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Вступна частина
Одним із основних елементів благоустрою населених пунктів є зелені 

насадження.  Необхідність  розроблення  програми  викликана  відсутністю 
інформації  в  повному  обсязі  щодо  наявної  кількості  та  якості  зелених 
насаджень в місті; матеріалів інвентаризації зелених насаджень; хаотичністю 
елементів та об’єктів благоустрою зеленого господарства, без врахування не 
тільки  особливостей  взаємовідносин  між  рослинами,  але  й  можливого 
негативного впливу на стан здоров’я  людей;  великою кількістю аварійних 
дерев на вулицях міста, що в свою чергу призводить до обґрунтованих скарг 
від мешканців; концепції розвитку зелених зон міста.

У  місті  озеленення  представлено  парковою  зоною,  скверами, 
клумбами,  насадженнями  вздовж  доріг,  Замковою  горою.  Проекти  і 
архітектурні  рішення  по  веденню  зеленого  господарства  у  місті  відсутні. 
Господарство ведеться планово, проводиться весняна обрізка крон, підсадка, 
побілка дерев та вирубка поодиноких аварійних дерев.

У  центральній  частині  міста  розташований  парк  культури  та 
відпочинку площею 3 0961 га, рельєф якої рівнинний. У насадженнях парку 
зростають в основному місцеві породи (липа дрібнолиста, клен гостролистий, 
явір,  ясен  звичайний),  а  також  певна  кількість  екзотів  (верба  Матсуди 
звивиста,  робінія  звичайна,  дуб  червоний,  клен  сріблястий,  гіркокаштан 
звичайний). Усього 30 видів деревно-чагарникової рослинності: 253 дерев та 
360  чагарників.  У  загальному  деревні  насадження  парку  знаходяться  у 
доброму  та  задовільному  стані.  Міський  парк  культури  та  відпочинку 
реконструюється.

На території м. Хуст знаходиться Замкова гора, на якій розташований 
пам’ятник  історії  та  архітектури  Руїни  замку,  яка  у  даний  час  заросла 
самосівом деревами і кущами різних порід, площею близько 6 га лісу (дуб, 
граб,  бук, канадський клен, ясінь, явір, в’яз, акація, ялівець, кущі: ліщина, 
бузина). Щорічно руїни Замку прочищуються. На Замковій горі проводиться 
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обрізка  крон  дерев,  вирізка  кущів, косіння  трави,  прибирання  сміття. 
Проблемою  залишається  самовільна,  несанкціонована  вирубка  дерев  та 
кущів.

Загальна площа зелених насаджень у місті складає 402,2 га., із них :
- загального користування -84,3 га;
- спеціального призначення - 54,3 га;
- зона рекреації –24,1 га;
- замкова гора -21 га.
Загалом у місті налічується 9 648 м2   газонів, 445 м2 квітників, 80 м2 

рабаток, 7 330 м2, парк площею 30 961 м2 , та скверів у тому числі:
сквер на майдані Незалежності - площею 1 030 м2;
сквер на площі А.Штефана - 2 000 м;
 по вул. А.Волошина газони - 790 м2,  квітників 54 м2, 600 м2 скверів; 
 по вул. Духновича-Львівська - сквер - площею 810 м2, квітників -14 м2, 
 по вул. Карпатської Січі газони площею 362 м2, та квітників – 75 м2;
 по вул. Конституції газонів 450 м2, квітників -152 м2, рабатки – 80 м2;
 по вул. Міська-Червонодеревників сквер площею -  2 500 м2;
 по вул. Пирогова газони -3 751 м2, квітників 150 м2, скверів 390 м2;
 по вул. Свободи – газони 540 м; 
 по вул. І.Франка газони - 3 755 м. (додаток №1).
Стан зеленої зони міста вже давно викликає занепокоєння в історичній 

частині  міста  (Чеське  містечко);  біля  навчальних  закладів  близько  20% 
аварійно  небезпечних  дерев;  також  в  зоні  уваги  зелені  насадження  на 
прибудинкових  територіях  багатоквартирних  будинків.  Насадження  тут 
потребують формування крон, обрізки сухих, хворих і пошкоджених гілок. 
Деяка частина з них є небезпечною для будівель, автотранспорту, зовнішніх 
комунікацій.

Зелені насадження загального користування знаходиться на утриманні 
та  обслуговуються  комунальним  підприємством  «Міська  шляхово-
експлуатаційна дільниця».

Генеральний  план  міста  з  вказаними  зеленими  зонами  у  стадії 
виготовлення.

Програма  визначає  основні  напрями,  форми діяльності  та  відносини 
органів місцевого самоврядування, представників громадськості, фізичних та 
юридичних осіб стосовно рослинного світу у межах міста.

Програма направлена на збереження та поновлення зелених насаджень, 
розробку  планів  реконструкції  і  розвиток  зелених  насаджень,  надання 
зеленим  зонам  міста  статусу,  а  також  на  покращання  зовнішньої 
привабливості вулиць та місць загального громадського користування.

Змістом  Програми  є  проведення  комплексу  управлінських, 
економічних  і  правових  заходів,  направлених  на  розвиток та  збереження 
поновлення зелених насаджень, а саме:

- проведення інвентаризації зелених насаджень;
- проведення заходів, пов’язаних з озелененням міста;
-  відведення земельних ділянок для створення  нових зелених зон на 

території міста;
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-  приведення  територій  та об’єктів зеленого господарства в місті 
у відповідності з вимогами чинного законодавства;

-  налагодження  прогнозу  розвитку  шкідливих  організмів  та 
впровадження безпечних для людини засобів захисту рослин;

-  активна  робота  з  населенням  у  напрямку  підвищення  екологічної 
освіти.

Розроблена  програма  передбачає  реалізацію  комплексу  заходів  з 
розвитку та  збереження  зелених  насаджень,  а  також  створення  місць 
загального відпочинку населення та гостей міста.

Мета Програми
Основною  метою  Програми  є  охорона,  збереження  та  відтворення 

існуючих  зелених  насаджень,  їх  гармонійне  поєднання  з  ландшафтом 
м. Хуст,  утримання  їх  у  здоровому  впорядкованому  стані,  створення  та 
формування  високодекоративних,  стійких  до  несприятливих  умов 
навколишнього  природного  середовища  насаджень,  що  забезпечить 
збалансований розвиток міської зеленої зони та виконання нею екологічних 
соціально-економічних функцій.

Визначення проблем. 
Шляхи і способи розв’язання проблем.

В  сучасних  містах  нашої  держави  з  їх  розвинутою  мережею 
транспорту,  щільною  житловою  і  громадською  забудовою  створюються 
умови,  що  несприятливо  впливають  на  здоров’я  людини.  Повітря 
забруднюється,  вихлопними  газами  автомобілів  та  пилом.  Мертва 
підстилаючи поверхня забудови і замощень погіршує мікрокліматичні умови, 
особливо в гарячу пору року. Міський шум, що особливо проявляється на 
вулицях  з  інтенсивним  рухом  транспорту,  подразнює  нервову  систему 
людини, виснажуючи її.

Головним засобом оздоровлення повітря населених місць є широкий 
розвиток  системи  озеленення.  Чисельними  дослідженнями  встановлена  їх 
вирішальна роль в покращенні складу повітря – збагачення його киснем та 
очищення від шкідливих домішок. Зелені насадження сприятливо діють на 
температурний  режим  і  вологість  повітря,  захищають  від  сильних  вітрів, 
зменшують міський шум. Сквери, парки, алеї,  газони, зелені насадження в 
житлових  кварталах  –  кращі  місця  для  відпочинку  населення  та  для 
організації різних масових культурно-просвітницьких заходів.

Значну  роль  зелені  насадження  відіграють  у  створенні  оптимальних 
умов  для  відпочинку  населення.  Декоративні  властивості  рослин  – 
різноманіття форм, кольору і фактури – відкривають широкі можливості для 
використання  насаджень  як  одного  з  засобів  архітектурно-планувальної 
фітомеліорації.

Зелені  насадження  міст  –  важлива  складова  частина  міського 
господарства. Вони займають важливе місце в вирішенні проблем охорони і 
поліпшення  стану  навколишнього  середовища,  виконують  комплекс 
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оздоровчих,  рекреаційних,  захисних функцій,  виступають  стабілізатором 
екологічної рівноваги.

Система  зелених  насаджень  –  один  з  найважливіших  факторів  в 
створенні  найкращих екологічних,  мікрокліматичних,  санітарно-гігієнічних 
життєвих  умов для  населення  міст,  в  формуванні  культурного  ландшафту 
сучасного міста.

Зелені  насадження  формують  ландшафти  міста,  є  місцем 
повсякденного  відпочинку  населення,  вони  покращують  природне 
середовище, є природними біофільтрами повітря, води і ґрунтів, акумулюють 
техногенні викиди.

Наразі сучасний стан збереження та використання об’єктів зеленої зони 
не відповідає вимогам часу. Із-за складних фінансових і матеріальних умов 
комунальних підприємств вживаються вкрай необхідні заходи з утримання 
зелених  зон  загального  користування  в  місті,  а  саме  видалення  аварійних 
гілок та дерев, весняна обрізка крон дерев вздовж доріг центральних вулиць, 
підстригання кущів. Для оформлення клумб, квітників і газонів залучаються 
на  договірних  засадах  приватні  підприємці.  Для  вирішення  питань  з 
комплексного  озеленення  міста,  збереження  та  відновлення  існуючих 
насаджень важливим є опрацювання ефективної політики стосовно об’єктів 
зеленого господарства.

Основними шляхами і способами розвитку та збереження зелених зон 
можуть бути:

додаткові захисні насадження уздовж доріг, залізниць;
озеленення  прибережних ділянок для берегоукріплення  і  захисту  від 

водної ерозії вздовж річок Тиси, Ріка та Хустець;
озеленення схилових ділянок для укріплення їх від зсувів і  розмивів 

поверхневими водами кущами рослин;
впорядкування і відновлення зелених зон на прибудинкових територіях 

багатоквартирних будинків;
озеленення вільних територій;
підбору видів за часом цвітіння та за кольоровою гамою;
реалізація проекту реконструкції парку по вул. 900-річчя Хуста;
реалізація проекту реконструкції центральної частини міста;
створення зелених насаджень у місцях нового житлового будівництва;
квіткове оформлення в’їздів у місто;
своєчасне виконання комплексних агротехнічних заходів з утримання 

зелених  насаджень,  їх  захисту  від  хвороб  і  шкідників,  підживлення 
добривами;

розвиток матеріально-технічної бази підприємств, які утримують зелені 
насадження,  з  оновленням  та  технічним  переоснащенням  обладнання,  що 
використовуються для утримання та ремонту зелених насаджень;

оновлення  якісного  та  кількісного  стану  зелених  насаджень  при 
здійсненні  реконструкції  і  ремонтів  об’єктів  зеленого  господарства, 
своєчасне  виконання  комплексних  агротехнічних  заходів  з  утримання 
зелених  насаджень,  їх  захисту  від  хвороб  і  шкідників,  кореневого  і 
позакореневого підживлення.
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З метою охорони і  збереження зелених  насаджень,  створення  бази 
даних  для  розробки  програм  будівництва,  відновлення  та  експлуатації 
об'єктів  зеленого  господарства  необхідно  провести  інвентаризацію  і 
паспортизацію територій зелених зон міста, у тому числі парків, скверів, з 
визначенням меж усіх територій і винесенням їх в натуру.

Завдання 
і заходи місцевої Програми розвитку та збереження зелених 

насаджень 
Першочерговими заходами Програми є:
-  моніторинг  зеленої  зони  міста  та  комплексна  оцінка  фактичного  і 

прогнозованого стану насаджень;
- проведення інвентаризації зелених насаджень;
- проведення паспортизації зелених насаджень;
- опрацювання технології поліпшення фітосанітарного і фізіологічного 

стану рослин зеленої зони міста;
-  визначення  балансоутримувачів  об’єктів  благоустрою  зеленого 

господарства державної та комунальної власності;
- підбір для озеленення асортименту рослин, стійких до різноманітних 

факторів;
-  реалізація  проектів  з  реконструкції  та  благоустрою міського парку 

культури  і  відпочинку  та  центральної  частини  міста  (згідно  Проекту 
реконструкції міського парку культури та відпочинку у м. Хуст); 

-  санітарне  обрізування  (обрізування  сухих,  надломлених  та 
ослаблених гілок з поступовою обробкою зрізів);

- обрізування омели і плодових тіл грибів;
- створення нових зелених зон у місті;
-  забезпечення  підприємств  зеленого  господарств  необхідними 

технічними засобами.
Вирішення цих завдань покращить екологічну та естетичну ситуацію у місті.

Очікувані результати 
і ефективність Програми

Розробка  і  впровадження  концепції  ландшафтно-архітектурних 
комплексів при створенні нових зелених зон, озелененні житлових кварталів, 
упорядкуванні клумб і квітників надасть змогу відновити естетично-виховні 
функції  зеленої  зони  і  надасть  місту  неповторне  обличчя  курортно-
рекреаційної зони. 

Системний  підхід  до  розвитку  насаджень  міста  надасть  можливість 
створити  концепцію  розвитку  зеленої  зони  м.  Хуст,  а  її  впровадження  у 
зелене  будівництво  сприятиме  покращанню  екологічних  умов  довкілля. 
Складання  кадастру  зелених  насаджень  міста  і  оцінка  їх  стану  дасть 
можливість  скласти  плани  реконструкції  скверів  з  використанням  рослин, 
стійких до екологічних та природних умов м. Хуст.
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Обсяги та джерела фінансування
Загальний  обсяг  ресурсного  забезпечення  програми  становить 

790,0 тис. грн., у тому числі:
 

Рік
Разом,

тис. грн.

в тому числі:
міський бюджет,

тис. грн.
інші джерела,

тис. грн.
2011 70,0 70,0
2012 100,0 100,0
2013 150,0 150,0
2014 200,0 200,0
2015 270,0 270,0

Фінансування  заходів  Програми  здійснюється  в  межах  коштів, 
передбачених  у  бюджеті  м.  Хуст  на  відповідний  рік  за  загальним  та 
спеціальним фондами бюджету. 

У випадку невиконання заходів програми у заплановані терміни через 
відсутність фінансування або з інших непередбачуваних причин, до програми 
вносяться  зміни  в  установленому  порядку  з  вказанням  причин  та 
визначенням нових  термінів виконання заходів програми.
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Додаток №1  до Програми розвитку та 
збереження зелених насаджень у м. Хуст 

на 2011 – 2015 роки
ПЕРЕЛІК 

об’єктів загального користування, 
що знаходяться на обслуговуванні в КП «Міська ШЕД» та КП ЖЕК №2

Адреса
газони,

м2
квітники,

м2
рабатки,

м2
сквери,

м2
парки,

м2

1 2 3 4 5 6
А.Волошина 790 54 - 600 -
     кругове 54
     вздовж вулиці 790
пл. Вакарова - - - 2 000 -
Духновича-Львівська - 14 - 810 -
     кругове 14
Карпатської Січі 362 75 - - -
     стоянка біля кафе 
“Оболонь”

97

     кінотеатр “Тиса” 150
     “Міська ШЕД” 115
     магазин “Київ Хуст” 75
Конституції 450 152 80 - -
     кругове 12
     магазин “Подарунки” 140
     вздовж будинку №1 450
     вздовж спецшколи 80
Міська-Червонодеревників - - - 2 500 -
м-н. Незалежності - - - 430+600 -
Пирогова 3 751 150 - 390 -
     музей 390
     дошка пошани 420
     вздовж ринку 150
     навпроти будинку №5 3 331
Свободи 540 - - - -
     кафе “Дружба” 540
І.Франка 3 755 - - - -
     вдовж РЕМ 95
     автостоянка під замком 60
     від р. Боронявка до 
повороту на с. Велятино

2 000

     навпроти ФФГУ “Хуст” 1 600
900-річчя Хуста 30 961
Всього: 9 648 445 80 7 330 30 961
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