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Інформацію про виконання Програми природоохоронних заходів 
місцевого значення  за  2012 рік взяти до відома  (додається). 
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           Додаток   
         до рішення    
                             Кіровоградської міської ради 

                     від 06 березня 2013 року 
                      №  2276 

 
Інформація 

про виконання Програми природоохоронних заходів  
місцевого значення за 2012 рік 

 
Даною Програмою було передбачено видатки з місцевого бюджету на 

реалізацію у 2012 році природоохоронних заходів місцевого значення у       
сумі 2,933 млн. грн. 

У 2012 році за кошти місцевого фонду охорони навколишнього 
природного середовища виконано такі природоохоронні заходи: 

1. Розчистка русла річки Інгул в межах міста Кіровограда згідно з 
робочим проектом «Розчистка р. Інгул на ділянці від мосту по вулиці Кірова 
до гирла р. Сугоклеї» - 344,8 тис. грн. (було передбачено  500,0 тис. грн.). 

2. Розчистка русла річки Біянка в районі вулиці Колодязної та провулка 
Криничуватого міста Кіровограда  - 123,3 тис. грн. (було передбачено              
252,0 тис. грн.), виконано роботи з оздоровлення р. Біянка шляхом   
поглиблення  її  русла   до   природного   стану  на   487,5 метрів. 

3. Виконання комплексу заходів щодо підтримання належного 
санітарного стану русла річки Інгул на території міста – 84,3 тис. грн. (було 
передбачено 100,0 тис. грн.), роботи виконано від вул. Островська до                  
вул. Жовтневої революції  на відстані 1280 м. 

4. Проведено заміну аварійного 3-го щитовидного затору (шандора) на 
водозливній греблі гідротехнічної споруди Кіровоградського водосховища на 
р. Інгул – 177,7 тис. грн. (було передбачено 180,0 тис. грн.), роботи виконані 
в повному обсязі. 

5. Утримання та оснащення приладами, обладнанням, зміцнення 
матеріально-технічної бази управління земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища – 11,9 тис. грн. (було                  
передбачено 22,00 тис. грн.). 

6. Заходи з озеленення міста Кіровограда – 742,5 тис. грн., у тому числі:   
знесення фаутних дерев - 299,0 тис. грн.,  проведення обрізування дерев – 
275,5 тис. грн.,   заходи   з ліквідації карантинних бур’янів  – 99,9 тис. грн., 
придбання посадкового матеріалу – 68,1 тис. грн. (було всього                   
передбачено 1053, 0 тис. грн.).   

7. Розробка проектів землеустрою з організації та встановлення меж 
земельних ділянок під об’єктами зеленого будівництва та проектів створення 
територій і об’єктів природно-заповідного фонду та організації їх території, 
проектів утримання та реконструкції парків-пам’яток садово-паркового 
мистецтва -   розроблено проект утримання та реконструкції парка-пам’ятки 
садово - паркового   мистецтва    місцевого    значення   «Ковалевський» –  
59,9 тис. грн.  (було передбачено – 152,0 тис. грн.). 
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Всього у 2012 році виконано природоохоронних заходів та робіт на 

суму 1 544,4 тисяч гривень.  
Залишок невикористаних коштів у сумі 1386,4 тис. грн. є перехідним 

залишком. Ці кошти будуть використанні у 2013 році і враховані у Програмі 
природоохоронних заходів місцевого значення  на 2013 рік, яка  затверджена  
рішенням сесії Кіровоградської міської ради  від 29.01.2013 № 2230. 

Для забезпечення стабільності  екологічної ситуації,   що склалася                 
у м. Кіровограді та для зменшення викидів забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря, зменшення кількості відходів виробництва та 
споживання, що утворюються в процесі виробничої діяльності виробничого 
комплексу обласного центра міською радою у 2012 році проведено певну 
роботу щодо розробки та виконання відповідних природоохоронних заходів 
суб’єктами господарювання – основними забруднювачами. Так у 2012 році за 
власні кошти підприємствами міста виконано низку природоохоронних 
заходів: 

КП «Теплоенергетик» проведено чистку відстійника № 1, заміна 
фільтруючого матеріалу на Na-катіонітовому  фільтрі № 8, проведено 
налагодження режиму горіння котла ТП-35/50 ст.  № 6, всього використано 
на природоохоронні заходи  253,4 тис. грн. 

Інгульською шахтою Східного ГЗК  за власні кошти підприємства 
проведено роботи по реконструкції фільтру УКФ–1 головної вентиляційної 
установки  шахти «Північна», вартість робіт становить 500,0 тис. грн. На 
підприємстві постійно проводиться радіохімічний контроль викидів і скидів 
забруднюючих речовин в навколишнє природне середовище та радіологічний 
контроль питної води Северинівського водозабору, вартість вищезазначених 
робіт становить 475,0 тис. грн. 

ПАТ «Червона Зірка» за власті кошти виконанні заходи по 
впровадженню на підприємстві технології щодо фарбування деталей 
сільськогосподарської техніки екологічно чистими порошковими емалями та 
встановлена і запроваджується в експлуатацію установка марки                        
ТD 70D для термічного знешкодження лакофарбувальних відходів з 
допалюванням викидів. 

Кіровоградською ДЕД ПАТ «Державна акціонерна компанія 
«Автомобільні дороги  України» власними коштами проведено низку 
природоохоронних заходів по поліпшенню системи пило - газоочищення на 
суму 6,2 тис. грн. 

ПАТ НВП «Радій» для забезпечення якісної роботи дільниці обв’язка 
компресора реагентного    господарства   та   очисних   споруд   цеху   № 14, 
та створення системи змішування і нейтралізації стічних вод  використано  
24,0 тис. грн.  
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У 2012 році не виконані  такі заходи Програми природоохоронних 

заходів 
 

1. Переопрацювання проектно-технічної документації на перенесення 
існуючих  комунікаційних  мереж  у  зв’язку з  розчисткою  русла  річки 
Інгул у м. Кіровограді – 62,0 тис. грн. Цей захід було внесено до  Програми 
природоохоронних заходів місцевого значення на 2012 рік. Програмою 
передбачалося здійснити корегування проектно-технічної документації  
існуючих комунікаційних мереж (4 каналізаційних колектора Д-1000 мм, що 
були побудовані у 1974 та 1996 роках). Замовником даного заходу виступило 
комунальне підприємство «Кіровоградське водопровідно-каналізаційне 
господарство Кіровоградської міської ради», яке на теперішній час 
передається до обласної власності, тому, із поважних причин, не встигло 
замовити переопрацювання даного проекту. Цей природоохоронний захід  
планується провести у 2013 році за кошти місцевого фонду охорони 
навколишнього природного середовища. 

2. Перенесення існуючих  комунікаційних  мереж  у  зв’язку з  
розчисткою  русла  річки Інгул у м. Кіровограді – 400,0 тис. грн. Цей захід 
було внесено до  Програми природоохоронних заходів місцевого значення на 
2012 рік.   Програмою передбачалося провести роботи по перенесенню  
існуючих комунікаційних мереж (4 каналізаційних колектора Д-1000 мм, що 
були побудовані у 1974 та 1996 роках). Замовником даного заходу виступило 
комунальне підприємство «Кіровоградське водопровідно-каналізаційне 
господарство Кіровоградської міської ради», яке на теперішній час 
передається до обласної власності, тому, із поважних причин, не встигло 
замовити переопрацювання даного проекту. Цей природоохоронний захід  
планується провести у 2013 році за кошти місцевого фонду охорони 
навколишнього природного середовища. 

3. Розчистка русла річки Інгул в межах міста Кіровограда згідно з 
робочим проектом «Розчищення обвідного каналу р. Інгул в районі                        
парка Пушкіна міста Кіровограда» –  18,0 тис. грн. Фінансування даного 
заходу по розчистці обвідного каналу річки Інгул планується провести у      
2013 році за кошти місцевого фонду охорони навколишнього природного 
середовища. 

4. Виконання комплексу природоохоронних заходів з оздоровлення 
річки Сазоновка  –  50,0 тис. грн. не проведено, у зв’язку з тим, що проектно-
кошторисна документація на проведення робіт з оздоровлення річки буде 
замовлена у 2013 році за кошти Програми розвитку житлово-комунального 
господарства та благоустрою міста Кіровограда на 2013 рік. Після 
виготовлення проектно-кошторисної документації захід по розчистці річки  
Сазонова буде заплановано у 2013 році. 

5. Корегування проектно-технічної документації для проведення робіт 
по відновленню дренажного колектора від вул. Жовтневої революції до                
вул. Червоногвардійської – 100,0 тис. грн. Дана проектно-технічна 
документація в архівних матеріалах не відновлена, тому даний захід знято з 
розгляду. 
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6. Заходи з озеленення міста Кіровограда – не використаних коштів 

310,5 тис. грн., які планувались для проведення капітального ремонту 
об’єктів благоустрою зеленого господарства за умови наявності проектно-
кошторисної документації. 

7. Санація території підприємства із знешкодження промислових 
відходів – 30,0 тис. грн. Даний захід не виконано у зв’язку з тим, що  
підприємством ТОВ НВФ “Екоцентр” не надано кошторис на виконання 
робіт по санації зазначеної території у сумі 180,0 тис. грн. (з яких                          
150 тис. грн. - власні кошти, а 30 тис. грн. – кошти місцевого фонду охорони 
навколишнього природного середовища). 
        8. Проведення радіологічних обстежень території  міста Кіровограда – 
10,0 тис. грн.  Даний захід перенесено на наступний рік. 

9. Забезпечення управління спеціальними періодичними виданнями 
літературою та законодавчими актами – 2,0 тис. грн. (не використано у 
зв’язку з користуванням  мережею  Інтернет).  

10. Проведення конференцій, семінарів, виставок, та інших заходів щодо 
пропаганди охорони навколишнього природного середовища. Організація і 
здійснення робіт з екологічної освіти, підготовки кадрів, підвищення 
кваліфікації та обміну досвідом роботи – 2,0 тис. грн. ( не використано у 
зв’язку прийняттям участі у семінарах, які організовувала громадська дитяча 
організація «Флора»). 
 
 
 
 
Начальник управління  
земельних відносин  
та охорони навколишнього  
природного середовища                         В. Пидорич 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     


