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Виявлені масштаби явищ замору риби на водоймах Житомирської області 
протягом 2012–2018 років. Протяжність зони задухи коливалася від 50 до 3000 м. 
Загальна кількість загиблої риби склала 92 431 екз. Асфіксія, гостре отруєння при 
неконтрольованому внесенні засобів захисту рослин на прилеглих до річки полях, 
виток неочищених стічних вод у зливову мережу з подальшим потраплянням у 
річку – основні причини замору риби на водоймах області. Розмір збитків, завда-
них у результаті загибелі риби, варіювався в діапазоні від 122 590 грн (у 2013 р.) 
до 399 689 126 грн (у 2015 р.).

Ключові слова: замор риби, водойми Житомирської області, асфіксія, зона 
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Постановка проблеми. Надмірне антропогенне навантаження на водні 
екосистеми, значне їх забруднення призвело до зменшення самовідтворюю-
чих можливостей річок, виснаження їх водноресурсного потенціалу та змін 
у видовому різноманітті й чисельності водних біоресурсів. Відповідно до 
Порядку здійснення державного моніторингу вод, затвердженого Постановою 
Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 758 [12] (який набуде 
чинності з 1 січня 2019 р.), якісний і кількісний склад рибної фауни є одним з 
індикаторів екологічного стану масивів поверхневих вод. Перехід від оцінки 
якості води водних об’єктів на основі «відповідає чи не відповідає ГДК» до 
оцінки стану водних об’єктів як необхідної складової частини в процесах жит-
тєдіяльності людини та середовища існування водних біоресурсів передбача-
ється Водною Рамковою Директивою ЄС 2000/60/ЄС [7].

Саме з погіршенням якості води у водоймах, у результаті чого спо-
стерігається зменшення вмісту в них розчиненого кисню, а не зі значними 
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обсягами рибного промислу в минулі роки, пов’язують зниження чисель-
ності риб [1; 16; 17]. 

Заморні явища риби спостерігаються на всіх водних об’єктах Укра-
їни, зокрема й Житомирської області [1; 2; 4–6; 14]. Нерідкими є випадки, 
коли на берегах річок і озер можна побачити мертву рибу, яка іноді повні-
стю вкриває прилеглу до акваторії територію, що підтверджують численні 
повідомлення в засобах масової інформації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досліджувана проблема-
тика знайшла відображення в працях багатьох науковців. Зокрема, явища 
масового замору риби в Миколаївській області вивчали Г.Г. Трохименко [15], 
у Харківській – О.В. Рибалова та С.В. Бєлан [13], у північно-західній частині 
Аравійського моря – М.М. Кухарев [9], в Азовському морі та Керченській 
протоці – Р.В. Боровская й ін. [2], у верхів’ях р. Прип’ять, гирловій ділянці 
р. Горинь, Київському водосховищі, заплавних озерах р. Прип’ять, Ско-
ринь, Рогізне, Огрядне – Й.В. Гриб та ін. [6], у заплавних озерах Західного  
Полісся – О.М. Климнюк і Й.В. Гриб [8], Київського водосховища –  
П.М. Линник та ін. [10]; правові засади протидії заморним процесам у водо-
ймах України розглядали А.В. Самохін і П.В. Панталієнко [14].

Замор являє собою явище масової загибелі риби у водоймах, що 
виникає в результаті зниження кількості розчиненого у воді кисню. Пере-
ущільнена посадка риб на вирощування, використання надлишкової кіль-
кості кормів, «цвітіння» води за бурхливого розвитку синьо-зелених і зеле-
них водоростей, надходження у водні об’єкти великої кількості органіки 
внаслідок скидання неочищених і недостатньо очищених промислових 
стоків або змиву з полів отрутохімікатів спричиняє процес евтрофікації,  
у результаті чого також зменшується концентрація розчиненого кисню  
[1, c. 139; 3, с. 246; 17, с. 487].

Риби різних видів по-різному реагують на вміст розчиненого кисню 
у воді. За необхідною кількістю кисню для нормального існування риб 
розділяють на 4 групи: 1) мегаоксифільні, нормальною для яких є концен-
трація кисню 7–11 г О2/л, а летальною – 3–4 г О2/л (холодолюбні риби, 
мешканці чистих річок – лососі, голець, гольян, харіус); 2) мезооксифільні –  
які добре живуть за концентраціїї кисню 5–7 г О2/л (головень, білизна, 
миньок, пічкур, підуст, судак, бички); 3) олігооксифільні – вільно існуючі 
при концентрації кисню 3–4 г О2/л (сазан, плітка, окунь, йорж); 4) гіпо-
оксифільні – витримують дуже низькі концентрації – до 0,5 г О2/л (кефалі, 
карась, лин) [16, с. 194].

Розрізняють літній і зимовий замори риби [17, с. 487]. Найчастіше 
явище замору риб спостергіається саме в літні місяці. Найбільш інтен-
сивні замори мають місце, коли гіпоксія поширюється в прибережну зону  
[2, с. 72]. Улітку після м’якої зими замори більш інтенсивні та часті порівняно 
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з літом після помірної зими [2, с. 77]. До основних чинників, що формують 
явища аноксій риб у зимовий період, належить навантаження по органіч-
ній речовині, витрати води в річці, розчинений кисень, товщина льодового 
покриву, атмосферні опади в період зимової межені, температура атмосфер-
ного повітря, токсичні домішки за хлорфенольними сполуками [6, с. 144].

Попередити замори можна посиленням проточності води, розчищен-
ням джерел, примусовою аерацією за допомогою компресорів, інжекторів, 
розбризкувачів та інших механічних приладів. У водоймах, де часто відмі-
чаються замори, рекомендується розводити рибу, більш стійку до замору 
та рослиноїдну [11, с. 125].

Ураховуючи визначальне значення у виникненні заморів льодови-
кового покриву й кількості атмосферних опадів, можливе прогнозування 
виникнення кризових ситуацій у поверхневих водах за циклічністю холод-
них зим [6, с. 145].

Постановка завдання. Метою досліджень стала оцінка масштабів 
явищ замору риби на водоймах Житомирської області протягом 2012–2018 
років. Відповідно до встановленої мети до завдань досліджень увійшли 
такі питання: виявлення явищ замору риби на водоймах Житомирської 
області; установлення кількості загиблої риби; визначення причин замору 
риби; оцінка розмірів відшкодування збитків, заподіяних рибному госпо-
дарству в результаті загибелі риби.

Матеріал та методи. Інформаційною базою досліджень стали мате-
ріали Управління державного агентства рибного господарства в Жито-
мирській області, відділу інструментально-лабораторного контролю в 
Житомирській області та нормативно-правові акти й методики, відповідно 
до яких здійснюється державний нагляд (контроль) у сфері охорони вод-
них біоресусрів (Закони України «Про основні засади державного наг-
ляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05 квітня 2007 р.  
№ 877-V, «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону 
водних біоресурсів» від 08 липня 2011 р. № 3677-VI; Положення про 
органи рибоохорони Державного агентства рибного господарства України, 
затвердженого Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства 
України від 19 січня 2012 р. № 26; Методика розрахунку збитків, запо-
діяних рибному господарству внаслідок порушень правил рибальства й 
охорони водних живих ресурсів, затверджена Наказом Міністерства аграр-
ної політики України, Міністерством охорони навколишнього природного 
середовища України від 12 липня 2004 р. № 248/273 та ін.).

Результати досліджень. Житомирський рибоохоронний патруль 
Управління Державного агентства рибного господарства в Житомирській 
області здійснює контроль за випадками загибелі риби на водоймах Жито-
мирської області. Інспектори відділу іхтіології та регулювання рибальства 
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проводять обстеження берегової лінії, на підставі чого складається відпо-
відний акт, у якому зазначається опис ділянки, на якій виявлено загиблу 
рибу, її ширина та протяжність, кількість загиблої риби окремого виду, а 
також інші чинники, які, можливо, призвели до загибелі водних біоресур-
сів. У період 2016–2018 років іхтіологічна служба Житомирської області 
отримала 29 повідомлень про загибель риби у водоймах області, із яких  
23 факти були підтверджені після обстежень берегових ліній. 

Спеціалісти Державної екологічної інспекції в Житомирській області 
відбирають проби води для проведення лабораторних досліджень щодо 
встановлення концентрацій забруднюючих речовин і вмісту розчиненого 
кисню та в подальшому розраховують розміри завданих збитків. 

Для встановлення можливих причин загибелі риби її зразки направ-
ляються до Житомирської регіональної державної лабораторії державної 
служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту спо-
живачів. Відмітимо, що здійснення державного контролю щодо виявлення 
та запобігання заморним процесам сьогодні достатньо не врегульоване в 
правовому полі нормативно-правовими актами.

Протягом 2012–2018 рр. на берегах водних об’єктів Житомирської 
області має місце виявлення великої кількості мертвої риби. 

Інформація щодо випадків загибелі риби, її кількості та протяжності 
зони задухи на водних об’єктах Житомирської області, виявлених Жито-
мирським рибоохоронним патрулем протягом 2012–2018 років, наведена 
на рис. 1–6. Протягом зазначених років кількість загиблої риби налічувала 
92 431 екз (рис. 1). У розрізі досліджуваних років найбільше випадків заги-
белі риби під час задухи (14) зафіксовано у 2017 р. Загальна кількість заги-
блої риби становила 33 608 екз.

 
Рис. 1. Кількість загиблої риби, виявленої Житомирським рибоохоронним патрулем, 

на водоймах Житомирської області протягом 2012–2018 років
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У розрізі водойм Житомирської області протягом 2012–2018 років було 
виявлено на річках Роставиця, Крошенка, Словечна та Бастова по 1 випадку 
загибелі риби, на річках Уж, Гнилоп’ять і Случ – по 2, на р. Хомора – 3 випадки, 
на р. Гуйва – 7 випадків, на р. Тетерів – 9 випадків, на ставах – 5 випадків 
(усього 34 випадки загибелі риби). Найбільша кількість екземплярів загиблої 
риби фіксувалася на р. Уж (26 931 екз.) і р. Тетерів (23 509 екз.) (рис. 2).

 
Рис. 2. Кількість загиблої риби, виявленої Житомирським рибоохоронним патрулем, 

у розрізі водойм Житомирської області протягом 2012–2018 рр.

Відмітимо, що задуха спостерігається на всіх водоймах України, осо-
бливо в останні роки, підтвердженням чому є висвітлення цього питання 
в засобах масової інформації та численні наукові публікації. Протяжність 
зони задухи варіювала від 50 м (на ставу в межах с. Обухівка Бердичів-
ського району, що мало місце 26 серпня 2018 р.) до 3000 м (р. Уж за межами 
с. Барди Коростенського району, 8 травня 2018 р.) (рис. 3).

Розглянемо найбільш резонансні випадки загибелі риби, які набули 
широкого розголосу в засобах масової інформації.

4 березня 2012 р. на р. Уж унаслідок скиду ПрАТ «Коростенський 
МДФ» на площі 790 000 м2 річки виявлено 8550,4 кг загиблої риби  
(12 800 екз. карася, 3895 екз. окуня, 4697 екз. верховодки, 904 екз. чехоні, 
4116 екз. плітки, 508 екз. жереху). Розмір заподіяної шкоди від загибелі 
риби становив 1 313 093 грн. 18 коп.

13 липня 2015 р. на р. Хомора в с. Глибочок виявлена загибла риба в 
такій кількості: 354 екз. плітки, 65 екз. окуня, 65 екз. щуки, 177 екз. ляща, 
23 екз. сома, 463 екз. бичків, 741 екз. уклії, 14 екз. ротані та 161 екз. карася. 
За результатами лабораторних досліджень проб води, проведених відділом 
інструментально-лабораторного контролю Державної екологічної інспекції  
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в Житомирській області, установлене перевищення нормативів ГДК вмісту 
заліза загального – у 5 разів, БСК5 – у 2 рази, фосфатів – у 2,6 рази, азоту 
амонійного – у 2 рази, а також різкий запах риби (5 балів) у всіх пробах. 
Збитки від загибелі риби склали 399 689 126 грн.

  

  

 Рис. 3. Протяжність зони задухи, що спричинила мор риби на водоймах 
Житомирської області, протягом 2012–2018 років

Протягом 2016 року Житомирським рибоохоронним патрулем було 
виявлено 6 випадків загибелі риби на водоймах області, половина з них – на р. 
Хомора та р. Случ. Загальна кількість загиблої риби склала 4736 екз (рис. 4).

 
Рис. 4. Кількість загиблої риби, виявленої Житомирським рибоохоронним патрулем, 

на водоймах Житомирської області протягом 2016 р.
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15 квітня 2016 р. виявлено загибель риби на р. Случ у районі м. 
Баранівка Баранівського району. Кількість загиблої риби за видами склала  
312 екз.: сом – 7 екз., лящ – 38 екз., щука – 27 екз., окунь – 47 екз., уклія –  
50 екз., плітка – 45 екз., короп – 3 екз., раки – 38 екз, плоскирка –  
20 екз., краснопірка – 10 екз., ротань – 3 екз., бичок річковий – 5 екз, лин –  
2 екз., карась – 17 екз. За результатами вимірювань показників складу та 
властивостей води у відібраних пробах установлено перевищення вмісту 
азоту амонійного, ХСК, БСК; вміст розчиненого кисню у воді становив  
2,4 мг/дм3. Збитки становили 335 242 грн. 11 коп. Відмітимо, що у квітні 
2016 р. у Баранівському районі через забруднення р. Случ і р. Хомора Управ-
ління ДСНС у Житомирській області оголосило надзвичайну ситауцію при-
родного характеру об’єктового рівня, пов’язану з інфекційним захворюван-
ням риб невизначеної етіології (код згідно з ДК 019:2010 – 20736; код ознаки 
2.38 – випадок масової загибелі водних біоресурсів: риби, молюсків, водної 
рослинності й інших водних організмів).

3 травня 2016 р. на підставі звернень жителів смт. Першотравенськ, 
с. Глибочок, с. Макарівки щодо чергового скиду невідомих речовин  
у р. Хомора з боку Хмельницької області було створено комісію, яка 
обстежила берегову лінію р. Хомора та р. Случ біля с. Глибочок Баранів-
ського району та в межах смт. Першотравенськ, де було виявлено загибель 
риби за видами та в такій кількості: короп – 12 екз., верховодка – 83 екз.,  
окунь – 18 екз.; усього – 42 екз.

13 липня 2016 р. на р.Хомора в с. Глибочок у результаті обсте-
ження берегової лінії виявлено загиблу рибу в такій кількості: плітка – 354 
екз., окунь – 65 екз., щука – 65 екз., лящ – 177 екз., сом – 23 екз., бичок  
річковий – 463 екз., уклія – 741 екз., ротань – 14 екз., карась – 161 екз.  
За результатами досліджень проб води було виявлене перевищення норма-
тивів ГДК вмісту заліза загального в 5 разів, БСК5 – у 2 рази, фосфатів –  
у 2,6 разів, азоту амонійного – у 2 рази.

Протягом 2017 р. іхтіологічна служба отримала 14 повідомлень про 
загибель риби у водоймах області, із яких 10 фактів було підтверджено 
після обстежень берегових ліній.

Відмітимо, що передзаморні явища та факти загибелі водних біо-
ресурсів на р. Хомора та р. Случ мали місце й протягом 2017 року. Так,  
23 травня на р. Хомора в районі смт. Першотравенськ на відстані 300 м від 
мосту вниз по течії р. Хомора спостерігалося передзаморне явище водних 
біоресурсів. За результатами інструментально-лабораторного контролю 
вимірювань показників складу та властивостей води в пробах установлене 
перевищення гранично допустимих концентрацій за такими показниками: 
азот амонійний – 17,2 мг/дм3 (при нормі 0,5–1,0 мг/дм3); ХСК – 170 мг/дм3  
(при нормі 50 мг/дм3); БСК – 21,2 мг/дм3 (при нормі 3,0 мг/дм3); вміст роз-
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чиненого кисню в річці становив 2,0 мг/дм3 (при нормі не менше 6 мг/дм3);  
залізо загальне – 0,19 мг/дм3 (при нормі 0,1 мг/дм3); магній – 43,9 мг/дм3 
(при нормі 40 мг/дм3). 25 травня 2017 року на річці Случ у районі м. Бара-
нівка вже виявлено загибель риби в кількості 7004 екземпляри (щука –  
200 екз., окунь – 1274 екз., плітка – 2172 екз., уклія – 2341 екз., короп –  
174 екз., сом – 96 екз., лящ – 774 екз.).

 
Рис. 5. Кількість загиблої риби, виявленої Житомирським рибоохоронним патрулем, 

на водоймах Житомирської області протягом 2017 р.

25 липня 2017 р. у результаті обстеження берегової лінії р. Тетерів 
у районі Житомирського картонного комбінату виявлено загиблу рибу: 
плітка – 2369 екз., окунь – 1407 екз., щука – 772 екз., лящ – 1122 екз., 
верховодка – 2356 екз., судак – 1232 екз., бичок річковий – 1878 екз., 
краснопірка – 1451 екз., карась – 1902 екз., раки – 1465 екз. Результати 
дослідження Житомирської регіональної державної лабораторії державної 
служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту спожи-
вачів свідчать, що загибель риби сталася внаслідок асфіксії, причиною якої 
міг бути масовий розвиток і відмирання зоопланктону та синьо-зелених 
водоростей (цвітіння води) за спекотної погоди, що призвело до гниліс-
них процесів у водоймі та зменшення кількості розчиненого у воді кисню. 
Однак спеціалістами відділу інструментально-лабораторного контролю 
Державної екологічної інспекції в Житомирській області за результатами 
лабораторних досліджень води встановлене погіршення її якості.

9 серпня 2017 року на р. Тетерів у районі гідропарку біля кафе 
«Фавор» було виявлено 2365 екземплярів загиблої риби (короп – 205 екз., 
йорж – 29 екз., окунь – 524 екз., щука – 272 екз., лящ – 429 екз., судак –  
411 екз., раки – 495 екз.). 
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Більш детально результати контролю щодо випадків загибелі 
риби у водоймах Житомирської області протягом 2017 р. висвітлені в 
праці [5].

У 2018 р. (станом на 1 вересня) іхтіологічна служба отримала 9 пові-
домлень про загибель риби у водоймах області, із яких 7 фактів було під-
тверджено після обстежень берегових ліній (рис. 6).

 
Рис. 6. Кількість загиблої риби, виявленої Житомирським рибоохоронним патрулем, 

на водоймах Житомирської області протягом 2017 р.

26 червня 2018 р. проведеним обстеженням правого та лівого берега 
р. Гуйва в межах м. Андрушівка (поблизу ДП «Коростишівський спирто-
вий комбінат», дільниця № 2) протяжністю 650 м виявлено 8527 екз. заги-
блої риби (плітка – 1439 екз., окунь – 1082 екз., краснопірка – 1820 екз.,  
щука – 324 екз., уклія – 1979 екз., судак – 291 екз., карась – 1592 екз.). 
За результатами інструментально-лабораторного контролю вимірювань 
показників складу води в пробах зафіксовано значний рівень ХСК –  
180 мг О/дм3 у місці забруднення, 136 мг О/дм3 і 146 мг О/дм3 вище та 
нижче місця забруднення; БСК5 – 27 мг О2/дм3 у місці забруднення та сут-
тєво нижчі показники вище та нижче місця забруднення. Житомирською 
регіональною державною лабораторією державної служби України з 
питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів установлено, 
що патологічні зміни характерні для дії на рибу хімічних речовин, що 
одноразово потрапили у воду. Збитки становили 2 374 963 грн.

Причинами замору риби, що мало місце на водоймах Житомирської 
області протягом 2012–2018 рр., стало поєднання природних і антропоген-
них чинників, а саме [4]: 
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1) асфіксія, причиною якої міг бути масовий розвиток і відмирання 
зоопланктону та синьозелених водоростей («цвітіння води») через спе-
котну погоду, що призвело до гнилісних процесів у водоймі та зменшення 
кількості розчиненого кисню у воді; 

2) гостре отруєння при неконтрольованому внесенні засобів захисту 
рослин на прилеглих до річки полях; 

3) виток неочищених стічних вод у зливову мережу з подальшим 
потраплянням у річку. 

Для попередження явищ замору риб необхідно запобігати зарос-
танню водойм, здійснювати меліоративний лов риби, посилити контроль і 
відповідальність за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти, прово-
дити роз’яснювальні роботи серед населення щодо дій у випадках вияв-
лення заморних явищ.

Відмітимо, що складність аналізу результатів досліджень полягає 
в тому, що наразі в Україні відсутні нормативи ГДК (гранично допусти-
мої концентрації) забруднюючих речовин для водних об’єктів господар-
сько-побутового призначення в межах населених пунктів.

Унаслідок загибелі риби, крім зменшення біорізноманіття та пору-
шення харчових зв’язків, виділяють й економічну складову частину – 
збитки, завдані рибному господарству. 

Розмір збитків, завданих рибному господарству в результаті загибелі 
риби, розрахований за 2012–2018 рр., наведено на рис. 7. Так, у 2012 р. роз-
мір збитків, завданих у результаті загибелі риби, становив 1 313 093,18 грн, 
у 2013 р. – 122 590 грн, у 2015 р. – 399 689 126 грн, у 2016 р. – 335 242,11 грн,  
у 2017 р. – 13 599 004 грн, у 2018 р. – 4 327 556 грн (рис. 7).

 
Рис. 7. Обсяг збитків, завданих рибному господарству в результаті загибелі риби  

на водоймах Житомирської області впродовж 2012–2018 рр.

Висновки з дослідження та перспективи подальшого розвитку 
в цьому напрямі. 1. Наявні дані щодо випадків масового замору риби на 
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водоймах Житомирської області протягом 2012–2018 рр. свідчать про роз-
виток деградаційних процесів у водних екосистемах. Протягом досліджу-
ваних років було виявлено 34 випадки загибелі риби в кількості 92 431 екз., 
найбільше – на р. Уж (26 931 екз.) і р. Тетерів (23 509 екз.)

2. Розмір збитків, завданих у результаті загибелі риби, становив  
у 2012 р. 1 313 093,18 грн, у 2013 р. – 122 590 грн, у 2015 р. – 399 689 126 грн, 
у 2016 р. – 335 242,11 грн, у 2017 р. – 13 599 004 грн, у 2018 р. – 4 327 556 грн.

3. Причинами замору риби стало поєднання природних та антропо-
генних чинників: 1) асфіксія, причиною якої міг бути масовий розвиток і від-
мирання зоопланктону та синьо-зелених водоростей («цвітіння води») через 
спекотну погоду, що призвело до гнилісних процесів у водоймі та зменшення 
кількості розчиненого кисню у воді; 2) гостре отруєння при неконтрольова-
ному внесенні засобів захисту рослин на прилеглих до річки полях; 3) виток 
неочищених стічних вод у зливову мережу з подальшим потраплянням у річку.

4. Для попередження явищ замору риб необхідно запобігати зарос-
танню водойм, здійснювати меліоративний лов риби, посилити контроль і 
відповідальність за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти, прово-
дити роз’яснювальні роботи серед населення щодо дій у випадках вияв-
лення заморних явищ.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА СЛУЧАЯМИ 
МАССОВОГО ЗАМОРА РЫБЫ НА ВОДОЁМАХ 
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Выявлены масштабы явлений замора рыбы на водоёмах Житомирской об-
ласти на протяжении 2012–2018 годов. Протяженность зоны удушья колебалась от 
50 до 3000 м. Общее количество погибшей рыбы составило 92 431 екз. Асфиксия, 
острое отравление при неконтролированном внесении средств защиты растений 
на прилегающие к речке поля, вытекание неочищеных сточных вод в сливную сеть 
с дальнейшим попаданием в речку – основные причины замора рыбы на водоёмах 
области. Величина убытков, причиненных в результате гибели рыбы, варьировала 
в диапазоне от 122 590 грн (в 2013 г.) до 399 689 126 грн (в 2015 г.).
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The paper identifies the scope of fish kill in the reservoirs of Zhytomyr region 
during 2012–2018. The extension of asphyxiation zone ranged from 50 to 3000 m.  
A total amount of fish kill was 92 431. The main causes of fish kill in the reservoirs of 
Zhytomyr region are asphyxia, acute intoxication due to unregulated addition of plant 
protection products on border territories of a river, stream of wastewater in the discharge 
system with further ingress in the river. The extent of damages caused by fish kill varied 
in the range from 122 590 UAH (2013) to 399 689 126 UAH (2015).
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