
    

 
 

    

 

                       МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ  СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  19 березня    2019 року                                                                  № 2456 

 

Про звіт за 2018 рік щодо виконання  

Програми природоохоронних заходів  

місцевого значення на 2018-2020 роки 

 

Керуючись  статтями   140, 146  Конституції України, статтею  26  

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  Міська рада                       

міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

Взяти до відома звіт за 2018 рік щодо виконання Програми 

природоохоронних заходів місцевого значення на 2018-2020 роки, 

затвердженої  рішенням Міської ради міста Кропивницького від 15.02.2018 

№ 1429  (з урахуванням змін та доповнень), що додається. 

 

 

 

Міський голова       А. РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Галина Негода 32 29 74 

    



   Додаток   

   до рішення Міської ради  

   міста Кропивницького  

   від  19 березня  2019 року 

   № 2456 

 

ЗВІТ 

за 2018 рік щодо виконання Програми природоохоронних заходів  

місцевого значення на 2018-2020 роки  

 

 Відповідно до  Програми  природоохоронних заходів місцевого 

значення на 2018-2020 роки,  затвердженої  рішенням Міської ради                         

міста Кропивницького від 15.02.2018 № 1429 (з урахуванням змін та 

доповнень) за рахунок  коштів фонду охорони навколишнього природного 

середовища передбачено  проведення заходів з охорони і раціонального 

використання водних ресурсів,  з охорони і раціонального використання 

природних рослинних ресурсів, збереження природно-заповідного фонду.  

Даною Програмою було передбачено на реалізацію природоохоронних 

заходів місцевого значення кошти у сумі  1924,5 тис. грн. 

Протягом  2018 року на проведення заходів з охорони і раціонального 

використання водних ресурсів використано 980,0 тис. грн, охорони і 

раціонального використання природних ресурсів – 849,5 тис. грн. 

 

Охорона і раціональне використання водних ресурсів: 

Відповідно до звернення Головного управління житлово-комунального 

господарства Міської ради   міста Кропивницького  про проведення заходів з 

оздоровлення   р. Інгул в межах міста, а саме від гідротехнічної споруди 

комунального підприємства «Теплоенергетик» через р. Інгул до вулиці 

Кропивницького, виконано роботи з підтримання належного санітарного 

стану вздовж русла р. Інгул (по течії від мосту по  вулиці Київській  до мосту 

по вулиці Кропивницького) шляхом видалення порослі, очерету, трави та 

видалення самосійних та порослевих дерев, які зростають або повалені у 

руслі р.  Інгул.  Очищення річок, як і інших водойм, є важливою процедурою 

у підтримці належного екологічного стану, особливо у літній період часу.  

 

Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів: 

 Відповідно до звернень управління освіти Міської ради                                 

міста Кропивницького  та сформованого переліку об’єктів виконано 

комплекс робіт по здійсненню догляду за зеленими насадженнями та 

видаленню  аварійних дерев на територіях загальноосвітніх та дошкільних 

навчальних закладів,   а саме: ЗОШ № 25 (вулиця Леваневського, 2б),                   

ДНЗ  № 73 (провулок Кінний, 3), ЗОШ № 35 (вулиця Космонавта                     

Попова, 28/20),  ЗОШ  № 1 (вулиця Преображенська, 103), ЗОШ № 15    

(вулиця Казанська, 13), ДНЗ № 63 (вулиця Академіка Тамма, 4-а), ДНЗ № 14 

(вулиця   Генерала Жадова, 21-а),    ДНЗ № 37 (вулиця Преображенська, 101), 

СЮТ (вулиця Яновського, 60),     ДНЗ № 52  (вулиця Комарова,11),       
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ДНЗ   № 65 (вулиця  Курганна, 2-а), ДНЗ № 17 (вулиця Вокзальна, 18-а),   

ДНЗ № 70 (вулиця Яновського, 62-а), ЗОШ № 7 (вулиця Генерала                

Шумілова, 30),  Вікторія-П  (вулиця Шатила, 16), ДНЗ № 62 (вулиця                         

Пацаєва, 11-а), ЗОШ № 34 (Студентський бульвар, 11), ЗОШ № 18 (вулиця 

Пацаєва, 2-а), ДНЗ № 2 (вулиця Шевченка, 41-а). Також, враховуючи 

пропозицію ДНЗ № 63 (вулиця Академіка Тамма, 4-а) виконано роботи з 

озеленення території навчального закладу відповідно  план-схеми озеленення 

та кошторисного розрахунку по благоустрою частини території дитячого 

навчального закладу. 

 

У 2018 році не виконані  такі заходи Програми: 

Збереження природно-заповідного фонду: 

Розробка проектів землеустрою з організації та встановлення меж 

земельних ділянок – 95,00 тис. грн.  

Рішенням міської ради  від 28.04.2011  № 491 (з урахуванням  змін)  

«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо організації 

і встановлення меж територій природно-заповідного фонду місцевого 

значення в районі вул. Лісопаркової» надано дозвіл комунальному 

підприємству «Трест зеленого господарства» на розроблення проекту 

землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-

заповідного фонду місцевого значення «Зелений сосновий масив в районі 

вул. Лісопаркової».                            

Оскільки, на виконання вищезазначеного рішення за рахунок коштів 

Програми розвитку та збереження зелених насаджень у місті 

Кропивницькому на 2018-2021 роки між комунальним підприємством 

«Благоустрій» Міської ради міста Кропивницького» та ДП «Кропивницький 

науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» укладено договір,   

виконання робіт за рахунок коштів  Програми  природоохоронних заходів 

місцевого значення не має потреби. 

 

Для забезпечення стабільності  екологічної ситуації,  зменшення 

викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, кількості відходів 

виробництва та споживання, що утворюються в процесі виробничої 

діяльності, за власні кошти підприємствами міста протягом року проведено 

відповідні природоохоронні заходи, а саме:  

публічним акціонерним товариством «Ельворті»  проведено 

виробничо-лабораторний контроль за викидами забруднюючих речовин в 

атмосферу від стаціонарних джерел викидів на суму 9,53 тис. грн та  

здійснено реконструкцію системи витяжної вентиляції від зварювальних 

постів на суму 44,1 тис. грн; 

комунальним підприємством  «Теплоенергетик» здійснено контрольні 

виміри скидів у водні об’єкти на суму 1,4 тис. грн,  утилізація відходів – 

942,0 грн, контрольні виміри викидів в атмосферне повітря від стаціонарних 

джерел на суму 4,0 тис. грн;  
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 державним  концерном «Ядерне паливо» та державним підприємством 

«Схід ГЗК» для поліпшення якості очистки шахтних вод Інгульської шахти 

державного   підприємства «Схід ГЗК»  проведено   дослідження на пілотній  

установці очистки шахтних вод, яка передбачає зниження мінералізації 

шахтних вод,   щодо поліпшення якості очистки шахтних вод Інгульської 

шахти – здійснено установку та введено в експлуатацію вакуум-фільтр, 

встановлено та введено в експлуатацію рН-метри промислового типу в 

технологічне устаткування, встановлено та введено в експлуатацію станцію 

приготування та автоматичного дозування поліакриламіду на установку 

очистки шахтних вод та розпочато роботу модернізації фільтруючих 

установок та автоматизацію процесу фільтрації в технології очистки шахтних 

вод на  Інгульській шахті. Також на шахті в повному обсязі проведені роботи 

з реконструкції технологічних трубопроводів та запірної арматури в насосній 

станції  очистки шахтних вод. Проводиться  щоквартально моніторинг 

(оцінка впливу виробничої діяльності шахти на навколишнє природне 

середовище)  а саме: стан підземних вод в місцях впливу діяльності уранових 

об’єктів, якість поверхневих  водних об’єктів  на місці скидів очисних 

шахтних вод,  атмосферного повітря і радону на межі санітарно-захисної 

зони   Інгульської шахти. 

 

 

 

Начальник управління  

земельних відносин  

та охорони навколишнього  

природного середовища                      О.ВОВЕНКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


