
 

 

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ 

про хід виконання 2016 року 

Програми охорони довкілля та раціонального природокористування  

Миколаївської області на 2011-2015 роки, строк дії якої продовжено на 

період до 2018 року 

 

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 (продовжено на період до 2018 року 

рішенням облради від 11.03.2016 №7)  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 зі змінами від 

07.09.2012 № 6; від 23.01.2014 № 1; від 11.03.2016 № 7; від 10.06.2016 №4; від 

22.12.2016 № 10. 

Програма відповідає цілям Стратегії розвитку Миколаївської області на 

період до 2020 року, яку затверджено рішенням обласної ради від 16.04.2015 

№9. 

Строк виконання – 2011-2017 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 2016 року виконувалось 6 заходів, 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, фактично профінансовано 

8424,472  тис.грн (у тому числі 8224,498 тис.грн з обласного цільового фонду 

охорони навколишнього природного середовища, субвенция з обласного фонду 

– 199,974 тис.грн).  

 

 

 



 

 

Виконувались такі заходи: 

1. Реконструкція каналізаційно-насосної станції Миколаївської спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату № 6 І-ІІІ ступенів Миколаївської обласної 

ради по вул. Рибна, 95. Стан виконання - 8%. Виготовлено проектно-

кошторисну документацію. 

2. Реконструкція системи водоочищення каналізаційних стічних вод з 

використанням очисних споруд типу " Biotal" за адресою "Миколаївська 

область, м. Новий Буг, вул. Радісна, 42. Стан виконання – 46%. Частково 

придбано установку “Biotal”. 

3. Реконструкція системи водовідведення по вул. Приморський узвіз 1, 1-2, 

1-3 з подальшим врізанням в існуючу систему каналізації в м. Очаків 

Миколаївської області. Стан виконання  - 88%. Здійснено установку, монтаж 

насосної станції, прокладено самопливну каналізацію 141 пог.м., прокладено 

напірну каналізацію – 300 пог.м. 

4. Будівництво очисних споруд Снігурівської районної лікарні у 

м.Снігурівка Миколаївської області по вулиці Жовтнева, 1. Стан виконання – 

90%. Здійснено заміну обладнання в існуючій КНС. Зведено монолітний 

армований резервуар з трьома біореакторами для повного очищення стоків 

загальною площею 50,41 м² потужністю 75м³/добу. Зовнішні мережі каналізації 

та водопроводу очисних споруд автоматизовані програмним модулем. 

5. Реконструкція господарсько-побутової каналізації та очисних споруд 

каналізації у м. Снігурівка (в тому числі коригування проектно-кошторисної 

документації та проведення експертизи). Стан виконання – 62%. Розроблено 

582 м³ ґрунту. Відкореговано проектно-кошторисну документацію у зв’язку із 

виникненням додаткових робіт. 

6. Реконструкція каналізаційної насосної станції та напірного колектора 

дитячого садка «Теремок» та загальноосвітньої школи №1 у смт Казанка (в 

тому числі коригування проектно-кошторисної документації та проведення 

експертизи). Стан виконання – 49%.  

 

З метою запобігання деградації природних ландшафтів та збіднення 

біорізноманіття виконувався заходи на суму 600,0 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. 

2. Оновлення переліку регіонально рідкісних видів флори та фауни. 

Виконано І етап, проведено первинні роботи щодо оновлення регіонального 

червоного списку Миколаївської області. Здійснено збір та оброблення 

наукової інформації, аналіз вихідних даних та матеріалів. Складено первинний 

список із описами видів флори та фауни, що вносяться до переліку (в т.ч., 

початкові відповідні наукові обґрунтування,  фото та картографічні матеріали). 

2017 року роботи будуть продовжені, а після їх завершення оновлений перелік 

буде винесено на сесію Миколаївської обласної ради для його затвердження 

відповідним рішенням. 

 



 

 

За власні кошти підприємства ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» 

виконувались заходи, спрямовані на зменшення викидів в атмосферу від 

стаціонарних та пересувних джерел забруднення. Загалом на виконання цих 

заходів протягом року освоєно 25851,31 тис. грн. 

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

Випробування та налагодження. Продовжуються роботи по монтажу 

газоочисної установки № 2. Очікувальний ефект - 33,0 т/рік. 

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

Випробування та налагодження. Змонтована і запущена в експлуатацію 

газоочисна установка Г-3 печі випалу № 3. Зниження викидів печі випалу № 3 

становило 35,9 т/рік. 

2. Реконструкція шламосховища №1 з можливістю технічної 

рекультивації карти «Б». З початку реалізації заходу супіском вкрито 62,84 га 

карти «Б». 

 

3. Оцінка ефективності виконання  
   

За період 2011-2016 рр. з метою впровадження заходів обласної 

Програми виконано робіт на загальну суму у 277057,916  тис.грн. 

 Реалізовано заходи Програми, спрямовані на зменшення скиду 

господарсько-побутових та промислових стоків до поверхневих водойм, 

забруднення підземних вод, Чорного моря, запобігання деградації річкових 

екологічних систем та усунення шкідливої дії вод, а саме: 

будівництво каналізації Залізничного селища та Старого інвалідного 

хутора 

реконструкція самострумного колектора господарсько-побутової 

каналізації в районі каналізаційно-насосної станції №3; 

реконструкція напірної господарсько-побутової каналізації від стадіону 

«Олімп» до каналізаційно-насосної станції №3; 

будівництво очисних споруд каналізації за технологією «BIOTAL» у смт 

Арбузинка; 

захист від підтоплення с. Лепетиха та с. Веселе Березнегуватського 

району; 

будівництво установки очищення стічних вод за технологією «BIOTAL» 

продуктивністю 2 м3/добу із зовнішніми мережами каналізації для 

інфекційного відділення центральної районної лікарні по вул.Лермонтова,1 у 

смт Березнегувате Миколаївської області; 

реконструкція біоставків Веселинівського заводу сухого знежиреного 

молока; 

ремонт та заміна технологічного обладнання ТОВ «Біологічні очисні 

споруди»; 

будівництво комплексу гідротехнічних споруд для захисту територій від 

ерозії, підтоплення, зсувів у м. Нова Одеса; 

реконструкція каналізаційних мереж у м. Нова Одеса (мікрорайон 

«Бузький», вул. Маслозаводська); 



 

 

захист від підтоплення присадибних ділянок по вул. Зарічна у                       

с. Воронівка Вознесенського району – будівництво, у тому числі виготовлення 

проектно-кошторисної документації; 

реконструкція каналізаційної мережі по вул. Спаська, 5, вул. Піонерська 

62,64,68,70 у смт Березнегувате Миколаївської області (у тому числі 

розроблення проектно-кошторисної документації); 

реконструкція каналізаційної мережі по вул. Спаська та вул. Піонерська 

у смт Берез 

З метою запобігання деградації природних ландшафтів та збіднення 

біорізноманіття побудовано рибохідній канал, що поєднує Дніпробузький 

лиман з нерестовими озерами Кінбурнського півострова. 

За рахунок коштів  Державного фонду охорони навколишнього 

природного середовища протягом 2011-2012 років по 17 районах області  

зібрано, перезатарено і вивезено на знешкодження за межі України  878 т 

отрутохімікатів. 

За рахунок власних коштів підприємств виконано заходи спрямовані на 

зменшення викидів в атмосферу від стаціонарних джерел забруднення 

виконувались на підприємствах ПАТ «ЮГцемент», ТОВ «Миколаївський 

глиноземний завод» та на ТОВ СП «Нібулон» на загальну суму у 220 млн. грн.  

 

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 у 2016 році 
(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 

6 8424,472  8424,472      

Проекти та заходи, спрямовані на 

запобігання деградації природних 

ландшафтів та збіднення біорізноманіття 

2 600,000  600,000    

Проекти та заходи, спрямовані на 

зменшення рівня забруднення 

промисловими, у тому числі токсичними та 

господарсько-побутовими відходами, 

запобігання забрудненню ґрунтів 

0       

Проекти та заходи, спрямовані на 

зменшення викидів в атмосферу від 

стаціонарних та пересувних джерел 

забруднення 

3 25851,310 

 

    25851,310 

 

ВСЬОГО 11 34875,782      



 

 

 


