Хмельницька міська рада

Управління з питань екології
та контролю за благоустроєм міста
вул. Кам`янецька, 74, м. Хмельницький, 29000, тел/факс: (0382) 65-71-76
E-mail: ecology@khm.gov.ua Код ЄДРПОУ 34971442
Інформація про стан виконання Програми охорони довкілля м. Хмельницького на 2016-2020 роки
у 2020 році.
№

Зміст заходу

1

Відомчий контроль викидів
та,
режимноналагоджувальні роботи на
котлах

2

Заміна зношених теплових
мереж
на
попередньо
ізольовані труби

3

Влаштування
(заміна)
теплоізоляції обладнання

4

Технічне

переоснащення

Відповідальні
Стан виконання
виконавці
Заходи з охорони атмосферного повітря
МКП
Виконано.
«Хмельницьктеплокомун Забезпечено проведення режимно-налагоджувальних
енерго»,
робіт на 59 котлоагрегатах.
КП «Південно-Західні
тепломережі»
МКП
Виконується.
«Хмельницьктеплокомун Замінено та прокладено попередньо ізольованих
енерго»,
трубопроводів понад 6261 п.м. км зношених теплових
КП «Південно-Західні
мереж на попередньо ізольовані труби.
тепломережі»
Проведено
заміну
теплових
мереж
на
попередньоізольовані по вул.Курчатова,17 (107 п.м.),
по вул.Курчатова,1-Д (160 п.м.), вул. Інститутська (524
п.м.), по вул. Північна (523 п.м.), проведено ремонт
теплової мережі на території ДНЗ №40 «Сонечко» по
вул.Тернопільській,36/1 (309 п.м.)
МКП
Виконано.
«Хмельницьктеплокомун Здійснено
влаштування
(заміну)
теплоізоляції
енерго»,
обладнання.
КП «Південно-Західні
тепломережі»
МКП
Виконується.

Джерела фінансування
720,30 тис. грн - кошти
комунальних підприємств

13926,035 тис. грн. - кошти
комунальних підприємств

114,695 тис. грн - кошти
комунальних підприємств

1154,263 тис. грн – кошти

котлоагрегатів, встановлення «Хмельницьктеплокомун Технічне переоснащення котелень вул. Горбанчука,1, комунальних підприємств
нових котлів, заміна котлів
енерго»,
Сковороди, 11, Свободи, 44 , Купріна, 12
КП «Південно-Західні
тепломережі»
5
Здійснення моніторингу в Управління з питань
Виконується.
галузі охорони атмосферного екології та контролю за
Контроль
за
станом
атмосферного
повітря
повітря м. Хмельницького на благоустроєм міста
здійснюється лабораторією Хмельницького обласного
підставі
даних
гідрометеоцентру на двох постах (на території
Хмельницького
обласного
військового шпиталю по вул. Чорновола та на розі
центру з гідрометеорології та
вулиць олімпійської та Курчатова). Стан повітря в
ДУ
«Хмельницький
межах міста стабільний та занепокоєння не викликає,
обласний
лабораторний
періодично фіксуються незначні перевищення по
центр МОЗ України»
діоксиду азоту та пилу.
Всього за заходами
15915,293 тис. грн
кошти комунальних
підприємств
Охорона і раціональне використання зелених насаджень, збереження природно-заповідного фонду
1

2

3

Проведення
спеціальних
заходів , спрямованих на
запобігання знищенню чи
пошкодженню природних
комплексів територій та
об’єктів
природнозаповідного фонду. Витрати
на резервування територій
для заповідання.
Утримання та оновлення
об'єктів
природнозаповідного
фонду:
дендропарку
«Поділля»,
парку ім. Чекмана, парку
«Заріччя»,
скверу
ім.
Шевченка
та
ін.,
з
розробкою
відповідних
проектів
Утримання парків і скверів
(не віднесених до
заповідних територій) та

Управління з питань
екології та контролю за
благоустроєм міста
КП по зеленому
будівництву та
благоустрою міста

Виконано.
Виготовлення та встановлення знаків
межових знаків на території об’єктів ПЗФ.

15,00 тис. грн
аншлагів, міський фонд ОНПС

Управління ЖКГ
КП по зеленому
будівництву та
благоустрою міста
КП «Парки та сквери
міста»
Хмельницький
національний
університет
Управління ЖКГ
КП по зеленому
будівництву та

Виконано.
8044,98 тис. грн
Утримання та оновлення об’єктів природно- міський бюджет
заповідного фонду: дендропарк «Поділля», парк ім.
Чекмана, парк «Заріччя», сквер ім. Шевченка та ін.

Виконано.
Утримання парків і скверів (не віднесених
заповідних територій) та інших зелених зон.

3704,88 тис. грн - міський
до бюджет

інших зелених зон міста

благоустрою міста
КП «Парки та сквери
міста»
Управління ЖКГ
Виконано.
КП
по
зеленому Проведено роботи по капітальному ремонту
будівництву
та (омолодженню) дерев по місту – 794 од.
благоустрою міста, УМК

Капітальний
ремонт
(омолодження)
зелених
насаджень
(в
т.ч.
знешкодження омели на
деревах),
в
т.ч.
на
територіях
житловоексплуатаційних
контор
міста та газонів
5
Заходи з озеленення міста Управління з питань
(придбання, посадка нових екології та контролю за
дерев та кущів)
благоустроєм міста
Управління ЖКГ
Комунальні
підприємства міста
6
Боротьба
з
інвазійною Управління ЖКГ
рослиною – борщівником Комунальні
Сосновського на території підприємства міста
міста
Всього за заходами
4

1

2

2530,75 тис. грн - міський
бюджет

685,608 тис. грн
Виконано.
Здійснено заходи з озеленення території міста та парку (в тому числі: 549,764 тис.
ім. М. Чекмана.
грн - міський бюджет та
135,84379 тис. грн - фонд
ОНПС)
386,00 тис. грн. - міський
Виконано.
Боротьба з інвазійною рослиною – борщівником бюджет
Сосновського на території міста .
15367,218 тис. грн
(в т.ч. МБ – 15352,218 тис.
грн,
15,00 тис. грн- міський
фонд ОНПС)

Раціональне використання водних ресурсів. Заходи спрямовані на збереження поверхневих водних ресурсів
Проведення робіт по
МКП
83,00 тис. грн
Виконано.
відновленню зон суворого
«Хмельницькводоканал» Протягом 2020 року проводились роботи по кошти МКП
режиму артезіанських
благоустрою територій ЗСО артсвердловин та «Хмельницькводоканал»
свердловин на водозаборах
прилеглих територій, цементація та побілка оголовків
свердловин, обстеження їх на предмет підтоплення.
Ремонт та відновлення огорож свердловин проводився
за власні кошти підприємства.
Капітальний ремонт і заміна МКП
130,90 тис. грн
Виконано.
зношених
мереж «Хмельницькводоканал» Власними силами підприємства проведено заміну та кошти МКП
водопроводу та каналізації
ремонт мереж водопроводу – 94,2 м.п.; ремонт «Хмельницькводоканал»
колодязів та мереж самоплинної каналізації - 42,6 м.п.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Капітальний
ремонт
електричного,
насосного
обладнання та повітродувок
Будівництво вуличних мереж
водовідведення,
каналізаційних колекторів,
каналізаційно - насосної
станції у мікрорайоні Дубово
з виготовленням проєктнокошторисної документації
Капітальний ремонт
первинних відстійників КОС
2 – 4 шт.
Капітальний ремонт
вторинних відстійників

МКП
«Хмельницькводоканал»

Заміна зношених
трубопроводів на КОС 300
м.п.
Очистка мулових
майданчиків (КОС 2)

МКП
«Хмельницькводоканал»

Придбання систем, приладів
для здійснення контролю за
якістю поверхневих та
підземних вод на території
міста
Заходи щодо відновлення і
підтри-мання сприятливого
гідрологічного режиму та
санітарного стану водойм
міста

МКП
«Хмельницькводоканал»

Проведення робіт,
пов’язаних з поліпшенням
технічного стану та
благоустрою поверхневих

Управління з питань
екології та контролю за
благоустроєм міста
Комунальні

МКП
«Хмельницькводоканал»

МКП
«Хмельницькводоканал»
МКП
«Хмельницькводоканал»

МКП
«Хмельницькводоканал»

Управління з питань
екології та контролю за
благоустроєм міста
Комунальні
підприємства міста

Виконано. Проведено капітальний ремонт 6 насосних 98,30 тис. грн
агрегатів, 3 повітродувки
кошти МКП
«Хмельницькводоканал»
183,109 тис. грн
Виконується.
Заключено додаткову угоду від 15.04.2020 року. міський бюджет
Передбачено кошти у сумі 250,0 тис.грн.

Виконано.
відстійників.

Виконано

ремонт

первинних 108,30 тис. грн
кошти МКП
«Хмельницькводоканал»
Виконано.
Проведено
ремонт
2
вторинних 96,20 тис. грн
відстійників
кошти МКП
«Хмельницькводоканал»
Виконано. На КОС 2 проведено заміну 220 м.п. 105,80 тис. грн
зношених трубопроводів
кошти МКП
«Хмельницькводоканал»
Виконано. Проводиться очищення мулових площадок. 96,20 тис. грн
Протягом року проведено очистку 21 мулових кошти МКП
майданчиків.
«Хмельницькводоканал»
46,00 тис. грн
Виконано.
Придбано обладнання термостат - (1 од.)
міський фонд ОНПС
МКП «Хмельницькводоканал»
4

Виконано.
Розроблено проектно-кошторисну документацію по
капітальному ремонту – розчистці річки Кудрянка в
межах міста з проходженням експертних процедур
(експертиза, ОВД тощо) –
Проведено заходи з біологічної меліорації водойм
(вселення хлорели в Хмельницьке водосховище)
Виконано.
Забезпечено утримання прибережної смуги озера в
мікрорайоні Озерна, р. Кудрянка в р-ні вул. Джерельна,
р. Південний Буг.

395,7611 тис. грн
міський фонд ОНПС
48,39780 тис. грн
міський фонд ОНПС
2098,80 тис. грн
міський бюджет

водойм міста (прибирання,
обкошування, розчистка
русел під мостами тощо)
12 Організація моніторингу
якості поверхневих вод, що
надходять до Хмельницького
водосховища (р. Плоска,
р.П.Буг)
13 Виявлення та ліквідація
самовільних
несанкціонованих
підключень комунальнопобутових стоків в мережу
зливової каналізації
Всього за заходами

1

2

підприємства міста
Управління з питань
екології та контролю за
благоустроєм міста
МКП
«Хмельницькводоканал»

Виконано
З метою моніторингу стану води в річці Південний Буг,
щотижня, проводилися заміри кисневого показника та
інші лабораторні дослідження в рамках співпраці з
МКП «Хмельницькводоканал».
Виконано Протягом 2019 року не було виявлено випадків самовільних несанкціонованих підключень
комунально-побутових стоків в мережу зливової
каналізації

Раціональне використання та зберігання відходів виробництва і побутових відходів
Придбання та впровадження ХКП «Спецкомунтранс» Виконано.
установок, обладнання та
Придбано та здійснюється впровадження установок,
машин для збору,
обладнання та машин для збору, транспортування,
транспортування,
перероблення,
знешкодження
та
складування
перероблення,
побутових відходів ( в т.ч. контейнери для роздільного
знешкодження та
збирання побутових відходів).
складування побутових
–
відходів (в т.ч. контейнери
для роздільного збирання
побутових відходів)
Роботи, пов’язані зі збором,
ХКП «Спецкомунтранс», Виконано
перевезенням, зберіганням та Управління з питань
Забезпечено роботу Екобуса. Передано на утилізаію
передачею для подальшої
екології та контролю за
зібрані від населення небезпечні відходи (у складі
утилізації небезпечних
благоустроєм міста
побутових) відпрацьовані батарейки, люмінесцентні
відходів, які утворюються в
лампи,
енергозберігаючі
лампи,
термометри,
побуті (енергозберігаючі
електронне та електричне обладнання, тара від
лампи, термометри,
побутової хімії та медикаментів, які втратили термін

3490,7679 тис. грн
(в т. ч. МБ –2281,909 тис.
грн,
718,70 тис. грн- кошти КП
490,1589 тис. грн- міський
фонд ОНПС)
345,30 тис. грн.
(в тому числі:
263,70
тис.
грн-міський
бюджет, 17,60 тис. грн кошти підприємства,
64,00 тис. грн (міський фонд
ОНПС).

689,70 тис. грн - міський
бюджет;
20,20 тис. грн - кошти МКП
«Спецкомунтранс»

відпрацьовані батарейки)
Пошарова засипка ґрунтом
побутових відходів на
міському полігоні побутових
відходів
Виділення земельної ділянки
для компостування
(утилізації) біомаси (опале
листя, суха
рослинність,гілля)
Ліквідація безхазяйних
стихійних сміттєзвалищ

ХКП «Спецкомунтранс»

6

Сприяння будівництву
сміттєпереробного
комплексу, проведенню
робіт з дегазації полігону
шляхом залучення інвестицій
(проект «Чисте місто» та ін.)

Відділ інвестицій та
енергозбереження
Управління ЖКГ
ХКП «Спецкомунтранс»

7

Пошук земельної ділянки під
новий полігон ТПВ

Управління ЖКГ
ХКП «Спецкомунтранс»

3

4

5

Всього за заходами

1

придатності.
Виконано. Забезпечується пошарова засипка ґрунтом 235,00 тис. грн
побутових відходів на полігоні ТПВ. використано
кошти
«Спецкомунтранс»

ХКП «Спецкомунтранс»

Виконано
Здійснюється пошук земельної ділянки.

Управління ЖКГ

Виконано
Протягом 2020 року виявлено 22 та ліквідовано 17
стихійних сміттєзвалищ.
341,00 тис. грн.Виконано
Працює робоча група в рамках проекту «Розумне інші кошти
довкілля».
Реалізовано проект “Будівництво та експлуатація
комплексу по збору та утилізації звалищного газу з
полігону твердих побутових відходів, виробництво
електроенергії”.
Сприяння будівництву сміттєпереробного комплексу,
проведенню робіт з дегазації полігону шляхом
залучення інвестицій

МКП

-

505,20 тис. грн
Виконано
Забезпечуються роботи та заходи по розширенню міський бюджет
земельної ділянки під новий полігон
2136,4 тис. грн
(в т. ч. МБ –1458,6 тис. грн,
272,8 тис. грн - кошти КП,
341,0 - інші кошти,
64,0 тис. грн- міський фонд
ОНПС)

Заходи у сфері екологічної освіти і виховання, сприяння громадській діяльності в галузі охорони довкілля
Проведення науковоУправління молоді та
42,99 тис. грн.
Виконано
технічних конференцій і
спорту
До Дня Південного Бугу спільно з Хмельницьким міський фонд ОНПС
семінарів, організація
Управління освіти
обласним управлінням водних ресурсів проведено

виставок, фестивалів та
інших заходів щодо
пропаганди охорони
навколишнього природного
середовища, видання
поліграфічної продукції з
екологічної тематики тощо

Управління з питань
екології та контролю за
благоустроєм міста

Організація проведення
стратегічної екологічної
оцінки

Управління з питань
екології та контролю за
благоустроєм міста

Проведення
Управління освіти
природоохоронних заходів,
спрямованих на підвищення
рівня екологічної освіти
учнівської молоді в загальноосвітніх закладах міста

2

3

Забезпечення організації
роботи з охорони довкілля в
Хмельницькій міський
централізованій бібліотечній
системі
Організація
природоохоронних заходів в
закладах культури міста

Всього за заходами

Управління культури і
туризму

Управління культури і
туризму

прибирання прибережної смуги річки в межах міста.
Серед населення міста проведено роз’яснювальну
роботу з розповсюдженням інформаційних листівок
щодо заборони спалювання відходів та сухої
рослинності,
недопущення
порушень
Правил
благоустрою території міста Хмельницького.
Проведено
місячники
санітарної
очистки
та
благоустрою міста до Дня довкілля.
Забезпечено друк поліграфічної продукції на
екологічну тематику (виготовлення реклами щодо
поводження з відходами із нанесенням на
транспортний засіб)
Виконано
Забезпечено проведення
процедури стратегічної
екологічної оцінки (СЕО) проєкту Програми охорони
довкілля Хмельницької міської територіальної громади
на 2021-2025 роки
Виконано
Організація та проведення екологічних акцій,
конкурсів серед учнівської молоді
Забезпечення роботи класів природничого профілю у
навчально-виховних комплексах тощо (закуплено
обладнання для профільних кабінетів).
Виконано. Забезпечено комплектування літературою
природничого характеру фондів Хмельницької міської
Централізованої бібліотечної системи .

16,3605 тис. грн –
міський фонд ОНПС

10,735 тис.грн (3,5 тис.грн. міський бюджет; 7,235
тис.грн – інші кошти)
5428,15 тис.грн.
міський бюджет
39,40 тис. грн - міський
бюджет

Виконано. Забезпечується організація та проведення 6,50 тис. грн. – інші
тематичних вечорів, екологічних годин, годин цікавих
повідомлень з охорони довкілля у молодіжному
середовищі.
5544,1355 тис. грн в т. ч.:
5471,05 тис. грн - міський
бюджет;
13,735 тис.грн – інші кошти
59,3505 тис. грн -міський

Всього за Програмою у 2020 році

Начальник управління

фонд ОНПС
4253,8144 тис. грн.
(в т.ч. МБ – 38510,2229 тис.
грн ,
3179,4935 тис. грн - інші
кошти ,кошти підприємств
764,098 тис. грн - міський
фонд ОНПС)
Олександр ЛУКОВ

