду.
- Ботанічні заказники місцевого значення
- Ботанічні пам'ятки природи місцевого значення
- Дендрологічний парк місцевого значення
- Заповідні Урочища.
Згідно виконання Програми в районі виділено кошти на виготовлення
правоустановчих документів на земельні ділянки та встановлення їх в натурі.
В розробці знаходяться ще ряд земельних ділянок, кошти яких будуть
використані на покращення економічного та екологічного розвитку краю.
Особливості інженерно-геологічних
умов Снятинського району
обумовлюють розвиток
зсувів. Остання активізація локальних зсувів
відбувалася в 1971, 1980, 2003, 2008 рр. Найбільш уражені зсувами та селями
села Тростянець, Іллінці, Трійця, Джурів, Княже, Новоселиця, Вовчківці,
Рудники, Потічок та м. Снятин.
Основні пріоритети з охорони земельних ресурсів і ґрунтів:
- розроблення і впровадження проектів землеустрою з контурномеліоративною організацією території сільськогосподарських угідь;
- збереження і підвищення родючості ґрунтів;
зменшення розораності території шляхом виведення зі складу орних
земель схилів крутизною більш 50 і земель водоохоронних зон і
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прибережних
смуг,
консервація
сильно
малопродуктивних земель (заліснення і залуження).

еродованих

і

3.4 Використання та охорона рослинного і тваринного світу
Географічне положення району, грунтово-кліматичні умови сприяли
формуванню багатого та різноманітного рослинного і тваринного світу.
На території Снятинського району ведуть лісове господарство два
лісогосподарські підприємства : Снятинське спеціалізоване агролісництво та
Заболотівське лісництво Коломийського держлісгоспу.
Снятинське спеціалізоване агролісництво згідно форми 6-зем має в
користуванні 1493,04 га. земель лісового фонду в тому числі :
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Назва ради
Заболотівська
Балинецька
Белелуйска
Джурівська
Завалівська
Задубрівська
Іллінецька
Княженська
Кулачківська
Новоселицька
Потічківська
Рудниківська
Русівська
Стецівська
Троїцька
Тростянецька
Всього:

Площа
земель
агролісництва, га
10,00
12,00
114,00
87,00
191,00
69,00
177,00
90,00
117,00
61,00
88,00
48,00
101,04
14,00
275,00
39,00
1493,04

Заболотівське лісництво Коломийського держлісгоспу згідно технічної
документації розробленої Івано-Франківським інститутом землеустрою у 2001
році має в користуванні земель лісового фонду загальною площею 1816,1101 га
в тому числі:
№ п/п
Назва ради
Площа
земель
агролісництва, га
1.
Джурівська
687,4
2.
Заболотівська
0,7011
3.
Іллінецька
109,0
4.
Рудниківська
580,0
5.
Троїцька
246,0
6.
Тростянецька
193,0
Всього:
1816,04
15

Природно - заповідний фонд
Снятинського району
Держуправлінням екології та природних ресурсів на території
Снятинського району для сприяння їх охороні і збереженню ландшафту
проведено реєстр природно-заповідних об’єктів, де зазначено щодо врахування
даних при розробці проектної і проектно-планувальної документації, генпланів
населених пунктів, землевпорядкування, лісовпорядкування та інше. Рішення
місцевих рад про оголошення всіх заповідних об’єктів знаходяться в
держуправлінні екології та природних ресурсів області.
За відсутності коштів в районі не проведено нанесення картографічних
матеріалів з визначенням меж заповідних об’єктів.
Ботанічні заказники місцевого значення
1. "Іванків". Площа - 15,0 га. Снятинський район, околиця с. Трійця.
Місце зростання серед залишків листяного лісу цінних угрупувань лучних,
лісових, лісостепових видів рослин –любки дволистої, билинця довгоногого,
лілії лісової, цибулі ведмежої, занесених до Червоної книги України.
2. "Хомів". Площа - 35,0 га. Снятинський район, околиця с. Іллінці.
Місце зростання цінних угруповань лучних, лісових, лісостепових видів
рослин. Любка дволиста, билинець довгоногий, лілія лісова, цибуля ведмежавиди, занесені до Червоної книги.
3. Урочище "Лупені". Площа - 11,3 га. Знаходиться у Снятинському
районі на території Заболотівського лісництва Коломийського держлісгоспу.
Флористично багата степова ділянка з рідкісною ентомофауною.
Виявлено близько 20 видів метеликів Махагон, Мнемозина, Подарилій,
Ведмедиця Гера, Сатурнія-Англія - види, занесені до Червоної книги
України.
Ботанічні пам'ятки природи місцевого значення
4. Урочище "Cивулька-Бита". Площа - 10,0 га. Снятинський р-н, с.
Красноставці.
Цінне місце зростання рідкісних видів рослин: цибульки гадючої,
горицвіту весняного, ковили волосистої, сну великого.
Дендрологічний парк місцевого значення
5. "Пролісок". Площа - 0,3 га. Снятинський район, с. Устя.
Колекція парку налічує 113 видів та форм декоративних деревних і
чагарникових порід, як місцевого походження, так і екзотів.
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Заповідні Урочища
6. "Дубки". Площа - 11,2 га. Снятинський район, Заболотівське лісництво
Коломийського держлісгоспу, дубове насадження з типовим рослинним
покривом.
Цінне в естетичному та рекреаційному відношенні.
7. "Чорняве" Площа - 11,5 га. Снятинський район, с. Келихів.
Болотний комплекс з типовим рослинним покривом. Місце зростання рідкісних
та зникаючих видів рослин: калюжниці болотяної, пухівки піхвової, журавлини
болотяної, осоки затінкової, рогозу та цибулі ведмежої яка занесена до
Червоної книги України.
8. "Панський луг ". Площа - 3,6 га. м. Снятин.
Місце розташування рідкісних та зникаючих видів рослин: проліски
дволистої, пізньоцвіту осіннього який занесений до Червоної книги України ,
рясту бульбастого, глечиків жовтих, осоки гостролистої, калюжниці звичайної,
пухівки піхвової, журавлини болотяної, рогозу.
9. "Панський луг". Площа - 1,7 га.м. Снятин.
Болотний комплекс з типовим рослинним покривом. Місце зростання рідкісних
та зникаючих видів рослин: проліски дволистої, анемони дібровної, пізньоцвіту
осіннього , рясту бульбастого, глечиків жовтих, осоки гостролистої, калюжниці
звичайної, пухівки піхвової, журавлини болотяної, рогозу.
10. "За Прутом". Площа - 4,0 га. м. Снятин.
Болотний комплекс з типовим рослинним покривом. Місце зростання рідкісних
та зникаючих видів рослин: проліски дволистої, пізньоцвіту осіннього, рясту
бульбастого, глечиків жовтих, осоки гостролистої, калюжниці звичайної,
пухівки піхвової, журавлини болотяної, рогозу.
11. "За лазами". Площа - 2,1 га. м. Снятин.
Болотний комплекс з типовим рослинним покривом. Місце зростання
рідкісних та зникаючих видів рослин: проліски дволистої, анемони дібровної,
пізньоцвіту осіннього, рясту бульбистого, глечиків жовтих, осоки гостролистої,
калюжниці звичайної, пухівки піхвової, журавлини болотяної, рогозу.
12. "Русівське". Площа - 2,7 га. Снятинський район, с. Русів.
Болотний комплекс з типовим рослинним покривом. Місце зростання рідкісних
та зникаючих видів рослин: проліски дволистої, рясту бульбастого, глечиків
жовтих, осоки гостролистої, калюжниці звичайної, пухівки
піхвової,
журавлини болотяної, рогозу.
13. "Мар'яникове" Площа - 3,6 га. Cнятинський район, . Русів.
Болотний комплекс з типовим рослинним покривом. Місце зростання
рідкісних та зникаючих видів рослин: проліски дволистої, глечиків жовтих,
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осоки гостролистої, калюжниці звичайної, пухівки піхвової, журавлини
болотяної, рогозу.
14. "Мар'яникове" Площа - 0,5 га. Снятинський район, с. Русів.
Болотний комплекс з типовим рослинним покровом. Місце зростання
рідкісних та зникаючих видів рослин: проліски дволистої, глечиків жовтих,
осоки гостролистої, калюжниці звичайної, пухівки піхвової, журавлини
болотяної, рогозу.
Чисельність основних видів мисливської фауни в районі нижча від
оптимальної в середньому на 10 – 20 %, але в останні роки спостерігається
тенденція щодо його збільшення
Згідно договору з Івано-Франківським управлінням лісового господарства
мисливське господарство закріплено за громадською організацією “Снятинське
мисливсько-риболовне господарство “ (МРГ) загальною площею 46,3 тис. га
мисливських угідь, зокрема: польових – 41,8тис. га, лісових – 3 тис. га, водоболотних – 1,5 тис. га. Згідно обліку мисливські угіддя в районі заселяють :
козуля – біля 77 гол, заєць-русак - близько 3,9 тис. гол., лисиця – біля 160 гол.,
видра біла – 46 гол., борсук – 55 гол., а також куниця, тхір, горностай, ласка.;
біля 2,3 тис. особин – сірої куріпки а також багатий різновид водо болотної
пернатої дичини. Охорону мисливських угідь, контроль по відтворенню та
збереженню мисливської фауни, проведення біотехнічних міроприємств
здійснює, створена в мисливсько-риболовному господарстві єгерська служба.
Основні пріоритети з охорони, збереження рослинного і
тваринного світу :
- формування місцевих екологічних мереж;
- встановлення меж заповідних об'єктів на місцевості
- створення нових заповідних об'єктів з метою охорони рідкісних і
зникаючих видів рослин;
- збільшення до 2015р.середнього приросту лісів на 1 га до 5,3 м куб.;
- забезпечення ефективної боротьби з браконьєрством та хижаками;
- щорічне виділення коштів на відновлення фауни;
- до 2015 р. на території району створення вольєрного господарства
(дичерозплідник) для найбільш пристосованої фауни;
- проведення в найближчі 2-3 роки паспортизації всіх водних
рибогосподарських об'єктів.
3.5 Поводження з промисловими та побутовими відходами
Відходи це будь які речовини, матеріали і предмети, що утворилися
у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем
утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом
утилізації чи видалення.
Законодавчою базою у сфері поводження з відходами є Закон
України: "Про відходи"; "Про загальнодержавну програму поводження з
токсичними відходами"; "Про поводження з радіоактивними відходами"; "Про
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металобрухт"; "Про житлово-комунальні послуги"; "Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення"; а також постанови
Кабінету Міністрів України, які регламентують порядок ведення реєстру місць
видалення, об'єктів утворення, оброблення та утилізація відходів; порядок
ведення державного обліку та паспортизації відходів; впровадження системи
збирання, сортування, транспортування, переробки та утилізації відходів як
вторинної сировини.
Пріоритетом у поводженні з відходами має стати політика спрямована на
те, щоб зменшувати утворення та накопичення відходів; стимулювати
залучення відходів у господарський обіг як ресурсів сировини та енергії;
забезпечувати екологічно безпечні умови поводження з відходами на всіх
стадіях.
Основними принципами державної політики у сфері поводження з
відходами є захист навколишнього природного середовища та здоров’я
людини від негативного впливу відходів, забезпечення ощадливого
використання матеріально-сировинних
ресурсів, науково
обґрунтоване
узгодження екологічних , економічних та соціальних інтересів суспільства
щодо утворення та використання відходів з метою забезпечення його сталого
розвитку.
До основних напрямків державної політики щодо реалізації зазначених
принципів належить:
- забезпечення повного збирання і своєчасного знешкодження та
виділення відходів, а також дотримання правил економічної
безпеки при поводженні з ними;
- зведення до мінімуму утворення
відходів та зменшення їх
небезпечності:
- забезпечення
комплексного
використання
матеріальносировинних ресурсів;
- сприяння утилізації відходів шляхом повторного
чи
альтернативного використання ресурсно - цінних відходів;
- забезпечення безпечного видалення відходів, що не підлягають
утилізації, шляхом
розроблення
відповідних
технологій,
економічно безпечних методів та засобів поводження з відходами;
- організація контролю за місцями та об’єктами розміщення
відходів для запобігання шкідливого впливу їх на навколишнє
природне середовище та здоров’я людини;
- здійснення комплексу науково-технічних
та маркетингових
досліджень для виявлення і визначення ресурсної цінності
відходів з метою їх ефективного використання;
- сприяння створенню об’єктів поводження з відходами;
- забезпечення соціального захисту працівників, зайнятих у сфері
поводження з
відходами;
- обов’язковий
облік відходів на основі їх класифікації та
паспортизації.
Суб’єкти господарської діяльності у сфері поводження з відходами
зобов’язані:
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- запобігати утворенню та зменшувати обсяги утворення відходів;
- забезпечувати приймання та утилізацію використаних пакувальних
матеріалів і тари або укладати угоди з відповідними організаціями
на їх збирання та утилізацію;
- визначити склад і властивість відходів, ступінь їх небезпечності
для навколишнього природного середовища та здоров’я людини;
- вести поточний облік кількості, типу і складу відходів, що
утворюються,
збираються,
зберігаються,
обробляються,
утилізуються, знешкоджуються та видаляються, і подавати щодо
них статистичну звітність у встановленому порядку;
- забезпечувати повне збирання, належне зберігання , недопущення
знищення і псування відходів, для утилізації яких існує відповідна
технологія;
- брати участь у будівництві об'єктів поводження з відходами;
- не допускати змішування відходів;
- не допускати зберігання та видалення відходів у несанкціонованих
місцях;
- здійснювати контроль за станом місць розміщення власних
відходів;
- своєчасно вносити плату за розміщення відходів ;
- надавати органам виконавчої влади інформацію про відходи та про
випадки несанкціонованого попадання відходів у навколишнє
природне середовище;
- призначити відповідальних осіб у сфері поводження з відходами ;
- відшкодовувати шкоду, заподіяну навколишньому природному
середовищу, здоров’ю та майну громадян внаслідок порушення
правил поводження з відходами;
- забезпечувати професійну підготовку фахівців у сфері поводження
з відходами ;
- мати ліцензію на здійснення операцій з небезпечними відходами
або пов’язаної із збиранням і заготівлею відходів як вторинної
сировини;
- мати план дій на випадок виникнення надзвичайної ситуації при
поводженні з відходами;
- виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством, щодо
запобігання забрудненню навколишнього природного середовища
відходами.
Промислові відходи.
Обсяги утворення промислових відходів на провідних підприємствах
Снятинського району
№
Назва провідних підприємств
Обсяг випущеної Обсяг утворення
п/п
району
продукції
відходів
1 Залучанський спиртзавод
1319,1 тис. дал. у.
100 тонн
с.
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2

ЗАТ ВКФ "Варто"

3

ТзОВ "Птахофабрика Нова"

4
5

ТзОв "ОлПас" ЛТД
ПП "Лідер" VTM

6

ТзОВ "Снятинський цегельний
завод"

7

ПП "Євромодуль"
Заболотів ККП
Снятинський КП „ Водоканал”

3705,0 тис. тонн
м’яса
1015,0 тис. тонн
м’яса
3,6 тис. м³ п. м.
466 тонн
полістиролу
12,1 млн. шт.
цегли

4187 тонн
конструкцій
метало черепиці
5,2 тис.м³ води
96,5 тис. м³ води

4657 тонн
1500 тонн
504 м³ тирси
3,5 тонн паперу
1,0 тис. м 3 бита
цегла
використовується
в будівництві як
шлак
40 тон
реалізується як
металобрухт
5,9 тис.м³ стоків
98,3 м³ стоків

Тверді побутові відходи .
В м. Снятині вивезення твердих побутових відходів, які утворюються в
наслідок прибирання та впорядкування міста здійснює КП " Покуття –
Комунальник", на балансі якого знаходиться трактор ДТ-75. Вивіз ТПВ від
суб’єктів господарювання та населення здійснює ТОВ "АВЕ Коломия", яке
розпочало свою діяльність на території району у січні 2009 року.
На послуги з вивезення твердих побутових відходів укладено 2456 угод в
т. ч.: м. Снятин – 1486, с. Будилів – 68, с. Залуччя - 267, с. Завалля - 95, с.
Потічок – 121, с. Прутівка - 174, с. Стецева – 84, с. Хутір-Будилів - 106, с.Устя
– 55 договорів.
Розміщення ТПВ проводиться на полігоні в урочищі " Глинниця".
В смт. Заболотів вивіз ТПВ здійснює Заболотівський комбінат
комунальних підприємств, розміщує відходи на полігоні с. Іллінці. Для вивозу
ТПВ використовується трактор "Борекс". На території селища розміщено 25
контейнерів для збору ТПВ , укладено 11 договорів з СПД.
Як в м.Снятині та смт. Забололотів відсутнє стовідсоткове роздільне
збирання ТПВ.
Основні пріоритети при поводженні з промисловими та побутовими
відходами:
- впровадження системи роздільного збору ТПВ;
- сприяння відкриттю стаціонарних та пересувних пунктів по збору
вторинної сировини;
- домогтися системного складування ТПВ на полігонах;
- до 2015 року забезпечити вивіз ТПВ на сміттєпереробний завод,
який планується побудувати в Коломийському окрузі;
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-

придбання органами місцевого самоврядування достатньої
кількості спецтехніки для вивезення і складування ТПВ.

4. Моніторинг довкілля, інформування населення та основні
екологічні проблеми району
Система моніторингу довкілля – це система спостережень, збирання,
оброблення, передавання, збереження та аналіз інформації про стан довкілля,
прогнозування його змін і розроблення науково обґрунтованих рекомендацій
для прийняття управлінських рішень щодо запобігання негативним змінам
стану довкілля та дотримання вимог екологічної безпеки. Без моніторингу
ефективне управління природними ресурсами і навколишнім середовищем
неможливе.
Моніторинг охоплює спостереження за:
- джерелами і факторами антропогенних впливів на природне
середовище;
- ефектами, які викликаються цими впливами у довкіллі;
- впливом на здоров'я населення.
В області розроблена "Програма моніторингу довкілля ІваноФранківської області на 2008 – 2015 роки" яка затверджена рішенням обласної
ради від 28.12.2007 № 480-17/2007, метою якої є:
- забезпечення функціонування системи спостережень за станом
довкілля;
- створення та ведення банків даних екологічної інформації по всіх
компонентах довкілля для прийняття управлінських рішень на
районному, місцевому рівнях;
- забезпечення органів виконавчої влади оперативною інформацією
про стан довкілля регіону.
Доступ до інформації – це одне з фундаментальних прав людини і
демократичних прав, забезпечуваних у багатьох країнах і закріплених у
міжнародному законодавстві, конституціях, окремих законах і підзаконних
актах або положеннях, що є частиною законодавства чи підзаконних актів.
Одержання інформації про навколишнє середовище чи з питань, що
стосуються навколишнього середовища, є першим кроком на шляху
забезпечення можливостей громадськості брати участь у процесі прийняття
рішень стосовно навколишнього середовища, і в захисті навколишнього
середовища.
На основі отриманої інформації громадськість може вирішити, чи
потрібно їй включатися у певні процедури прийняття рішень, чи вживати
заходів для доступу до правосуддя, чи такої необхідності немає. Ключова роль
у наданні такої інформації громадськості належить державним органам.
Усе більше число країн приходить до розуміння того, що всю інформацію
стосовно навколишнього середовища варто віднести до категорії інформації,
яка становить суспільний інтерес, у зв'язку з чим вона повинна бути
загальнодоступною.
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Екологічна освіта повинна бути спрямована на поширення інформації
щодо актуальних проблем екології, підвищення рівня освіти в галузі охорони
навколишнього середовища, формування в суспільстві екологічно
орієнтованого світогляду, розуміння катастрофічних наслідків антропогенного
навантаження на довкілля.
5. Основні екологічні проблеми району
До основних екологічних проблем району необхідно віднести наступне:
- забруднення атмосферного повітря викидами промислових об'єктів
та транспортних засобів;
- відсутність об'їзних доріг в м. Снятині та смт. Заболотів;
- забруднення поверхневих вод господарсько-побутовими і
промисловими зворотними водами;
- забруднення навколишнього середовища промисловими і
господарсько-побутовими
відходами,
особливо
урочища
"Глинниця" в м. Снятині куди підприємство АВЕ "Коломия"
розміщує ТПВ з навколишніх сіл;
- руйнування берегів рік, затоплення і підтоплення територій;
- деградація і виснаження ґрунтів (ерозія, зсуви, забруднення);
- збіднення різноманіття фауни і флори.
6. Цілі та завдання для вирішення екологічні проблеми району
1.Зменшення викидів і скидів забруднюючих речовин у навколишнє
природне середовище, безпечне поводження з відходами.
а. зменшення викидів у атмосферне повітря стаціонарними джерелами на
10%, досягнення нормативів щодо вмісту забруднюючих речовин у
відпрацьованих газах транспортних засобів;
б. збільшення використання енергетичних джерел з низьким викидом
двоокису вуглецю;
в. реконструкція існуючих очисних споруд для достатнього очищення
стічних вод;
г. розроблення проектів землеустрою;
д.
підвищення
родючості
грунтів,
зменшення
розораності
непродуктивних земель та земель водоохоронних зон і прибережних смуг;
є. збільшення площ лісів за рахунок заліснення малопродуктивних
земель;
ж. укріплення берегів водних об'єктів, будівництво дамб у межах
населених пунктів;
з. безпечне зберігання ТПВ на полігонах, використання відходів як втор
сировини, до 2015 р. забезпечити вивезення ТПВ на сміттєпереробний завод в
Коломийський район.
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2.Досягнення безпечного для здоров'я людини стану навколишнього
природного середовища.
а. недопущення порушення вимог до якості повітря;
б. підвищення якості питного водопостачання в м. Снятині та смт.
Заболотів;
в. посилення державного екологічного контролю при розміщенні,
будівництві, реконструкції об'єктів у зонах екологічного ризику для здоров'я
населення;
г. інформування населення щодо екологічних ризиків;
д. налагодження ефективної державної системи моніторингу
навколишнього природного середовища.
3.Забезпечення екологічно збалансованого природокористування.
а. розвиток системи кадастрів природних ресурсів, статистичної звітності
з використання природних ресурсів та забруднення середовища;
б. впровадження енергозберігаючих, маловідходних технологій;
в. збільшення обсягу виробництва альтернативних джерел енергії;
г. збільшення частки земель, що використовуються в органічному
сільському господарстві.
4.Припинення втрат біотичного та ландшафтного різноманіття,
формування екологічної мережі.
а. доведення площ екомережі до рівня, необхідного для екологічної
безпеки району;
б. вжити заходів щодо припинення зменшення флори та фауни;
в. проведення інформаційно-просвітницької роботи серед населення.
5.Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості.
а. збільшення частки екологічної інформації в ЗМІ;
б. систематичне інформування про діяльність виконавчої влади у сфері
екологічної безпеки;
в. створення умов для проведення громадської оцінки діяльності органів
влади з питань охорони навколишнього природного середовища;
г. включення питань формування екологічної освіти і культури в
програми соціально-економічного розвитку району.
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Заходи районної Програми охорони навколишнього
природного середовища до 2015 року

Назва заходу

1 Реконструкція
каналізаційних
мереж в м. Снятині
2 Будівництво
роздільної
каналізації,
каналізаційних
мереж і споруд для
відділення медико –
соціального
реабілітаційного
центру в с. Стецева
3 Реконструкція
каналізаційних
мереж
Залучанського
дитбудинку-інтернат
/вигот. проектно кошторисної
документації
4 Проведення заходів
з охорони підземних
вод та ліквідація
джерел
їх
забруднення на вул.
Завалівській у м.
Снятині
5 Реконструкція
каналізаційних
мереж Снятинської
ЗОШ-інтернат
6 Отримання дозволів
на
спец
водокористування
підприємствам, які
використовують
воду
для
технологічних
потреб
7 Обладнання
нафтоуловлювачів
на
автозаправках,
мийних
для
автомобілів,
ремонтних
майстернях
та

Вартіс
ть
заходу
тис.
грн..

1274,9

Джерела фінансування, тис. грн..
Бюджет
Власні
Інвести
ції,
держ обл.. місц. кошти
підприєм гранти
.
ств
Охорона і раціональне використання водних ресурсів
174,
900,
200,0
9
0

Фонд охорони НПС
держ обл..
міс
.
ц.

700,0

700,0

182,76

182,7
6

192,45

192,4
5

39,48

39,48

5,0

5,0

(15х4,
0)
60,0
60,0
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проведення
утилізації стоків
8 Очищення
берегів 50,0
річок від сміття та не
допускання
їх
забруднення і миття
автомобільного
транспорту
2311,8
ВСЬОГО:
3
1 Впровадження
технологій,
що
забезпечують
зменшення
рівня
забруднення
атмосферного
повітря
шляхом
влаштування
електрокотлів
в
будинках культури
сіл
Підвисока,
Стецева
2 Виготовлення
проекту
об’їздної
дороги
та
завершення
будівництва в смт.
Заболотів
3 Посадка
дерев
вздовж
магістральних доріг
4 Отримання дозволів
на викиди в
атмосферу в
обласному
управлінні
Держекології
керівникам
підприємств :
птахофабрик,
спиртзаводу,
пилорамам з обсягом
розпиловки зверх
100 м.куб. в рік; с/г
підприємствам в
яких є понад 100
голів ВРХ або
свиней
ВСЬОГО:

50,0

900,
0

1314,
69

-

-

-

174,
9
Охорона атмосферного повітря
50,0
50,0

115,0

-

25,0

125,0

1000,0

1000
,0

25,0

25,0

10,0

1160,0

10,0

-

50,0

-

Раціональне використання
побутових відходів
1 Будівництво
5000,0
полігону
для
складування ТПВ в
смт. Заболотів

2300
,0

200,0

1000 75,0 25,0 10,0
,0
і зберігання відходів виробництва

і

2500
,0
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2 Придбання
ТОВ 245,0
АВЕ
"Коломия"
щорічно
140
контейнерів
для
ТПВ
3 Ліквідація щорічно 60,0
несанкціонованих
стихійних
сміттєзвалищ
у
м.Снятині-7,
у
смт.Заболотів-5
/35+25/х 1,0 тис. грн
4
Впровадження
8,0
системи роздільного
збирання ТПВ в м.
Снятині, смт.
Заболотові, сс..
Джурів, Стецева

245,0

60,0

8,0

РайСЕС
забезпечити
постійний контроль
за охороною земель 33,0
від засмічення та
ліквідацію
несанкціонованих
сміттєвих звалищ
6 Міськсільвиконкома
м розробити нові
схеми
санітарного
очищення
1,0
населених пунктів
району та місцеві
програми
поводження з ТПВ
7 Щорічне
отримування
провідними
підприємствами
району дозволів та 5,0
лімітів на утворення
та
розміщення
відходів, дозволів на
викиди в атмосферу
та
спецводокористуван
ня
5352,0
ВСЬОГО:
5

33,0

1,0

5,0

2300 200,0 2500 39,0
,0
,0
Охорона і раціональне використання земель

1 Проведення заходів,
направлених
на
запобігання
розвитку
небезпечних
геологічних
процесів, усунення

313,0

-

500,0
250,

250,
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2

3

4

5

або зниження до
допустимого рівня їх
негативного впливу
на
території
та
об'єкти
Рекультивація
39,1
порушених земель,
13,94 га
Розроблення
2823,2
проектів
землеустрою
і
техніко-економічні
обґрунтування
та
охорона
земель
адміністративнотериторіальних
утворень 20165,8 га
Розроблення
490,0
проектів
землеустрою,
що
забезпечують
еколого-економічне
обґрунтування
сівозміни
та
впорядкування угідь
20 од.
Проведення
2658,3
грунтових обстежень
сільськогосподарськ
их угідь
31274,3 га
6510,6
ВСЬОГО:

0

0

39,1

823,
2

2000
,0

460,0
30,0

-

-

1063
,3

1595
,0

1313
,3

2418
,2

460,0

-

250,
2069
0
,1
Охорона і раціональне використання природних ресурсів рослинного і тваринного світу,
збереження природно-заповідного фонду
1 Проведення заходів
з озеленення міста, 100,0
селища та сіл району
100,
0
2 Проведення заходів
щодо
охорони
тваринного світу та
боротьби
з
браконьєрством
3 Проведення
400,0
400,0
спеціальних заходів,
спрямованих
на
запобігання
знищенню
чи
пошкодженню
природних
комплексів
територій та об'єктів
ПЗФ
місцевого
значення в частині
встановлення меж на
місцевості
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4 Інвентаризація,
розробка
проектів
землеустрою
та
проведення робіт з
консервації
деградованих
та
малопродуктивних
земель
шляхом
залуження
та
заліснення 1759,0 га
5 Виготовлення
проектів
землеустрою щодо
організації
та
встановлення
меж
територій природнозаповідного фонду
112,5 га
6 Проведення
інвентаризації
земель
населених
пунктів та земель
несільськогосподарс
ького призначення за
межами населених
пунктів 2010,9 га
7 Розмежування
земель державної та
комунальної
власності 491,6 га
8 Здійснення охорони
лісів від пожеж та
самовільних рубок
ВСЬОГО:

7211,9

80,0

3000
,0

2211
,9

2000,0

80,0

402,2

120,
7

120,
7

20,1

40,2

98,3

29,5

29,5

29,5

9,8

8292,4

-

150, 3150 2261
100, 2
,2
,5
0
Проектні та проектно-кошторисні роботи
200,0
200,0

50,0

100,0

2100,0

480,0

1 Виготовлення
проектнокошторисної
документації
на
будівництво
полігону ТПВ в
смт.Заболотів
200,0
ВСЬОГО:
ВСЬОГО ПО П
Р О Г Р А М І д о 24019,
2015року
1

200,0
3450
,0

2244,
69

100,
0

2463
,5

8318
,3

4394
,6

948,0

2100,0

Виконання програми здійснюється протягом 2011 – 2015 років в міру поступлення
коштів на виконання вказаних заходів.
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