
Додаток  
до рішення Кіровоградської міської ради 
14 листопада 2014 року 
№ 36342010 року  19                 3серпня 

2010 року № 3671 
ЗАХОДИ 

  щодо реалізації Програми природоохоронних заходів місцевого значення на 2014 рік 
 

Фінансове забезпечення (тис. грн) 
всього         у тому числі за рахунок: 

№ 
з/п 

Зміст заходу Відповідальні 
виконавці 

за 
рахунок 
усіх 
джерел 
фінансу-
вання 

держав-
ного 
бюдже-
ту 

облас-
ного 
бюджету 

спеціально-
го фонду 
міського   
бюджету 

за 
рахунок 
підпри-
ємств 

Результат 
впровадження 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  

Заходи з охорони водних ресурсів та протиповеневі заходи 
 

1. Розчистка русла річки Інгул в 
межах міста Кіровограда згідно з  
проектом "Розчистка 
 річки Інгул на ділянці від мосту 
по вулиці  Кірова до гирла 
річки Сугоклеї" 
 

УЗВ та ОНПС 
УПНС та ЦЗН 
 
 

300,0  150,0 150,0 
 

 Зменшення техногенного 
навантаження, приведення 
русла річки у природний 
стан 

2. Розчистка і регулювання русла                    
річки Сугоклеї в районі 
Масляниківки від ставка в парку 
Перемоги до злиття з річкою 
 Інгул  
 
 
 
 

УЗВ та ОНПС 
УПНС та ЦЗН 
 
 

200,0  150,0 50,0  Зменшення техногенного 
навантаження, приведення 
русла річки у природний 
стан 



 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3. Розчистка русла річки Біянка в 

районі вулиці Колодязної та 
провулка Криничуватого             
м. Кіровограда 

УЗВ та ОНПС 
УПНС та ЦЗН 
 

150,0   150,0 
 

 Зменшення техногенного 
навантаження, приведення 
русла річки у природний 
стан. Ліквідація 
підтоплення приватних 
домоволодінь  в районі 
вулиці Колодязної,        
провулків Криничуватого та 
Яблуневого 

4. Виконання комплексу 
природоохоронних заходів з 
оздоровлення річки Созонівки 
 

УЗВ та ОНПС 
УПНС та ЦЗН 
 
 

100,0 
 

  100,0 
 

 Поліпшення екологічного 
стану річки Созонівка, 
Лелеківський мікрорайон 

5. Виконання комплексу  заходів 
щодо підтримання належного 
санітарного стану русел річок на 
території міста 
 

УЗВ та ОНПС 
УПНС та ЦЗН 
 

200,0    200,0 
 

 Поліпшення екологічного 
стану  річок шляхом 
видалення ілових нанесень 
та водної рослинності  
 

6. 
 

Проведення реконструкції 
установки очистки шахтних вод  

Інгульська шахта   
ДП “Схід ГЗК”,             
с. Неопалимівка 

8 500,0    8 500,0 Зменшення концентрації 
забруднюючих речовин  у 
стічних водах, які 
скидаються у річку 
Сугоклея 
 

7. Переопрацювання проектно-
технічної документації на 
перенесення існуючих 
комунікаційних мереж в зв’язку з 
розчищенням річки Інгул в           
м. Кіровограді  

УЗВ та ОНПС 
УПНС та ЦЗН 
 

90,0   90,0  Поліпшення технічного 
стану річки Інгул 

8. Перенесення існуючих 
комунікаційних мереж в зв’язку з 
розчисткою річки Інгул в              
м. Кіровограді  

УЗВ та ОНПС 
УПНС та ЦЗН 
 

300,0   300,0 
 

 Поліпшення технічного 
стану річки Інгул 
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9. Будівництво зливової каналізації 

по вулиці Андріївській, місто 
Кіровоград  

УЗВ та ОНПС 
УКБ 
 

1 670,34  835,17 835,17 
 

 Відведення поверхневої 
води в період дощів та  
танення снігу  

10. Обстеження та паспортизація 
гідротехнічних споруд 
Кіровоградського водосховища  

УЗВ та ОНПС 
УПНС та ЦЗН 

200   200 
 

 Поліпшення екологічного 
стану річки Інгул 

 Всього по розділу:  11710,34  1135,17 2 075,17 8 500,0  
 

Заходи з охорони атмосферного повітря 
 

1. Наладка роботи електрофільтрів 
 

Публічне 
акціонерне 
товариство 
«Кіровоградолія», 
вул. Урожайна, 30 

100,0    100,0 Зменшення концентрації 
забруднюючих речовин у 
викидах  в атмосферне 
повітря, зменшення об’єму  
викидів 

2. Проведення вимірів викидів 
забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря  
 

ПрАТ “Креатив”, 
просп. 
Промисловий, 19 
 

40,0    40,0 Зменшення концентрації 
забруднюючих речовин у 
викидах  в атмосферне 
повітря 

3. Проведення налагоджувальних 
робіт на котлах ТНS-50  

ПрАТ “Креатив”, 
просп. 
Промисловий, 19 

25,0    25,0 Зменшення  об’єму  
викидів пилу  в 
атмосферне повітря на 10-
15% 

4. Впровадження технології 
порошкового фарбування 
поверхні деталей 
сільськогосподарської техніки 
при встановленні нового 
комплексу автоматичної лінії 
порошкового фарбування  

ПАТ «Червона 
зірка»,  
вул. Медведєва, 1 

15,3    15,3 
 

Дозволить зменшити 
викиди фарбувальної 
аерозолі  в атмосферне 
повітря 

5. Проведення інвентаризації 
викидів в атмосферу від 
встановленої лінії фарбування  

ПАТ «Червона 
зірка»,  
вул. Медведєва, 1 

35,0    35,0 
 

Зменшення викидів в 
атмосферне повітря 
 

 Всього по розділу:  215,3    215,3  
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Заходи поводження з побутовими, виробничими та токсичними відходами 

 
1. Придбання та впровадження 

установки для термічного 
знищення відходів  
 

Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 
«ЕКОВДМ»,                  
вул. Виставочна,            
1-б 
 
 

180,0    180,0 Зменшення впливу 
відходів на довкілля           
м. Кіровограда 

2. Переробка відвалів гірничих 
порід 

Інгульська шахта   
ДП “Схід ГЗК”, 
с. Неопалимівка 
 
 

8 242,2    8 242,2 Зменшення впливу 
відходів на довкілля           
м. Кіровограда 

3. Придбання контейнерів євро 
зразка для роздільного 
сортування відходів в рамках 
впровадження та реалізації на 
підприємстві програми «Чистий 
завод»   

ПАТ «Червона 
зірка»,  
вул. Медведєва, 1 

45,0    45,0 
 

Зменшення впливу відходів 
на довкілля           м. 
Кіровограда 

4. Проведення заходів по 
зменшенню технологічного 
навантаження від виробничої 
діяльності на довкілля  
м. Кіровограда  
 

ТОВ “РАФ-Плюс” ,     
вул. Тореза, 27 

10,0    10,0 Зменшення процесів 
самогоріння сміттєзвалища 

 Всього по розділу:  8 477,2    8 477,2  
 

Заходи з розвитку заповідної справи та збереження зелених насаджень  
 
1. Заходи з озеленення міста 

 
УЗВ та ОНПС 500,0   500,0 

 
 Відновлення зелених 

насаджень 
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2. Утримання об’єктів природно-

заповідного фонду  
 

УЗВ та ОНПС 90,0   90,0 
 

 Утримання  зелених 
насаджень 

3. Боротьба з карантинними 
бур’янами  

Інгульська шахта   
ДП “Схід ГЗК”, 
с. Неопалимівка 

12,0    12,0 Утримання території 
підприємства в належному 
стані 

 Всього по розділу:  602,0   590,0 12,0  
Заходи з екологічної освіти та виховання 

1. Проведення конференцій, 
семінарів, виставок, фестивалів 
та інших заходів щодо 
пропаганди охорони навколиш-
нього природного середовища, 
видання поліграфічної продукції 
з екологічної тематики  

УЗВ та ОНПС 5,0   5,0 
 

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

 Всього по розділу:  5,0   5,0   
 

Заходи по здійсненню моніторингу довкілля 
 

1. Проведення радіаційно-
екологічного моніторингу на 
проммайданчиках в санітарно-
захисній зоні і зоні 
спостереження підприємства 

Інгульська шахта   
ДП “Схід ГЗК”, 
с. Неопалимівка 
 

265,0    265,0 Визначення обсягів 
викидів та скидів 
забруднюючих речовин у 
навколишнє природне 
середовище та 
забезпечення якісного  
контролю за станом 
довкілля   м . Кіровограда 

2. Проведення радіохімічного та 
бактеріологічного контролю 
питної води Северинівського 
водозабору 

Інгульська шахта   
ДП “Схід ГЗК”, 
с. Неопалимівка 

30,0 
 

   30,0 
 

Контроль активності  
радіонуклідів у воді Севе-
ринівського водозабору 
для питних потреб населе-
них пунктів  Завадівка та 
Кіровоградського району  

 Всього по розділу:  295,0    295,0  
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Заходи щодо охорони і раціонального використання ресурсів тваринного світу 

 
1. Співучасть в будівництві та 

облаштуванні притулку для 
утримання безпритульних тварин 

УЗВ та ОНПС  
УКБ  

600,0   600,0   

 Всього по розділу:  600,0   600,0   
Всього  по програмі, 2014 рік: 21904,84  1135,17 3 270,17 17 499,5  
   
Примітка. Зазначені заходи з урахуванням залишку коштів, не використаних у 2013 році,  у сумі   1 925,17    тис. грн.   
 
 
 
Начальник управління земельних відносин та охорони                                                                      
навколишнього природного середовища            В. Пидорич 


