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

№

1

2

3

Інформація про стан виконання Програми охорони довкілля м. Хмельницького на 2016-2020 роки
за весь період
Обсяг (тис. грн) та
Відповідальні
Зміст заходу
Стан виконання
джерела
виконавці
фінансування
Заходи з охорони атмосферного повітря
Відомчий
контроль МКП
3 982,631 тис. грн
Виконано.
викидів та режимно- «Хмельницьктеплок Забезпечено здійснення відомчого контролю викидів шкідливих (кошти комунальних
налагоджувальні
омуненерго»,
речовин в атмосферне повітря. Проведено режимно- підприємств)
роботи на котлах
КП «Південноналагоджувальні роботи на понад 160 котлоагрегатах.
Західні
тепломережі»
Заміна
зношених МКП
52 417,397 тис.грн
Виконано.
теплових мереж на «Хмельницьктеплок Замінено понад 20 км зношених теплових мереж на попередньо (в т.ч. МБ – 20 108,776
попередньо ізольовані омуненерго», КП
ізольовані
труби.
Роботи
проводились
по
провул. тис. грн.,
труби
«Південно-Західні
П’яскорського,6, вул.Курчатова, 6; 98, вул. Інститутська, кошти комунальних
тепломережі»
вул.Львівське шосе та ін. Проведено заміну трубопроводів підприємств –
мереж на труби ППУ по вул. Проскурівське підпілля,203. 32 308,595 тис. грн)
Реалізовано реконструкцію теплової мережі від ТК-9 до
приміщення піцерії по вул.Курчатова, 1-А.
Заміна
конвективних МКП
2920,545 тис.грн
Виконано.
поверхонь
«Хмельницьктеплок Проведено заміну конвективних поверхонь котлоагрегатів в (в т.ч. МБ – 1258,00
котлоагрегатів
омуненерго», КП
котельнях по вул. Свободи, 44; Кам’янецька 46/1, 48/1 тис.грн.,
«Південно-Західні
Майборського,5; Пілотській, 1, Тернопільська 14/3 та ін.
кошти комунальних
тепломережі»
підприємств – 1662,545
тис.грн)
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Влаштування
теплоізоляції
обладнання

(заміна) МКП
«Хмельницьктеплок
омуненерго», КП
«Південно-Західні
тепломережі»
Технічне
МКП
переоснащення
«Хмельницьктеплок
котлоагрегатів,
омуненерго», КП
встановлення
нових «Південно-Західні
котлів, заміна котлів
тепломережі»

6

Заміна
пальникових
пристроїв
котлів
(технічне
переоснащення)

МКП
«Хмельницьктеплок
омуненерго», КП
«Південно-Західні
тепломережі»

7

Наукові дослідження,
проектні та проектноконструкторські
розроблення
(виготовлення проекту
на
установлення
обладнання
для
очищення газопилового
потоку
від
забруднюючих
речовин,
що
викидається
в

КП «ПівденноЗахідні
тепломережі»
Управління з питань
екології та контролю
за благоустроєм
міста

174,701 тис.грн
Виконано.
Забезпечується проведення робіт по відновленню ізоляції (кошти
комунальних
теплових мереж, де вона була порушена.
підприємств)
Виконано.
Виконано технічне переоснащення водогрійного котла з заміною
пальників і комплексу автоматики в котельні КП «ПівденноЗахідні тепломережі» по вул. Курчатова, 8/1.
Проведено заміну котлів в котельнях по вул. Чорновола,180,
Свободи,22, Прибузькій,36.
Виконано роботи з реконструкції центрального теплового
пункту на вул. Прибузькій, 6 ; вул.Проскурівського підпілля, 25
та котельні по вул.Сковороди, 11, Водопровідній,48, вул.
Зарічанській, 2, вул. Кам’янецькій, 82.
Проведено технічне переоснащення котла в котельні по вул.
Тернопільській, 14/3 та капітальний ремонт котельні по
вул.Водопровідній,48.
Технічне переоснащення котелень по вул. Горбанчука,1,
Свободи, 44 , Купріна, 12
Виконано.
Проведено технічне переоснащення водогрійного котла з
заміною пальників і комплексу автоматики в котельні КП
«Південно-Західні тепломережі» по вул.Курчатова, 8/1Г.
Виконано роботи з технічного переоснащення котлів по вул.вул.
Горбанчука,1, Сковороди, 11, Свободи, 44 , Купріна, 12.
Виконано.
Розроблено проектну документацію по об’єкту «Реконструкція
котельні на вул. І.Павла ІІ з установленням обладнання для
очищення газопилового потоку від забруднюючих речовин, що
викидаються у атмосферне повітря»

22380,459 тис.грн
(в т.ч. МБ –16522,084
тис. грн.,
кошти
комунальних
підприємств – 5858,375
тис. грн)

3202,644 тис.грн
(в т. ч. МБ –1960,00 тис.
грн,
кошти
комунальних
підприємств – 1242,644
тис.грн)
229,767 тис. грн
(в т.ч. міський фонд
ОНПС – 115,00 тис.грн.,
кошти підприємства –
114,767 тис. грн)
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атмосферне повітря)
Збільшення
ХКП
(оновлення) рухомого «Електротранс»
складу
електротранспорту

ХКП
«Електротранс»
Управління
транспорту
та
зв’язку
9
Будівництво
заїзних Управління ЖКГ
Виконано.
кишень на зупинках
Проведено роботи з розширення проїзних частин з 8480,2 тис.грн. – МБ
громадського
улаштуванням заїзних кишень на зупинках громадського
транспорту на головних
транспорту на вулицях: Курчатова, Проскурівського підпілля,
транспортних
Подільській, на вул.Львівське шосе - виїзд із РЕМ (2 од.); вул.
магістралях міста
Зарічанській - "вул. Перемоги" (1 од.); вул.Тернопільській "Катіон" (1 од.). Влаштовано 2 автостоянки, тротуар на 1 ділянці,
встановлено поручні на 1 вулиці, розроблено проекти.
10 Здійснення
Управління з питань Виконується.
моніторингу в галузі екології та контролю Контроль за станом атмосферного повітря здійснюється
охорони атмосферного за благоустроєм
лабораторією Хмельницького обласного гідрометеоцентру на
повітря
м. міста
двох постах (на території військового шпиталю по вул.
Хмельницького
на
Чорновола та на розі вулиць олімпійської та Курчатова). Стан
підставі
даних
повітря в межах міста стабільний та занепокоєння не викликає,
Хмельницького
періодично фіксуються незначні перевищення по діоксиду азоту
обласного центру з
та пилу. Крім того, щоквартально здійснюється збір інформації
гідрометеорології
та
щодо кількості парникових газів, викинутих у повітря
органів
підприємствами комунальної теплоенергетики.
Держсанепідслужби
На виконання постанови КМУ від 14.08.2019 № 827 «Деякі
питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони
атмосферного повітря» управлінню з питань екології та
контролю за благоустроєм міста надано повноваження органу
упраління якістю атмосферного повітря міста Хмельницького.
Всього за заходами
129526,544 тис.грн
(в т.ч. МБ –82660,26
тис.грн,
9

Оновлення рухомого
складу автотранспорту ,
який працює на
автобусних маршрутах

35738,20 тис.грн
Виконано
Закуплено та оновлено понад 30 одиниць транспортних засобів (в т. ч. МБ –34331,2 тис.
(тролейбусів).
грн,
кошти
комунального
підприємства – 1407,00
тис.грн)
ТЗ придбані приватними
Виконано.
Оновлено понад 36 одиниць транспортних засобів (306 од.
перевізниками на умовах
наявних станом на 31.12.2019 року)
лізингу

міський фонд ОНПС –
115,00 тис.грн,
кошти підприємств –
46751,284 тис. грн)
Охорона і раціональне використання зелених насаджень, збереження природно-заповідного фонду
1

Наукові дослідження,
проектні та проектноконструкторські
розроблення
(виготовлення проектів
землеустрою
щодо
відведення земельних
ділянок під парки,
сквери, зелені зони)

Управління з питань
екології та контролю
за благоустроєм
міста
Управління ЖКГ
КП"Парки та сквери
міста"
КП по зеленому
будівництву
та
благоустрою міста

2

Витрати
на
резервування територій
для заповідання (в т.ч.
підготовка
наукових
обгрунтувань об’єктів
заповідання)
Розробка та реалізація
проекту реконструкції
та утримання паркупам’ятки
садовопаркового
мистецтва
«Заріччя»
Розробка та реалізація

Управління з питань
екології та контролю
за благоустроєм
міста

3

4

Виконано.
Визначено перелік зелених зон та профінансовано роботи по
виготовленню проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок під парки та сквери, а саме: по вул. Проскурівській (парк
ім. І. Франка) - 2,13 га, під сквери по вул. Тернопільській – 0,8
га; вздовж струмка в районі вул. Інститутської і Хмельницького
перинатального центру – 1,38 га; по вул. Бандери в районі
магазину «Електроніка» - 0,6 га, по вул. Парковій в районі
центрального входу в парк ім. Чекмана і набережна – 3,53 га, по
вул. Соборній – 0,042 га, сквер по Львівському шосе (схил),
зелена зона по вул. Озерній (навколо озера, струмок), сквер ім.
В. Івасюка, пр. Миру; вул. П’ятисотенниць, вул. Курчатова, вул.
Холодноярців тощо .
Також, виготовлено 4 проекти землеустрою щодо відведення
земельних ділянок під парк Молодіжний на вул. С. Бандери (р-н
міського пляжу), сквер на пр. Миру (вул. Федунця), парк у
районі вулиць Щедріна, Холодноярців та на вул. Львівське шосе
(навпроти будинків №№27, 29, 31), вул. Курчатова, 102-Б
За 5 років понад 30 ділянок розміром до 200 га.
Виконано
Розроблено наукове обґрунтування на 14 об’єктів, 12 з яких
віднесено до категорії природно-заповідного фонду.
Проведено передпроектні геодезичні дослідження території
міста з метою визначення об’єктів заповідання.

375,677 тис.грн
(в т.ч. МБ –107,797
тис.грн,
міський фонд ОНПС –
267,88 тис.грн);

45,00 тис.грн
міський фонд ОНПС

Управління ЖКГ

Не виконано.
Проєктно-кошторисну документацію по реконструкції
та
утриманню парку не виготовлено у зв’язку з високою вартістю
робіт.

Управління ЖКГ

Виконано частково. Отримано витяг на право власності. 196,9 тис.грн
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проекту будівництва та
утримання
парку
«Молодіжний» по вул.
Рибалка
в
м.
Хмельницькому
Корегування
(розроблення)
та
реалізація
проекту
створення
парку
в
межах
вулиць
Старокостянтинівське
шосе та Трудової
Утримання
та
оновлення
об'єктів
природно-заповідного
фонду:
дендропарку
«Поділля», парку ім.
Чекмана,
парку
«Заріччя», скверу ім.
Шевченка, Ботанічного
саду
Хмель-ицького
національного
університету та ін., з
розробкою відповідних
проектів
Утримання парків і
скверів (не віднесених
до заповідних
територій) та інших
зелених зон міста
Будівництво вольєру
(розширення
приміщень) для
утримання тварин
зоокуточку в парку ім.
Чекмана
Заходи з озеленення
міста (придбання,

КП «Парки і
сквери»

Виконано геодезичні дослідження для розробки проєктно- МБ
кошторисної документації. Проведено оцінку впливу на довкілля
та укладено угоду на розробку проєктно-кошторисної
документації. Розроблено концепцію облаштування парку.

Управління ЖКГ

83,6 тис.грн
Виконано частково.
Виділено земельну ділянку у межах вул. Старокостянтинівське МБ
шосе та вул. Трудової вздовж р. П. Буг під розміщення парку.
Розробляється концепція розвитку даної території.

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

Виконується.
Забезпечується утримання та оновлення об’єктів природно- 27816,14 тис.грн
заповідного фонду:дендропарк «Поділля», парк ім. Чекмана, (в т. ч. МБ – 27708,54
парк «Заріччя», сквер ім. Шевченка.
тис. грн,
кошти
комунальних
підприємств – 107,6
тис.грн)

Управління ЖКГ
КП по зеленому
будівництву та
благоустрою міста

Виконується.
9257,36 тис.грн
Забезпечується утримання та оновлення парків, скверів, зелених МБ
зон міста не віднесених до заповідних зон

КП «Парки та сквери Виконано.
міста»

Управління ЖКГ
Управління з питань

75,5 тис.грн.міський фонд ОНПС

1104,055 тис.грн
Виконується.
Забезпечено придбання і посадку саджанців квіток, дерев та в тому числі:

посадка нових дерев та
кущів)
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екології та контролю
за благоустроєм
міста
Комунальні
підприємства міста

кущів для озеленення парків і скверів міста.
У 2017 році на території парку ім. М. Чекмана висаджено 63
дерева та 492 декоративних куща.
У 2018 році забезпечено придбання і посадку саджанців квіток,
дерев та кущів для озеленення парків і скверів міста, на території
навчальних закладів міста та бібліотек.
Управління ЖКГ
Виконується.
КП по зеленому Проведено роботи по капітальному ремонту (омолодженню)
будівництву
та зелених насаджень (в т.ч. знешкодження омели на деревах) на
благоустрою міста, території міста.
УМК

Капітальний
ремонт
(омолодження) зелених
насаджень
(в
т.ч.
знешкодження омели
на деревах), в т.ч. на
територіях
житловоексплуатаційних
контор міста та газонів
Розробка
схеми Управління з питань
екологічної
мережі екології та контролю
міста Хмельницького
за благоустроєм
міста

Боротьба з інвазивною
рослиною
–
борщівником
Сосновського
на
території міста
Розробка Комплексної
програми розвитку та
збереження зелених
насаджень міста

Всього за заходами

549,764 тис.грн – МБ
554,291 тис.грн міський фонд ОНПС

9296,406 тис.грн
М.Б

60,00 тис.грн.
Виконано.
Виготовлено матеріали схеми екологічної мережі міста міський фонд ОНПС
Хмельницького.
У 2019 році з метою поліпшення умов для формування та
відновлення довкілля, збереження ландшафтного та біологічного
різноманіття затверджено схему екомережі міста Хмельницького
(рішення 34-ї сесії міської ради від 09.10.2019р. №37).

Управління ЖКГ

Виконується.

386,0 тис.грн.
М.Б

Управління ЖКГ
Управління з питань
екології та контролю
за благоустроєм
міста

Виконано частково.
Управлінням з питань екології та контролю за благоустроєм
міста підготовлено перелік ділянок, які необхідно включити до
Програми озеленення території міста Хмельницького. Програму
буде розроблено на основі Схеми комплексного озеленення
території міста після її затвердження.
48 696,638 тис. грн.
(в т.ч. МБ – 47586,367
тис. грн., 107,6 тис.грн.кошти підприємств;
1002,671 тис. грн.-

міський фонд ОНПС)
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Раціональне використання водних ресурсів. Заходи спрямовані на збереження поверхневих водних ресурсів
Проведення робіт по
МКП
192,0 тис. грн.
Виконується.
відновленню зон
«Хмельницькводока Проводяться роботи по благоустрою ЗСО артсвердловин та кошти МКП
суворого режиму
нал»
прилеглих територій, цементація та побілка оголовків «Хмельницькводоканал»
артезіанських
свердловин, обстеження їх на предмет підтоплення.
свердловин на
Огороджено понад 50 свердловин.
водозаборах
Модернізація
МКП
Виконується.
насосного обладнання
«Хмельницькводока Проведено роботи по ремонту насосного обладнання на 367,2 тис.грн
на свердловинах
нал»
свердловинах міських водозаборів №8,24,27 та ін.. Придбано кошти МКП
новий насосний агрегат.
«Хмельницькводоканал»
Капітальний ремонт і МКП
заміна зношених мереж «Хмельницькводока
водопроводу
та нал»
каналізації

Капітальний
ремонт
електричного,
насосного обладнання
та повітродувок
Капітальний ремонт
первинних відстійників
КОС 2 – 4 шт.

МКП
«Хмельницькводока
нал»
МКП
«Хмельницькводока
нал»

Виконано.
2016-2017
Проведено заміну та ремонт мереж водопроводу – 1660 м.п.;
мереж самоплинної каналізації -223 м.п.;.
2018
Проведено заміну та ремонт мереж водопроводу – 673,0 м.п.;
мереж самоплинної каналізації -38,3 м.п.;.
2019
Проведено заміну та ремонт мереж водопроводу – 785,8 м.п.;
ремонт колодязів та мереж самоплинної каналізації.
Проведено реконструкцію ділянки водопроводу по вул.
С.Бендери
2020
Проведено заміну та ремонт мереж водопроводу – 94,2 м.п.;
ремонт колодязів та мереж самоплинної каналізації- 42,6 м.п.
Виконується.
Проведено капітальний ремонт 5 електродвигунів на КОС №2,
26 насосних агрегатів, 9 повітродувок

1561,17 тис.грн
(в т. ч. МБ – 764,8 тис.
грн тис. грн,
кошти
комунальних
підприємств – 796,37
тис.грн)

471,7 тис.грн.
кошти МКП
«Хмельницькводоканал»

Виконано.
Виконано капітальний ремонт 7 первинних відстійників, 2 438,4 тис.грн
пісколовок.
кошти МКП
«Хмельницькводоканал»
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Капітальний ремонт
вторинних відстійників

МКП
«Хмельницькводока
нал»

Виконано.
Проведено ремонт 6 вторинних відстійників.
Проведено ремонт аеротенка.

Заміна зношених
трубопроводів на КОС
300 м.п.

МКП
«Хмельницькводока
нал»

Виконано.
Проведено заміну 476 м.п. зношених трубопроводів

Очистка мулових
майданчиків (КОС 2)

МКП
«Хмельницькводока
нал»

Реконструкція
машинного залу ВНС10 із заміною запірної
арматури та насосного
агрегату на сучасне
енергозберігаюче
обладнання
Будівництво вуличних
мереж водовідведення,
каналізаційних
колекторів,
каналізаційної насосної
станції у м-нах Дубово,
Лезнево
з
виготовленням
проектно-кошторисної
документації
Будівництво системи
водовідведення
господарськопобутових
стоків,
масиву індивідуальної
забудови «Катіон» у м.
Хмель-ницькому
з
виготовленням
проектно-кошторисної

МКП
«Хмельницькводока
нал»

Виконано.
Проводиться очищення мулових площадок. Із мулових
майданчиків вивезено 14 500 м3 мулу.
Проведено очистку 26 мулових майданчиків.
Виконано.
Проведено реконструкцію машинного залу водопровідної
насосної станції № 10 на вул. Прибузькій, 9 із заміною
обладнання на енергозберігаюче.

273,2 тис.грн
кошти МКП
«Хмельницькводоканал»
245,8 тис.грн
кошти МКП
«Хмельницькводоканал»
671,85 тис.грн
кошти МКП
«Хмельницькводоканал»
4 655,00тис.грн.
МБ

МКП
«Хмельницькводока
нал»

8 341,038 тис.грн
Виконано.
Виконано будівництво вуличних мереж водовідведення напірних МБ
каналізаційних колекторів, каналізаційно-насосної станції,
електропостачання КНС мікрорайону Дубове; вуличних мереж
водопостачання мікрорайону Лезневе (1302 п. м); водопроводу
на вул. Митрополита Шептицького (мікрорайон Дубове-1) (1061
п. м).

МКП
«Хмельницькводока
нал»

326,0 тис.грн
Виконано частково.
Виготовлено проектно-кошторисну документацію.
МБ
Проведено коригування проєктно-кошторисної документації
(вартість будівництва – 18975,7 тис. грн.).
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документації
Забезпечення
ефективної роботи
станції прийому рідких
побутових відходів по
вул. Трудовій , 6 в (в
т.ч. благоустрій
території)
Проведення робіт,
пов’язаних з
поліпшенням
технічного стану та
благоустрою
поверхневих водойм
міста (прибирання,
обкошування,
розчистка русел під
мостами тощо)
Заходи щодо
відновлення і
підтримання
сприятливого
гідрологічного режиму
та санітарного стану
водойм міста:
виготовлення проектнокошторисної
документації по
капітальному ремонту –
розчистці річки
Кудрянка в межах міста
з проходженням
Придбання систем,
приладів для
здійснення контролю за
якістю поверхневих та
підземних вод на
території міста

МКП
«Хмельницькводока
нал»

284,9 тис.грн
Виконується.
Робота станції рідких побутових відходів відбувається у сталому міський фонд ОНПС
режимі та здійснюється постійний контроль за станом
благоустрою прилеглої території. Проведено реконструкцію
станції прийому рідких побутових відходів по вул.Трудовій, 6а.

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

Виконується.
Проведено розчистку русла річки Південний Буг та її очищення
від сміття під мостами
Забезпечено утримання прибережної смуги озера в мікрорайоні
Озерна, р. Кудрянка в р-ні вул. Джерельна, р. Південний Буг.

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

Виконується.
Проведено комісійні обстеження русла річки Кудрянка , 395,7611 тис. грн
визначено організацію – проектувальника, надано завдання для міський фонд ОНПС
проектування.
Розроблено проектну документацію, підготовлено Повідомлення
про проведення процедури ОВД (оцінки впливу на довкіля)

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

Виконано.
Для МКП «Хмельницькводоканал» придбано лабораторні
прилади: стерилізатор повітряний ГП -160, іономір-И 160,
термореактор ЕСО-25, фотометр портативний, піч муфельна
СНОЛ 7.2/1100 кераміка, мікропроцесорний (Termolab)
Придбано газоаналізатор-рН метр для управління з питань

5451,2 тис.грн
(в т.ч. МБ – 5311,5 тис.
грн, 139,7 тис. грн міський фонд ОНПС)

355,03 тис.грн.
(в т.ч. МБ – 227,4 тис.
грн, 97,63 тис. грн міський фонд ОНПС)
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Заходи щодо
відновлення і
підтримання
сприятливого
гідрологічного режиму
та санітарного стану
водойм міста

17

Організація
моніторингу якості
поверхневих вод, що
надходять до
Хмельницького
водосховища (р.
Плоска, р. П. Буг)
Виготовлення
необхідної
документації
та
винесення в натуру меж
водоохоронних зон (в
т.ч. прибережних смуг)
річок Південний Буг,

18

Управління з питань
екології та контролю
за благоустроєм
міста

екології та контролю за благоустроєм міста.
Рішенням сесії хмельницької міської ради від 17.06.2020р. №6
виділено кошти для придбання двох термостатів для КП
Хмельницькводоканал у сумі 48,1 тис.грн.
Виконується.
656,3138 тис. грн
2017
Здійснено заходи з біологічної меліорації (зариблення) р. П. Буг міський фонд ОНПС
в межах Хмельницького водосховища. 127,5 тис. грн. - міський
фонд ОНПС
2018
Проведено експертизу проекту «Будівництво колектора на
витоках зливової каналізації від вул. Кам’янецької до вул.
Свободи в районі вул. Прибузької». 20,8 тис. грн.- міський фонд
ОНПС
2019
Розроблено проектно-кошторисну документацію «Капітальний
ремонт, розчистка річки Південний Буг та водовідвідних каналів
від вул.Трудової до Східної об’їзної», проведено експертизу
проекту та процедуру оцінки впливу на довкілля (ОВД). 459,616
тис. грн.
2020
Здійснено заходи з біологічної меліорації водойм (вселення
хлорели в Хмельницьке водосховище)
48,39780 тис. грн
(міський фонд ОНПС)
Виконується.
З метою моніторингу стану води в річці Південний Буг,
щотижня, проводилися заміри кисневого показника та інші
лабораторні дослідження в рамках співпраці з МКП
«Хмельницькводоканал».
Також,
проводяться
комісійні
обстеження заплав річок Південний Буг, Плоска, Кудрянка.

Управління
Не виконано. Управлінням земельних ресурсів та земельної земельних ресурсів реформи оголошено тендер, тендер не відбувся.
та
земельної
реформи
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Плоска, Кудрянка
Заходи
щодо
відновлення і підтримання
сприятливого
гідрологічного режиму
та санітарного стану
річки
Плоскої:
реконструкція,
розчистка,
з
виготовленням
проектно-кошторисної
документації
Капітальний ремонточищення русла річки
П. Буг від намулу,
відкладів,завалів в
межах міста від вул.
Трудової до вул.
С.Бандери з розробкою
проектної документації

Управління
ЖКГ
Управління з питань
екології та контролю
за
благоустроєм
міста Хмельницьке
обласне управління
водних ресурсів

Виконано частково. Виготовлено проектно-кошторисну 125,322 тис. грн.
документацію, проведено експертизу проекту з реконструкції міський фонд ОНПС
скидного колектора та розчистки русла річки Плоскої. Проект
передано на баланс визначеному виконавцю робіт – УЖКГ.
У 2018 році виконано коригування проєктно-кошторисної
документації.

Управління ЖКГ
Управління з питань
екології та контролю
за
благоустроєм
міста

Виконано.
Розроблено проектну документацію заходу - Капітальний
ремонт-очищення русла річки П.Буг від намулу, відкладів,
завалів в межах міста від вул. Трудової до вул. С.Бандери .
Документація передана на баланс відповідальному виконавцю
робіт. Протягом року виконано роботи з розчистки русла річки
від вул. Трудової до вул.Свободи. У 2018 році проведено роботи
з видалення аварійних насаджень, очищення русла та
планування схилів річки. У 2019 році проведено коригування
проєктно-кошторисної документації.
Виконується.
Забезпечується утримання внутрішньогосподарських каналів
осушувальної системи річки П.Буг

1416,5 тис.грн
в т.ч. МБ – 1310,3 тис.
грн, 106,2 тис. грн міський фонд ОНПС)

Утримання
внутрішньогосподарськ
их каналів
осушувальної системи
річки П. Буг
Поточний ремонт та
утримання криниць
громадського
користування

Управління ЖКГ

КП по зеленому
будівництву та
благоустрою міста

Виконується.
Забезпечується поточний ремонт та утримання
громадського
користування.Проведено
роботи
профілактичної дезінфекції.

Відведення земельної
ділянки
під
проектування
та
будівництво локальних
очисних споруд на
зливові стоки, розробка

Департамент
архітектури,
містобудування та
земельних відносин
Управління ЖКГ

283,0 тис.грн.
Виконано частково.
Виготовлено звіт з інженерних вишукувань та робочий проект на міський фонд ОНПС
виконання робіт з реконструкції зливової каналізації від вул.
Кам’янецької до вул. Свободи у районі вул. Прибузької

141,4 тис. грн
МБ

криниць 913,7 тис.грн
з
їх МБ

проектної документації
24 Будівництво локальних
очисних
споруд
зливових стоків та
покращення
стану
існуючої
дощової
каналізації міста
25 Виявлення та ліквідація
самовільних
несанкціонованих
підключень
комунально-побутових
стоків в мережу
зливової каналізації
Всього за заходами

Управління ЖКГ
КП по будівництву,
ремонту та
експлуатації доріг

Не виконано

МКП
“Хмельницькводока
нал”

Виконується.
Постійно проводяться комісійні обстеження заплав річок
Південний Буг, Плоска, Кудрянка щодо виявлення самовільних
несанкціонованих підключень комунально-побутових стоків в
мережу зливової каналізації
27566,4849 тис. грн
(в т.ч. МБ – 21134,338
тис. грн.,
4343,32 тис. грн- кошти
КП
2088,8269 тис. грн.міський фонд ОНПС)

Раціональне використання та зберігання відходів виробництва і побутових відходів
1

Встановлення лінії
сортування відходів на
міському полігоні ТПВ

ХКП
«Спецкомунтранс»

2

Придбання та
впровадження
установок, обладнання
та машин для збору,
транспортування,
перероблення,
знешкодження та

ХКП
«Спецкомунтранс»

Виконано частково. У 2018 році розроблено технікоекономічне обгрунтування (ТЕО) будівництва комплексу з
переробки твердих побутових відходів (сміттєсортувальної лінії,
у процесі діяльності якої передбачається вилучення з побутових
відходів сировини або готової продукції). 18 вересня 2018 року
відбулася презентація ТЕО, розробку якого здійснено ДП
“Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут
міського господарства”.
Виконується.
Профінансовано роботи з улаштування покриття контейнерних
майданчиків.
Придбано контейнери для роздільного збирання побутових
відходів.
Придбано та здійснюється впровадження установок, обладнання
та машин для збору, транспортування, перероблення,

294,0 тис.грн.
МБ

581,7 тис.грн.
в тому числі:
263,7 тис.грн – МБ,
17,6 тис.грн.- кошти
підприємства,
300,4 тис.грн.міський фонд ОНПС
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4

складування побутових
відходів (в т.ч.
контейнери для
роздільного збирання
побутових відходів)
Роботи, пов’язані зі
збором, перевезенням,
зберіганням та
передачею для
подальшої утилізації
небезпечних відходів,
які утворюються в
побуті
(енергозберігаючі
лампи, термометри,
відпрацьовані
батарейки)

Пошарова засипка
ґрунтом побутових
відходів на міському
полігоні побутових
відходів

знешкодження та складування побутових відходів (в т.ч.
контейнери для роздільного збирання побутових відходів).

ХКП
«Спецкомунтранс»,
Управління з питань
екології та контролю
за благоустроєм
міста

Виконується.
Забезпечено роботу мобільних пунктів з метою забезпечення
екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання,
оброблення, утилізації відходів (в тому числі небезпечних
відходів, які утворюються у населення).
Протягом 2016-2017 років зібрано 1622 кг відпрацьованих
батарейок, 6978 люмінесцентних ламп, 179 термометрів, які
передані на спеціалізоване підприємство для подальшої
утилізації.
З початку 2018 року зібрано та передано на утилізацію 735 кг
відпрацьованих батарейок, 2186 штук люмінесцентних ламп, 110
термометрів.
З червня місяця 2018 року запроваджено роботу Еко-буса в
рамках міської Програми поводження з ТПВ, який забезпечує
збір на території міста небезпечних відходів в складі побутових.
За 2019 рік Екобусом зібрано 1951 кг відпрацьованих батарейок,
11763 штук люмінесцентних ламп, 4875 штук енергозберігаючих
ламп, 1334 термометрів, понад 200 кг електронного та
електричного обладнання, 400 кг тари від побутової хімії та
429,5 кг медикаментів, які втратили термін придатності.
На даний час зазначені заходи впроваджуються під час роботи
Екобуса в рамках міської Програми поводження з відходами
(КП «Спецомунтранс»).
За І півріччя 2020 року зібрано 2027,5 кг відпрацьованих
батарейок, 4728 штук люмінесцентних ламп, 397 термометри,
близько 221,5 кг електронного та електричного обладнання,
472,5 кг тари від побутової хімії.

ХКП
«Спецкомунтранс»

Виконується.
Забезпечується пошарова засипка ґрунтом побутових відходів на 1147,1 тис.грн
полігоні ТПВ.
кошти
МКП
Ущільнений шар відходів ізолюється шаром грунту (завезено 7,3 «Спецкомунтранс»
тис. куб. м грунту).

1412,295 тис.грн
(в т.ч. МБ –1279,995 тис.
грн.,
20,20 тис. грн - кошти
КП
112,1 тис. грн- міський
фонд ОНПС)
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Придбання сміттєвозів

ХКП
«Спецкомунтранс»

6

Придбання та
встановлення євро
контейнерів
Будівництво водогону
для пожежного
гідранту
Придбання сітчастих
огорож
Ліквідація безхазяйних
стихійних сміттєзвалищ

ХКП
«Спецкомунтранс»

7

8
9

10

11

Придбання автомобіля
для збору, перевезення
небезпечних відходів
для подальшої їх
утилізації
Сприяння будівництву
сміттєпереробного
комплексу, проведенню
робіт з дегазації
полігону шляхом
залучення інвестицій

ХКП
«Спецкомунтранс»
Управління ЖКГ

Виконується.
Придбано техніку для ХКП «Спецкомунтранс» (вантажний 21374,1 тис.грн
фургон, легковий фургон, 4 сміттєвози).
(в т.ч. МБ – 7428,0 тис.
грн.,
13946,1тис. грн - кошти
МКП
«Спецкомунтранс»)
Виконується.
Придбано понад 340 контейнерів евростандарту 1,1 куб.м.
4491,7 тис.грн
МБ
Виконано.
Здійснено будівництво водогону для пожежного гідранту.
247,6 тис.грн
МБ
240,0 тис. грн
Виконано .
Придбано сітчасті огорожі
МБ
Виконується.

ХКП
«Спецкомунтранс»

2016-2017
Протягом 2016-2017 років виявлено 23 та ліквідовано 16
стихійних сміттєзвалищ.
2018
виявлено 16 та ліквідовано 14 стихійних сміттєзвалищ.
2019
виявлено 17 та ліквідовано 15 стихійних сміттєзвалищ.
2020
виявлено 22 та ліквідовано 17 стихійних сміттєзвалищ.
745,0 тис.грн
Виконано.
МБ

ХКП
«Спецкомунтранс»

Відділ інвестицій та
енергозбереження
Управління ЖКГ
ХКП
«Спецкомунтранс»

Виконується. Працює робоча група в рамках проекту «Розумне
довкілля». У 2018 році оголошено тендер на закупівлю 341,0 тис.грн
“Розробка техніко- економічного обгрунтування (ТЕО) інші кошти
будівництва комплексу з переробки твердих побутових відходів
(сміттєсортувальної
лінії,
у процесі
діяльності
якої
передбачається вилучення з побутових відходів сировини або

(проект «Чисте місто»
та ін.)

Пошук земельної
ділянки під новий
полігон ТПВ
Всього за заходами
12

Управління ЖКГ
ХКП
«Спецкомунтранс»

готової продукції)”
Забезпечено заходи з реалізації проекту “Будівництво та
експлуатація комплексу по збору та утилізації звалищного газу з
полігону
твердих
побутових
відходів,
виробництво
електроенергії”.
1694,715 тис.грн – кошти
На стадії виконання
Здійснюється викуп земельних ділянок з метою розширення КП
полігону ТПВ .
505,20 тис. грн - МБ
33074,41 тис.грн
(в т.ч. МБ –15495,195
тис. грн.,
16825,715 тис. грнкошти КП,
341,0 тис.грн – інші
кошти;
412,5 тис. грн- міський
фонд ОНПС)

Заходи у сфері екологічної освіти і виховання, сприяння громадській діяльності в галузі охорони довкілля
1

Проведення науковотехнічних конференцій
і семінарів, організація
виставок, фестивалів та
інших заходів щодо
пропаганди охорони
навколишнього
природного
середовища, видання
поліграфічної
продукції з екологічної
тематики тощо

Управління молоді
та спорту
Управління освіти
Управління з питань
екології та контролю
за благоустроєм
міста

Виконується.
Щорічно проводиться фестиваль екологічної творчості “Свіжий
вітер”,
науково-практичну
конференцію,
присвячену
міжнародному дню Землі.
До Дня Південного Бугу спільно з Хмельницьким обласним
управлінням водних ресурсів проведеяться засідання круглих
столів та організовано прибирання прибережної смуги річки в
межах міста.
Серед учнів загальноосвітніх закладів розповсюджено міський
екологічний бюлетень “Еко-поведінка у головоломках”.
Видано збірку дитячих творів “Екологічні казки” (1300
примірників).
Проведено місячники санітарної очистки та благоустрою міста
та акцію “Врятуй планету – врятуй життя!” до Дня довкілля,
тематичні бесіди для учнів 4-х класів у рамках проекту “80 днів
навколо світу професій”, загальноміську толоку до Дня міста.
У 2017 році прийнято участь у організації фестивалю ЧИСТО
FEST, що проводиться громадськими активістами як

351,0061 тис.грн
(в т.ч. МБ – 83,4 тис. грн,
3,0 тис. грн- інші кошти;
264,6061 тис. грнміський фонд ОНПС)

2

Забезпечення
організації роботи з
охорони довкілля в
Хмельницькій міський
централізованій
бібліотечній системі

3

Організація
природоохоронних
заходів в закладах
культури міста

4

Проведення
природоохоронних
заходів, спрямованих
на підвищення рівня
екологічної освіти
учнівської молоді в
загально-освітніх
закладах міста
Забезпечення роботи

продовження всеукраїнської акції з прибирання Let’s do it,
Ukraine.
В рамках Всеукраїнської екологічної акції “Посади дерево миру”
висаджено 76 саджанців липи на вул. Львівське шосе, 70
декоративних кущів та дерев біля міського перинатального
центру.
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.
Забезпечено друк поліграфічної продукції на екологічну
тематику.
Управління культури Виконується.
і туризму
Забезпечено комплектування літературою природничого
характеру фондів Хмельницької міської Централізованої
бібліотечної системи .
У бібліотеках міста влаштовано 24 книжкові виставки з
екологічної тематики, проведено 26 соціокультурних заходів:
екологічна акція "Збережи ялинку", вечори пам’яті
"Чорнобильський вітер по душах мете", екологічний
калейдоскоп "Дивовижі природи", екоподорож "Багатолика
планета" та інші. Підготовлено рекомендаційний список "Фауна
Хмельниччини" та Бібліодайджест "Парки та сквери
Хмельницького".
Управління культури Виконується.
і туризму
2016-2017
Забезпечується організація та проведення тематичних вечорів,
екологічних годин, годин цікавих повідомлень з охорони
довкілля у молодіжному середовищі.
Управління освіти
Виконується.
Організовано та проведено екологічні акції серед учнівської
молоді міста Хмельницького: «Чисте повітря», «Опале листя»,
«Брати наші менші», «Збережи ялинку», «Здай батарейку –
врятуй планету»
та інші. Проведення конкурсу-захисту
учнівських дослідницьких робіт (всеукраїнські конкурси «Юний
дослідник», «Дотик природи», «Іntel-Eko Україна”, «Вчимось
заповідувати»), конкурс «Еко-казка» та ін.
Забезпечення роботи класів природничого профілю у навчально-

96,297 тис. грн
МБ

16,5 – інші кошти

6462,323 тис.грн
(в т.ч. МБ – 6438,838 тис.
грн,
23,485 тис. грн- інші
кошти)

5

класів природничого
профілю
Заходи спрямовані на
підвищення рівня
екологічної свідомості
громадян

Всього за заходами

Всього за Програмою

Начальник управління

Управління з питань
екології та контролю
за благоустроєм
міста

виховних комплексах тощо (закуплено обладнання для
профільних кабінетів).
На офіційному сайті хмельницької міської ради створено сторінку управління, де висвітлюється інформація про екологічні
проблеми міста, фінансування природоохоронних заходів, стан
навколишнього середовища міста
Розповсюджено екологічну рекламу, інформаційні листівки та
таблички з питань формування екологічної культури населення.
6926,1261 тис.грн в
т.ч.:
6618,535 тис.грн міський бюджет;
264,6061 тис. грн міський фонд ОНПС;
42,985 тис. грн. – інші
кошти
245790,203 тис.грн
(в т.ч. МБ – 173494,695
тис.грн,
68411,904тис. грн - інші
кошти, кошти
підприємств
3883,604 тис. грн міський фонд ОНПС)
Олександр ЛУКОВ

