УКРАЇНА
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 28 березня 2012 року

№ 1425

Про внесення змін до Програми
природоохоронних заходів місцевого
значення на 2012 рік, затвердженої
рішенням Кіровоградської міської
ради від 26 січня 2012 року № 1169
Керуючись п. 22 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", Переліком видів діяльності, що належать до природоохоронних
заходів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 17 вересня 1996 року № 1147, Кіровоградська міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести зміни до Заходів щодо реалізації Програми
природоохоронних заходів місцевого значення на 2012 рік, затвердженої
рішенням Кіровоградської міської ради від 26 січня 2012 року № 1169 “Про
затвердження Програми природоохоронних заходів місцевого значення на
2012 рік”, та викласти їх в новій редакції, що додається.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію Кіровоградської міської ради з питань промисловості, енергетики,
транспорту та зв'язку, охорони навколишнього природного середовища та
першого заступника міського голови Дзядуха В.О.

Міський голова

Кладченко
32-29-74

О. Саінсус

Додаток
до рішення Кіровоградської міської ради
від 28 березня 2012 р.
№ 1425 2010 року № 3671
ЗАХОДИ
щодо реалізації Програми природоохоронних заходів місцевого значення на 2012 рік
№
п/п

Зміст заходу

1

1.

2.

3.

2

Розчистка русла річки Інгул в
межах міста Кіровограда
згідно з проектом "Розчистка
р. Інгул на ділянці від мосту
по вулиці Кірова до гирла
р. Сугоклеї"
Перенесення існуючих
комунікаційних мереж в
зв’язку з розчисткою річки
Інгул в м. Кіровограді
(перенесення каналізаційних
дюкерів ПК-92, ПК-93 та
кабельної лінії 10кВ)
Розчистка русла річки Інгул в
межах міста Кіровограда згідно з
проектом “Розчищення
обвідного каналу р. Інгул в
районі парку Пушкіна міста
Кіровограда”

Відповідальні
виконавці

Фінансове забезпечення (тис. грн.)
всього
у тому числі за рахунок:
спеціального за рахунок
за рахудержав- обласпідприємств
ного
ного
фонду
нок усіх
бюджету бюджету міського
джерел
фінансубюджету
вання
3
4
5
6
7
8
Заходи з охорони водних ресурсів та протиповеневі заходи

Результат
впровадження

9

УЗВ та ОНПС

500,0

500,0
(КЕКВ 1172)

Зменшення техногенного
навантаження, приведення
русла річки у природний
стан

УЗВ та ОНПС

500,0*

500,0*
(КЕКВ 1172)

Поліпшення екологічного
стану р. Інгул

УЗВ та ОНПС

48,0

48,0
(КЕКВ 1172)

Зменшення техногенного
навантаження, приведення
русла річки у природний
стан

4.

Розчистка русла річки Біянка
в районі вулиці Колодязної
міста Кіровограда

УЗВ та ОНПС

152,0

152,0
(КЕКВ 1172)

5.

Виконання
комплексу
природоохоронних заходів з
оздоровлення р. Сазоновка
Переопрацювання проектнотехнічної документації на
Перенесення
існуючих
комунікаційних
мереж
в
зв’язку з розчищенням річки
Інгул в місті Кіровограді
(перенесення каналізаційних
дюкерів ПК-92, ПК-93 та
кабельної лінії 10 кВ)
Корегування проектнотехнічної документації для
проведення робіт по
відновленню дренажного
колектора від вул. Жовтневої
революції до вул.
Червоногвардійської
Розробка проекту будівництва
нових очисних споруд

УЗВ та ОНПС

50,0

50,0
(КЕКВ 1172)

УЗВ та ОНПС

62,0

62,0
(КЕКВ 1172)

УЗВ та ОНПС

200,0

КП
“Теплоенергетик”
вул. Ливарна, 1
с. Нове

100,0

100,0

Зменшення концентрації
забруднюючих речовин у
стічних
водах,
які
скидаються
у
річку
Сугоклеї

КП
“Теплоенергетик”
вул. Енергетиків,
20

150,0

150,0

Зменшення
концентрації
забруднюючих речовин
у
стічних водах, які скидаються у
річку Інгул

6.

7.

8.

9.

Чистка відстійника № 2

Зменшення техногенного
навантаження, приведення
русла річки у природний
стан.
Ліквідація
підтоплення
приватних
домоволодінь
в районі
вулиці Колодязна, пров.
Криничуватий
та
Яблучний
Поліпшення екологічного
стану
р.
Сазоновка,
Лелеківський мікрорайон
Поліпшення
технічного
стану та благоустрою
р. Інгул

Зниження рівня ґрунтових
вод в центральній частині
міста
та
зменшення
підтоплення центральної
частини міста

200,0
(КЕКВ 1172)

10.

11.

12.

1.

2.

3.

Заміна фільтруючого
матеріалу на
Na-катіонітовому фільтрі № 8,
І- ст.
Обв’язка
компресора
реагенттного господарства та
очисних споруд цеху № 14.
Створення
системи
змішування для очищення і
нейтралізації стічних вод
Проведення заміни аварійного
3-го щитовидного затвору
(шандора) на водозливній
греблі гідротехнічної споруди
Кіровоградського
водосховища на р. Інгул
Всього по розділу:
Модернізація
автоматики
газоспалювального обладнання на базі енергозберігаючої
системи
ЕКО-3
з
паралельним впровадженням
частотно-регулюючих
пристроїв серії ПЧТЕ на котлі
ГМ-50 ст. № 5
Наладка
режиму
горіння
котлів:
ГМ-50-1 ст. № 4
ТП – 35/50 ст. № 6
Впровадження
технології
фарбування
деталей
сільськогосподарської техніки
екологічно
чистими
порошковими емалями

КП
75,0
“Теплоенергетик”
вул.
Енергетиків, 20
ПАТ НВП
65,0
“Радій”
вул. Героїв
Сталінграда, 29

УЗВ та ОНПС

КП
“Теплоенергетик”
вул.
Енергетиків, 20

КП
“Теплоенергетик”
вул.
Енергетиків,
20
ПАТ
“Червона
зірка”
вул.
Медведєва, 1

150,0

75,0

65,0

Поліпшення екологічного
стану
р.
Інгул
та
зменшення техногенного
навантаження на
м. Кіровоград

150,0
(КЕКВ 1172)

2 052,0
1662,0
Заходи з охорони атмосферного повітря
406,8

Зменшення концентрації
забруднюючих речовин у
стічних
водах,
які
скидаються у річку Інгул
Зменшення концентрації
забруднюючих речовин у
стічних
водах,
які
скидаються
у
міську
каналізаційну мережу

390,0
406,8

Зменшення концентрації
забруднюючих речовин
у викидах в атмосферне
повітря,
зменшення
об’єму викидів

52,0

52,0

100,0

100,0

Зменшення концентрації
забруднюючих речовин
у викидах в атмосферне
повітря,
зменшення
об’єму викидів
Зменшення
викидів
забруднюючих речовин в
атмосферне повітря

4.

5.

6.

7.

1.

2.

Впровадження
пилоподавлення
зрошення

системи ВАТ
методом “Кіровоградський
кар’єр”
вул.
Автолюбителів, 5
Реконструкція фільтрів типу Інгульська
УКФ
на
головних шахта
вентиляційних
установках ДП “Схід ГЗК”
шахт
с. Неопалимівка
«Північна» і «Центральна»

25,0

25,0

Зменшення
об’єму
викидів
пилу
в
атмосферне повітря на
10-15%

500,0

500,0

Зниження концентрації
шкідливих речовин у
викидах в атмосферне
повітря,
зменшення
техногенного
навантаження
на
атмосферне повітря
м. Кіровограда
Зменшення викидів в
атмосферу на 10-15%

Обладнання
пилоочисним ВАТ
50,0
50,0
устаткуванням
цехів “Кіровоградський
промислових підприємств
завод
будівельних
матеріалів № 2
“Синтез”
Обладнання
пилоочисним Філія
70,0
70,0
устаткуванням
цехів “Кіровоградська
промислових підприємств
ДЕД” АБЗ
Всього по розділу:
1203,8
1203,8
Заходи поводження з побутовими , виробничими та токсичними відходами
Введення в експлуатацію
установки марки ТD70D,
виготовленої
у Словаччині,
для термічного знешкодження
лакофарбувальних відходів
Забезпечення якісної роботи
дільниці утилізації відходів на
ДД
(придбання станка для
дроблення
відходів,
придбання обладнання для
пнемотранспортування
відходів)

Зменшення викидів в
атмосферу на 10-15%

ПАТ “Червона
зірка”, вул.
Медведєва, 1

701,5

701,5

Зменшення кількості
утворених і
накопичених відходів

ПАТ НВП
“Радій” вул.
Героїв
Сталінграда,29

70,0

70,0

Зменшення кількості
утворених і
накопичених відходів

ТОВ НВФ
180,0
30,0*
150,0
“Екоцентр”,
(КЕКВ 1172)
вул.
Аджамська, 29
ПП. “Реал50,0
50,0
Сервіс”, вул.
Орджонікідзе,
2
Проведення
заходів
по ТОВ “РАФ10,0
10,0
зменшенню
негативного Плюс”, вул.
впливу діючого сміттєзвалища М. Тереза, 27
на довкілля м. Кіровограда в
літній період
Всього по розділу:
1011,5
30,0
981,5
Заходи з розвитку заповідної справи та збереження зелених насаджень

Поліпшення
екологічного
стану
території
по
вул.
Аджамській , 29
Зменшення
кількості
утворених
і
накопичених відходів

1.

Проведення обрізування та УЗВ та ОНПС
знесення
фаутних
дерев,
посадка зелених насаджень та
догляд за ними, у тому числі
придбання
посадкового
матеріалу для проведення
загальнодержавних акцій

160,0

160,0
(КЕКВ 1172)

Догляд за зеленими
насадженнями міста та
їх відновлення

2.

Проведення обрізування та УЗВ та ОНПС
знесення
фаутних
дерев,
посадка зелених насаджень та
догляд за ними, у тому числі
придбання
посадкового
матеріалу для проведення
загальнодержавних акцій
Розробка
проектів УЗВ та ОНПС
землеустрою з організації та
встановлення меж земельних
ділянок
під
об’єктами
зеленого
будівництва
та
проектів створення територій і

893,0*

893,0*
(КЕКВ 1172)

Догляд за зеленими
насадженнями міста та
їх відновлення

152,0

152,0
(КЕКВ 1172)

Відтворення та
збереження
біологічного
різноманіття

3.

4.

5.

3.

Санація
території
підприємства
із
знешкодження промислових
відходів
Переробка
відпрацьованих
автошин
методом
полікоксування

Зменшення
процесів
самогоріння
сміттєзвалища

об'єктів природно-заповідного
фонду та організації їх
територій
Всього по розділу:

1.

2.

3.

1205,0
1205,0
Заходи з екологічної освіти та виховання

Проведення
конференцій, УЗВ та ОНПС
семінарів,
виставок,
фестивалів та інших заходів
щодо пропаганди охорони
навколишнього
природного
середовища,
видання
поліграфічної продукції з
екологічної
тематики.
Організація і здійснення робіт
з
екологічної
освіти,
підготовки кадрів, підвищення
кваліфікації
та
обміну
досвідом роботи
Утримання та оснащення
УЗВ та ОНПС
приладами, обладнанням,
зміцнення матеріальнотехнічної бази управління
земельних відносин та
охорони навколишнього
природного середовища КМР

2,0

2,0
(КЕКВ 1134)

Екологічна
освіта
громадян,
залучення
громадських
екологічних організацій
до
розв’язання
екологічних проблем м.
Кіровограда

22,0

2,0
(КЕКВ 1134)
10.0
(КЕКВ 1131)
10,0
КЕКВ 1134)

Забезпечення
управління УЗВ та ОНПС
спеціальними періодичними
виданнями, літературою та
законодавчими
актами
з
екологічної тематики
Всього по розділу:

2,0

2,0
(КЕКВ 1131)

Здійснення контролю за
об’єктами забруднення
навколишнього
природного середовища
та створення умов для
роботи комісії по
визначенню стану та
вартості зелених
насаджень.
Підвищення
рівня
самоосвіти працівників
управління

26,0

26,0

Заходи по здійсненню моніторингу довкілля
1.

2.

Проведення
хімічного
та
радіохімічного
контролю
роботи
очисних
споруд,
визначення впливу скидів і
викидів
в
навколишнє
природне
середовище,
проведення
радіаційноекологічного моніторингу в
санітарно-захисній зоні і зоні
спостереження шахти
Проведення
радіологічного
контролю
питної
води
Северинівського водозабору

Проведення радіологічних
обстежень території
м. Кіровограда
Всього по розділу:
Всього по програмі, 2012 рік:
3.

Інгульська
шахта
ДП “Схід ГЗК”
с.
Неопалимівка

450,0

450,0

Визначення
обсягів
викидів
та
скидів
забруднюючих речовин
у навколишнє природне
середовище
та
забезпечення якісного
контролю за станом
довкілля
м.
Кіровограда

Інгульська
шахта
ДП “Схід ГЗК”
с.
Неопалимівка

25,0

25,0

Контроль
активності
радіонуклідів у воді
Северинівського
водозабору для питних
потреб
населених
пунктів
Завадівка та
Кіровоградського
району
Контроль за станом
радіаційної
складової
довкілля м. Кіровограда

10,0*

10,0*
(КЕКВ 1172)

485,0
5983,3

10,0
2933,00

475,0
3050,30

*Примітка. Зазначені заходи з урахуванням залишку коштів, не використаних у 2011 році у сумі 1 433,0 тис. грн.
Начальник управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища

В.Пидорич

