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Про хід виконання Програми охорони
навколишнього природного середовища
міста Енергодара на 2018-2020 роки за
2019 рік
Заслухавши інформацію про хід виконання Програми охорони
навколишнього природного середовища міста Енергодара на 2018-2020 роки за
2019 рік, затвердженої рішенням Енергодарської міської ради від 26.12.2017
№5, керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Енергодарська міська рада
В И Р І Ш И Л А:
Інформацію про хід виконання Програми охорони навколишнього
природного середовища міста Енергодара на 2018-2020 роки за 2019 рік взяти
до відома (додається).

Міський голова
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ІНФОРМАЦІЯ
про хід виконання Програми охорони навколишнього природного середовища
міста Енергодара на 2018-2020 роки за 2019 рік
Програма охорони навколишнього природного середовища міста
Енергодара на 2018-2020 роки (далі – Програма) затверджена рішенням міської
ради від 26.12.2017 №5 (зі змінами та доповненнями згідно з рішеннями
Енергодарської
Головна
мета
Програми
–
розробка
комплексу
взаємоузгоджених систематизованих заходів, спрямованих на досягнення
гармонійної взаємодії міської громади і навколишнього середовища міста,
покращення якості міського середовища, поліпшення екологічного стану
довкілля, а також забезпечення охорони, раціонального використання і
відтворення природних ресурсів міста.
У Програмі визначені 5 основних напрямки діяльності, спрямованих на
забезпечення екологічно безпечних умов проживання населення та
раціонального використання і відтворення природних ресурсів, виконання яких
забезпечується, безпосередньо, міською радою та її виконавчими органами, а
також підприємствами і організаціями міста:
1. Охорона атмосферного повітря;
2. Охорона поверхневих та підземних вод;
3. Охорона і раціональне використання земель та лісів, створення та
утримання зелених насаджень;
4. Поводження з відходами;
5. Освітньо-інформаційна діяльність.
Охорона атмосферного повітря
Постійне спостереження за станом атмосферного повітря у місті
проводиться ВП Енергодарським міжміськрайонним відділом Державної
установи «Запорізький ОЛЦ МОЗ України», а також підприємствами,
установами, організаціями, діяльність яких призводить або може призвести до
погіршення стану атмосферного повітря.
Протягом 2019 року ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», ВП
«Атоменергомаш» ДП «НАЕК «Енергоатом» та ВП «Запорізька ТЕС» АТ
«ДТЕК Дніпроенерго» постійно проводиться контроль викидів шкідливих
речовин від стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря на своїх
об'єктах, перевіряється власний автотранспорт на вміст СО, СН, димність у
вихлопних газах тощо. Всі заплановані за власні заходи кошти підприємства у
2019 років виконані у повному обсязі.
Охорона поверхневих та підземних вод
Місто Енергодар розташовано біля Каховського водосховища, на березі
якого розташований міський пляж та зона відпочинку. В межах міста є
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прогулянковий канал – штучно утворений водний об'єкт. Підземні води в місті
використовуються для забезпечення мешканців питною водою.
Протягом 2019 року за рахунок коштів фонду охорони навколишнього
природного середовища управлінням комунальної власності міської ради
продовжені зроботи з реконструкції споруд для збирання вод поверхневих
стоків на вул. Курчатова, вул. Молодіжній, просп. Будівельників, просп.
Енергетиків, вул. Українська.
КП «Центр Досугу «Промінь» з метою відновлення технічного стану
водойм розроблено проєктно-кошторисну документацію з розчистки малих
водойм в міському парку культури та відпочинку.
З метою запобігання забруднення, промисловими підприємствами міста за
власні кошти постійно проводиться моніторинг підземних та поверхневих вод в
зоні впливу підприємств. Здійснюються заходи щодо зменшення
нераціональних витрат питної води.
Не виконані заходи у 2019 році через відсутність фінансування, та
перенесені на 2020 рік:
- Виконання робіт з реконструкції очисних споруд з модернізацією
технології знезараження стічних вод (управління економіки ЕМР за рахунок
коштів місцевого бюджету).
- Реконструкція напірних колекторів господарчо-побутової каналізації К21 і
К22 Ду 400 від КНС-2 до ООС (управління економіки ЕМР за рахунок коштів
місцевого бюджету).
-Реконструкція блоку ємностей об’єднаних очисних споруд з
модернізацією технології біологічної очистки стічних вод методом
нітріденітріфікації у аеротенках (управління економіки ЕМР за рахунок коштів
місцевого бюджету).
-Реконструкція господарчо-фекальної насосної станції (КНС-1) (управління
економіки ЕМР за рахунок коштів місцевого бюджету).
- Будівництво каналізаційної насосної станції і каналізаційного колектору
центрального теплового пункту (управління економіки ЕМР за рахунок коштів
місцевого бюджету).
- Буріння і обладнання спостережних свердловин на території полігону
ТПВ (управління економіки ЕМР за рахунок коштів місцевого бюджету).
- Виконання робіт: Реконструкція з модернізацією технології знезараження
питних вод ГПВ у м.Енергодарі (управління економіки ЕМР за рахунок коштів
місцевого бюджету).
Охорона і раціональне використання земель та лісів, створення
та утримання зелених насаджень
Озеленення у загальній системі зовнішнього благоустрою міст має велике
значення. Перш за все зелені насадження значно зменшують наявність пилу й
диму в повітрі міста, відіграють роль своєрідного фільтру. Вони впливають на
формування мікроклімату в місті, бо діють на тепловий режим, вологість і
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ступінь рухомості повітря. Безліч видів декоративних рослин створюють
широкі можливості для архітектурних композицій і планування міста у цілому.
Для м.Енергодара, незважаючи на значні обсяги робіт з озеленення міста,
рівень забезпеченості зеленими насадженнями на одного мешканця
залишається незадовільним. Це пов'язано з низьким рівнем виживання серед
молодих насаджень, зумовленим відсутністю природного родючого ґрунту,
агресивними кліматичними умовами (спекотне, засушливе літо) та відсутністю
якісного поливу.
З метою збереження зелених насаджень промисловими підприємствами
щорічно проводяться заходи з озеленення території (висадження та утримання
дерев, кущів, квітників, газонів) та підтримання поливо проводів у належному
стані.
В 2019 році управлінням освіти міської ради виконані роботи по
видаленню сухостою на території навчальних закладів міста.
КП «Комунальні системи» та КП «Міськзеленбуд» висаджено 200 кленів,
20 каштанів по просп. Енергетиків, вул. Українська та 2165 шт. кущів.
В 2019 році управлінням комунальної власності міської ради завершені
роботи по створенню скверу на вул. Молодіжній.
Для швидкого та якісного здійснення прибирання вулично-дорожньої
мережі КП «Комунальні системи» придбано автомобіль зі зміним обладнанням
для ліквідації наслідків буреломів, сніголамів, вітровалів.
Не виконані заходи у 2019 році через відсутність фінансування та
перенесені на 2020 рік:
- Реконструкція міського парку культури та відпочинку. Проєктні та
вишукувальні роботи (управління комунальної власності ЕМР за рахунок
коштів міського бюджету).
- Придбання та висадження молодих насаджень на території художньої
школи та біля будівлі МПК «Сучасник» (відділ культури ЕМР за рахунок коштів
міського бюджету).
- Придбання добрив та препаратів для захисту зелених насаджень
(управління економіки ЕМР за рахунок коштів місцевого бюджету).
- Ліквідація наслідків буреломів. Видалення сухостійних та фаутних дерев
на території Енергодарського міського кладовища (управління економіки ЕМР
за рахунок коштів місцевого бюджету).
- Придбання розподільника антигололідних
реагентів управління
економіки ЕМР за рахунок коштів місцевого бюджету).
- Рекультивація порушених земель та використання родючого шару ґрунту
під час проведення робіт, пов’язаних із порушенням земель на території, за
адресою: вул.Молодіжна,100 (у тому числі розроблення ПКД) (управління
економіки ЕМР за рахунок коштів міського бюджету).
- Поточний ремонт поливопроводу та ліквідація наслідків буреломів,
видалення сухостійних та фаутних дерев на території Енергодарського міського
кладовища (управління економіки ЕМР за рахунок коштів міського бюджету).
- Капітальний ремонт поливопроводу у дошкільних навчальних закладах:
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«Чебурашка» №4, «Теремок» №7, «Веселка» №8, «Джерельце» №15, ЕНВК №1,
ЕБГ «Гармонія», ЦДЮТ (управління освіти за рахунок коштів міського
бюджету).
Поводження з відходами
З метою зниження впливу на довкілля, техногенного навантаження на
навколишнє природне середовище в сфері поводження з відходами КП «Чисте
місто» протягом 2019 року придбано 50 одиниць сміттєвих контейнерів
внутрішньобудинкових.
ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», ВП «Атоменергомаш»
ДП «НАЕК «Енергоатом» та ВП «Запорізька ТЕС» ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго»
постійно проводились заходи з передачі до спеціалізованих підприємств
(організацій) відходів виробництва, відпрацьованих ртутьвміщуючих ламп,
промаслених матеріалів, гальванічного шламу, відпрацьованих акумуляторних
батареї з метою їх подальшої утилізації.
Протягом 2019 року ВП «Запорізька ТЕС» АТ «ДТЕК Дніпроенерго»
виконані роботи по реконструкція золошлаковідвалу (виконані роботи по
дренажу, завершені роботи по відсипки дамби 3-го ярусу золошлаковідвалу до
позначки 43,5м.)
Не виконані у 2019 році через відсутність фінансування та перенесені на
2020 рік:
- Придбання гусеничного бульдозера для експлуатації полігону твердих
побутових відходів (КП «Чисте місто» ЕМР за рахунок коштів міського
бюджету);
- Придбання урн для збору побутових відходів (КП «Чисте місто» ЕМР за
рахунок коштів міського бюджету);
- Капітальний ремонт золошлакопроводів ДТЕК Запорізька ТЕС (ВП
Запорізька ТЕС» АТ «ДТЕК Дніпроенерго» за рахунок коштів міського
бюджету);
- Утилізація люмінесцентних ламп, медичних термометрів (управління
економіки, управління освіти, відділ культури за рахунок).
Освітньо-інформаційна діяльність
З метою організації і здійснення робіт з екологічної освіти, недопущення
шкоди від виробничої діяльності довкіллю, здоров’ю та безпеки персоналу
ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» та населення міста протягом
2019 року постійно проводились інструктажі про знання екологічних
аспектів своєї діяльності та механізм управління ними.
Не виконані у 2019 році через відсутність фінансування:
- Розробка, коригування проєктно-кошторисної документації та проходження
державної експертизи для проєктів і заходів, спрямованих на охорону та
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раціональне використання природних ресурсів (управління економіки,
управління освіти, відділ культури, УКВ за рахунок коштів міського бюджету).
Фінансування заходів програми за напрямками
тис.грн
№
п/п
1
2
3

4
5

Напрямок Програми
Охорона атмосферного повітря
Охорона поверхневих та
підземних вод
Охорона і раціональне
використання земель та лісів,
створення та утримання зелених
насаджень
Поводження з відходами
Освітньо-інформаційна
діяльність
Разом по Програмі:

Обсяг фінансування за 2019рік
План
Факт
150,0
166,4

%
110,9

225283,1

150547,6

66,9

20130,5

13333,0

66,2

13415,7

225,9

1,7

10015

0

0

268994,3

164272,9

61,1

Фінансування заходів програми за напрямками
тис.грн.
№
п/п
1
2
3
4

Напрямок Програми
Державний бюджет
Місцевий бюджет
Обласний бюджет
Власні кошти підприємств
Разом по Програмі:

Начальниця управління
економіки міської ради

Обсяг фінансування за 2019
План
Факт
0
0
268642,3
164097,8
0
0
352,0
175,1
268994,3
164272,9

%
0
61,1
0
49,8
61,1

Олена ОВЧАТОВА

