
 

 

Додаток 

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ 

про хід виконання 2015 року 

Програми охорони довкілля та раціонального природокористування  

Миколаївської області на 2011-2015 роки 

 

1. Основні дані 

Метою Програми є забезпечення екологічно безпечного навколишнього 

середовища та стійкого стану екологічних систем області шляхом виконання на 

території області міжнародних, загальнодержавних, регіональних, місцевих 

програм та вирішення першочергових регіональних екологічних проблем. 

Програму охорони довкілля та раціонального природокористування 

Миколаївської області на 2011-2015 роки розроблено відповідно до 

Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових 

програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затверджених наказом 

Міністерства економіки України від 04 грудня 2006 року №367, та 

розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації від 14 вересня 2006 

року №287-р «Про порядок розроблення та виконання обласних цільових 

програм» 

Програму затверджено рішенням облради від 24.06.2011 № 3  

Програма ідейно та структурно входить до складу Програми економічного 

і соціального розвитку Миколаївської області на 2011-2014 роки 

«Миколаївщина-2014», має відповідати її основній меті та реалізовуватись у 

межах наявних ресурсів. 

Строк виконання – 2011-2015 роки  

 

2. Виконання завдань і заходів  

Програмою передбачені заходи спрямовані на зменшення скиду 

господарсько-побутових, промислових стоків до поверхневих водойм; 

запобігання деградації природних ландшафтів та збіднення біорізноманіття; 

зменшення рівня забруднення промисловими, у тому числі токсичними та 

господарсько-побутовими відходами; зменшення викидів в атмосферу від 

стаціонарних та пересувних джерел забруднення; підвищення рівня екологічної 

освіти населення; дослідження стану навколишнього природного середовища у 

випадках його суттєвого погіршення внаслідок природних та техногенних змін. 

Протягом 2015 року виконувалось 4 заходи, спрямованих на зменшення 

скиду господарсько-побутових, промислових стоків до поверхневих водойм, 

забруднення підземних вод, Чорного моря, запобігання деградації річкових 

екологічних систем та усунення шкідливої дії вод, робіт виконано на суму 

1452,389 тис. грн (у тому числі 363,251 тис. грн з обласного цільового фонду 

охорони навколишнього природного середовища,міських бюджетів – 1089,138 

тис грн).  

 

 

 

 



 

 

Виконувались такі заходи: 

1. Реконструкція каналізаційної насосної станції та напірного колектора 

дитячого садка «Теремок» та загальноосвітньої школи №1 у смт Казанка. Стан 

виконання 49,6%. Відкореговано проектно-кошторисну документацію 

2. Реконструкція господарсько-побутової каналізації та очисних споруд 

каналізації м. Снігурівка (у т.ч. розробка проектно-кошторисної документації). 

Стан виконання 99,17%. Виконано такі роботи: розроблення ґрунту 582м3, 

виконано переукладення існуючих з/б напірних труб діаметром 500 мм 

довжиною 110 м. Улаштовано круглих збірних колодязів у кількості 25 шт. 

Відкореговано проектно-кошторисну документацію, в зв'язку з виникненням 

додаткових робіт. 

3. Реконструкція самострумного колектора господарсько-побутової 

каналізації в районі каналізаційно-насосної станції №3. Стан виконання - 100%. 

Виконувались такі роботи: укладено 110 м.п. трубопроводу. Забезпечено умови 

безпечної та стабільної експлуатації самострумного колектору господарсько-

побутової каналізації. 

4. Реконструкція очисних споруд у смт Ольшанське. Виготовлено 

проектно-кошторисну документацію. 

 

З метою запобігання деградації природних ландшафтів та збіднення 

біорізноманіття виконувався захід на суму 365,136 тис. грн: 

1. Утримання та матеріально-технічне забезпечення діяльності 

регіональних ландшафтних парків» («Кінбурнська коса», «Тилігульський», 

«Гранітно-степове Побужжя», «Приінгульський»), фінансування здійснювалось 

з обласного цільового фонду охорони навколишнього природного середовища. 

 

За власні кошти підприємств виконувались заходи, спрямовані на 

зменшення викидів в атмосферу від стаціонарних та пересувних джерел 

забруднення. Загалом на виконання цих заходів протягом року освоєно 

54187,794 тис. грн. 

На ПАТ «ЮГцемент» виконувались заходи:  

1. Установка другого електрофільтра ЕГУ2-93-23-10-SWS640-400-4 на 

печі №2 з попередньою розробкою проектних матеріалів, що включають розділ 

«Оцінка впливу на навколишнє середовище» та позитивний висновок 

експертизи (джерело №34). Завершено останній етап ремонту електрофільтру.  

2. Заміна циклонів Крейзеля та фільтра рукавного ФРКІ на фільтр 

рукавний ЕFP-1-3,5-300-D4 з попередньою розробкою проектних матеріалів, 

що включають розділ «Оцінка впливу на навколишнє середовище» та 

позитивний висновок експертизи (джерело №57, №59). Захід повністю 

виконано.  

На цей час завдяки впровадженню заходів концентрації викиду речовин у 

вигляді твердих суспендованих частинок становлять не більше 50 мг/нм3. 

На ТОВ «Миколаївський глиноземний завод»: 

1. Монтаж газоочисної установки Г-2 печі випалу вапняку №2. 

Випробування та налагодження 



 

 

2. Монтаж газоочисних установок Г-3 печі випалу вапняку №3. 

Випробування та налагодження 

2. Реконструкція шламосховища №1 з можливістю технічної 

рекультивації карти «Б». За 12 місяців 2015 року виконано стабілізацію та 

укриття супіском 14,2 га, всього з початку реалізації заходу укрите супіском 

56,38 га чаші «Б» шламосховища №1, що складає 88% загального 

запланованого об’єкту робіт по проекту. 

 

З метою дослідження стану навколишнього природного середовища у 

випадках його суттєвого погіршення внаслідок природних та техногенних змін, 

оцінка впливу на навколишнє середовище, державна екологічна експертиза 

ситуацій та об’єктів протягом 2015 року освоєно 95,0 тис.грн. За рахунок 

коштів обласного цільового фонду ОНПС здійснено еколого-експертну оцінку 

ситуації, обстежено 19 залізобетонних контейнерів, які використовувались для 

зберігання непридатних засобів хімічного захисту рослих в Первомайському 

районі. 

 

3. Оцінка ефективності виконання  
   

За період 2011-2015 рр. з метою впровадження заходів обласної Програми 

виконано робіт на загальну суму у 242192,134 тис. грн, у тому числі за рахунок 

коштів державного фонду охорони навколишнього природного середовища – 

19716,913 тис. грн, з обласного фонду охорони навколишнього природного 

середовища – 16266,677 тис. грн, субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику 

населення, яке проживає на території  зони спостереження - 5406,536 тис. грн, 

державний бюджет – 1317,0 тис. грн, міські фонди охорони навколишнього 

природного середовища – 1118,477 тис. грн, місцеві бюджети – 3763,289 тис. 

грн, власні кошти підприємств – 194603,242 тис. грн.  

Виділені протягом 2011-2015 років кошти дозволили повністю 

реалізувати 12 природоохоронних заходів Програми, спрямованих на 

зменшення скиду господарсько-побутових та промислових стоків до водойм 

області та поліпшення охорони навколишнього природного середовища, 1 

захід, спрямований на запобігання деградації природних ландшафтів та 

збіднення біорізноманіття і 11 заходів, спрямованих на зменшення викидів в 

атмосферу від стаціонарних та пересувних джерел забруднення. 

Впровадження природоохоронних заходів на ПАТ Югцемент дозволило 

знизити рівень шкідливих викидів в атмосферне повітря на 457 т (концентрації 

викиду речовин у вигляді твердих суспендованих частинок становлять не 

більше 50 мг/Нм
3
) на ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» на 36 т. 

 

4. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання  
 Враховуючи вищенаведене і те, що основним завданням Програми є 

забезпечення екологічно безпечного навколишнього середовища, гарантованого 

Конституцією України та ст. 9 Закону України «Про охорону навколишнього 



 

 

природного середовища» в подальшому існує необхідність виконань завдань і 

заходів Програми. 



 

 

5. Інформація про стан фінансування природоохоронних заходів Програми охорони довкілля та раціонального 

природокористування Миколаївської області на 2011-2015 роки 2015 року 
(тис. грн.) 

Назва К-ть заходів 

Програми 

Всього 

виконано 

робіт на суму 

Державний 

бюджет 

Обласний 

бюджет  

Субвенція з 

державного 

бюджету 

місцевим 

бюджетам  

Бюджет органів 

місцевого 

самоврядування 

 

Власні 

кошти 

підприємств 

 

Проекти та заходи, спрямовані на 

зменшення скиду господарсько- побутових, 

промислових стоків до поверхневих 

водойм, забруднення підземних вод, 

Чорного моря, запобігання деградації 

річкових екологічних систем та усунення 

шкідливої дії вод 

4 1452,389  373,251 - 1089,138  

Проекти та заходи, спрямовані на 

запобігання деградації природних 

ландшафтів та збіднення біорізноманіття 

1 365,136  365,136 - - - 

Проекти та заходи, спрямовані на 

зменшення рівня забруднення 

промисловими, у тому числі токсичними та 

господарсько-побутовими відходами, 

запобігання забрудненню ґрунтів 

- - - - - - - 

Проекти та заходи, спрямовані на 

зменшення викидів в атмосферу від 

стаціонарних та пересувних джерел 

забруднення 

4 54187,794 - - - - 54187,794 

Проекти та заходи, спрямовані на 

дослідження стану навколишнього 

природного середовища у випадках його 

суттєвого погіршення внаслідок природних 

та техногенних змін, оцінка впливу на 

навколишнє середовище, державна 

екологічна експертиза ситуацій та об’єктів 

1   95,0    

ВСЬОГО 10 56110,319  833,387 - 1089,138 54187,794 



 

 

 


