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Інформація 
про виконання Програми природоохоронних заходів  

місцевого значення за 2014 рік 
 
 

Даною Програмою було передбачено видатки з місцевого бюджету на 
реалізацію у 2014 році природоохоронних заходів місцевого значення у       
сумі  1 345,0 тис. грн. 

У 2014 році за кошти місцевого фонду охорони навколишнього 
природного середовища виконано такі природоохоронні заходи: 

1. Виконання   комплексу заходів   щодо   підтримання належного 
санітарного стану русла річки Созонівка та Біянка на території                     
міста – 98,6 тис. грн (було передбачено 100,0 тис. грн); 

2. Обстеження та паспортизація гідротехнічних споруд Кіровоград-
ського водосховища – 199,9 тис. грн (було передбачено 200,0 тис. грн); 

3. Переопрацювання проектно-технічної документації на перенесення 
існуючих комунікаційних мереж в зв’язку з розчищенням річки Інгул в місті 
Кіровограді  - 14,6 тис. грн (було передбачено 90,0 тис. грн);  

4.  Заходи з озеленення міста Кіровограда – 499,9 тис. грн, у тому числі:   
знесення фаутних дерев - 199,6 тис. грн,  проведення обрізування дерев – 
295,1 тис. грн, придбання посадкового матеріалу – 5,2 тис. грн (було всього 
передбачено 500,0 тис. грн).   

Залишок невикористаних коштів у сумі 531,85 тис. грн є перехідним 
залишком. Ці кошти будуть використанні у 2015 році і враховані у Програмі 
природоохоронних заходів місцевого значення  на 2015 рік, яка  затверджена  
рішенням  Кіровоградської міської ради  від 27.01.2015 № 3940. 

Для забезпечення стабільності  екологічної ситуації, що утворилася в 
процесі виробничої діяльності виробничого комплексу обласного центра, 
міською радою у 2014 році проведено певну роботу щодо розробки та 
виконання відповідних природоохоронних заходів суб’єктами 
господарювання. Так у 2014 році за власні кошти підприємствами міста 
виконано низку природоохоронних заходів: 

Інгульською шахтою Східного ГЗК  за власні кошти підприємства 
проведено роботи по переробці відвалів гірничих порід на суму                           
8 242,2   тис. грн, боротьба з карантинними бур’янами на суму 12,0 тис. грн. 

Товариством з обмеженою відповідальністю «КАТП-1128» проведено 
заходи по зменшенню негативного впливу діючого сміттєзвалища                           
на довкілля м. Кіровограда, укладено договір виконання робіт по гасінню 
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пожеж з підрозділом МНСУ в області, відповідно до якого, у разі виникнення 
значних займань сміття, здійснюється виклик останніх для гасіння відходів, 
на суму 10,0 тис. грн. Також, для своєчасного виявлення осередків займання 
та спалаху відходів: 

- безпосередньо на сміттєзвалищі встановлено відеокамеру IP D-Link 
DCS-930L, яка функціонує в режимі реального часу; 

- забезпечено онлайн спостереження за звалищем з виходом на міську 
аварійну службу 1580; 

- забезпечено  онлайн спостереження за звалищем з виходом на ДПРЗ-1 
УДСНС (пожежний підрозділ МНС України в області). 

Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕКОВДМ» проведено 
заходи по придбанню та впровадженню установки для термічного знищення 
відходів на суму – 180,0 тис. грн. 

Публічним акціонерним товариством «по виробництву 
сільськогосподарської техніки» «Червона зірка» проведено заходи: 

- впровадження технології порошкового фарбування поверхні деталей 
сільськогосподарської техніки в ПКЗМ при встановленні нового комплексу 
автоматичної лінії порошкового фарбування Ideal-Line (Данія), що  дозволить 
зменшити викиди фарбувальної аерозолі та таких забруднюючих речовин,                   
як ксилол та бутилацетат, які входять до складу органічних розчинників                  
на суму 33,113 тис. грн; 

- проведення інвентаризації викидів в атмосферу від встановленої             
в ПКЗМ лінії фарбування для обґрунтування обсягів викидів та отримання 
дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря                               
на суму  19,085 тис. грн; 

- придбання контейнерів єврозразка для роздільного сортування 
відходів в рамках впровадження та реалізації на підприємстві програми 
«Чистий завод» на суму 49,725 тис. грн. 

Приватним акціонерним товариством «Креатив» виконано  заходи по 
проведенню вимірів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на 
суму 36,559 тис. грн та проведення налагоджувальних робіт на котлах                   
THS – 50 на суму 7,00 тис. грн. 

Однією з проблем в місті залишається поліпшення роботи очисних 
споруд  господарсько-побутової каналізації, очисних споруд промислових 
підприємств міста, зменшення скиду недостатньо очищених стічних вод від 
промислових підприємств.  

Протягом 2014 року Інгульською шахтою Східного ГЗК  за власні 
кошти підприємства проведено радіаційно-екологічний моніторинг на 
проммайданчиках в санітарно-захисній зоні і зоні спостереження 
підприємства на суму 265,0 тис. грн та проведення радіохімічного та 
бактеріологічного контролю питної води Северинівського водозабору на 
суму 30,0 тис. грн. 
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У 2014 році не виконані  такі заходи Програми природоохоронних 

заходів, з урахуванням залишку коштів невикористаних у 2013 році. 
 
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» - 150,0 тис. грн. Додатково екологічний запит на 
150,0 тис. грн з обласного фонду охорони навколишнього природного 
середовища.  Цей природоохоронний захід  планується провести у 2015 році 
за кошти місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища. 

2. Розчистка і регулювання  русла річки  Сугоклеї в районі 
Масляниківки від ставка в парку Перемоги до злиття з річки Інгул -                  
150,0 тис. грн.  Додатково екологічний запит на 150,0 тис. грн з обласного 
фонду охорони навколишнього природного середовища.  Захід не розпочато 
у зв’язку з тим, що без розгляду залишилися екологічний запит з обласного 
фонду. 

3. Розчистка  русла річки  Біянки в районі вулиці Колодязної та провулка 
Криничуватого  міста Кіровограда - 150,0 тис. грн.  На даній ділянці 
знаходяться існуючі комунікаційні мережі (газопровід), проектно-
кошторисною документацією не передбачено їх перенесення, тому не має 
можливості розпочати виконання зазначеного заходу. 

4. Перенесення існуючих комунікаційних мереж в зв’язку з розчисткою                     
річки Інгул у м. Кіровограді – 300,0 тис. грн.    Цей   природоохоронний захід   
планується провести у 2015 році за кошти місцевого фонду охорони 
навколишнього природного середовища, так як роботи з переопрацюванням 
проектно-кошторисної документації розпочато в 2014 році. 

5. Виконання комплексу природоохоронних заходів з оздоровлення                  
річки Созонівка – 100,0 тис. грн. Виготовлена  проектно-кошторисна 
документація Кіровоградською філією інституту «Дніпродіпроводгосп»  за 
кошти Програми розвитку житлово-комунального господарства та 
благоустрою міста.  Даною документацією не передбачено перенесення 
існуючих комунікаційних мереж, тому немає можливості розпочати 
виконання зазначеного заходу.  

6. Будівництво зливової каналізації по вулиці Андріївській, місто 
Кіровоград – 835,17 тис. грн. Цей природоохоронний захід  планується 
провести у 2015 році за кошти місцевого та обласного фондів охорони 
навколишнього природного середовища.  

7. Утримання об’єктів природно-заповідного фонду – 90 тис. грн, які 
планувались для проведення заходів з утримання та реконструкції парків  за 
умови наявності проектно-кошторисної документації. 

  8. Проведення конференцій, семінарів, виставок, фестивалів та інших 
заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, 
видання поліграфічної продукції з екологічної тематики – 5,0 тис. грн.                    
Зазначені кошти не використано у зв’язку з безкоштовними розміщеннями у 
віснику Кіровоградської міської ради «Вечірня газета» інформаційних 
матеріалів  з  питань, що  стосуються  охорони навколишнього природного  
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середовища. Даний захід планується використати у 2015 році на придбання 
поліграфічної продукції для закладів освіти з екологічної тематики.  

 9. Співучасть в будівництві та облаштуванні притулку для утримання 
безпритульних тварин – 600 тис. грн. Захід не розпочато у зв’язку з тим, що 
без розгляду залишилися екологічні запити на 2014 рік до державного та 
обласного фонду охорону навколишнього природного середовища. Захід 
планується виконати у 2015 році за рахунок коштів з державного та 
обласного фонду охорону навколишнього природного середовища. 
 
 
 
 
Начальник управління  
земельних відносин  
та охорони навколишнього  
природного середовища                                В. Пидорич 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


