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Щодо визнання долини річки Унава 
зоною екологічного лиха

Виконавчим комітетом Фастівської міської ради було розглянуто Вашу петицію, 
вх.№НОО.1495.8 від 16.07.2020 року, щодо визнання долини річки Унава зоною 
екологічного лиха, відновлення екосистеми і русла річки, та інформуємо про наступне.

Екологічне лихо -  це аномальна екологічна ситуація, яка склалася в навколишньому 
середовищі на визначеній території (акваторії) внаслідок виникнення стихійних лих 
і антропогенного впливу на процеси природи, системи, що призвела до остаточних змін 
у навколишньому середовищі і порушення нормальних умов життєдіяльності: погіршення 
здоров’я і шкоди народному господарству, порушення рівноваги природи і природних 
екосистем, деградації флори і фауни.

До екологічних лих відносять всяке руйнівне природне і природно-антропогенне 
явище (землетрус, повінь, виверження вулкану, засуха, масове розмноження шкідників, 
відсутність комах опилювачів, що загрожує врожаю). Серед екологічних лих 
найнебезпечнішими вважають (за даними ООН) циклони, особливо тропічні. Однак, 
не менш грізні наслідки приносять засуха і опустелювання.

Одне з найбільших екологічних лих -  Чорнобильська аварія. Постановою Верховної 
Ради Української PCP від 1 серпня 1990 року №95-ХІІ «Про невідкладні заходи 
щодо захисту громадян України від наслідків Чорнобильської катастрофи» Україну було 
оголошено зоною екологічного лиха.

Серед найбільш актуальних на сьогоднішній день у місті питань -  питання 
санітарно-екологічного покращення стану річки Унава, з метою захисту прилеглих до річки 
територій від підтоплення та затоплення під час проходження повеней та паводків, 
збільшення її пропускної спроможності, а також відновлення сприятливого гідрологічного 
і санітарного стану, розчистки від замулення русла річки. Це питання включено 
до Обласної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного 
оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року по м. Фастів.

Виконавчим комітетом Фастівської міської ради неодноразово направлялися листи 
до Київської обласної державної адміністрації про включення до переліку 
природоохоронних заходів, що фінансуються з обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища, об’єкту: «Регулювання та екологічне покращення стану р. Унава» 
(орієнтовна вартість -  3 млн. грн.), однак кошти на реалізацію зазначеного заходу 
не виділялися.

Враховуючи вкрай обмежені фінансові можливості міського бюджету, силами 
комунальних служб міста виконуються роботи по благоустрою і розчистці прибережної 
смуги річки від сміття, рослинності та ін.

З метою попередження виникнення і розповсюдження інфекційних хвороб, 
Фастівським міжрайонним відділом лабораторних досліджень Державної установи 
«Київський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»



(м. Фастів, вул. Суворова, 9) постійно проводиться моніторинг якості води в р. Унава, 
в районі пляжів №1 і №2.

За результатами проведених мікробіологічних та санітарно-гігієнічних досліджень 
від 16.06.2020 р. та 18.06.2020 р. виявлено невідповідність відібраних зразків води р. Унава 
стандарту по мікробіологічним показникам (перевищення індексу лактозопозитивних 
мікроорганізмів -  ЛКП), а також невідповідність стандарту по санітарно-хімічним 
показникам -  перевищення нормованого рівня БСК-20 (біохімічне споживання кисню). 
Вміст токсичних елементів у відібраних зразках води не перевищує нормованих рівнів. 
Зважаючи на отримані результати лабораторних досліджень, КП ФМР «Фастів- 
благоустрій» в районі пляжів №1 і №2 було розміщено інформацію для населення про 
заборону купання.

Мешканці міста також мають можливість долучитися до проведення заходів 
зі санітарно-екологічного покращення стану річки Унава, зокрема, шляхом проведення 
суботників або участі у відповідних проектах міжнародної грантової допомоги.

В останні роки небайдужими мешканцями міста проводиться робота, направлена 
на зменшення забруднення і покращення гідрологічного режиму р. Унава. Після отримання 
роз’яснень Методично-технологічного центру з аквакультури, громадськими активістами 
було утворено суб’єкт господарювання, а також розроблено Режим рибогосподарської 
водойми Фастівського водосховища, та, спільно з ГО «Товариство рибалок «Унава», 
неодноразово проводилося вселення рослиноїдних видів риб (товстолоб, білий амур та ін.), 
з метою санітарно-екологічного покращення стану річки. Також, рибним господарством 
«Унава» було внесено 6000 літрів суспензії мікроводорослі хлорела в річку, з метою 
покращення якості води.

Враховуючи зазначене, у виконавчого комітету Фастівської міської ради відсутні 
підстави для клопотання про оголошення долини річки Унава зоною екологічного лиха.

Міський голова М.В. Нетяжук


