Додаток A
до Програми охорони довкілля
Кременчуцької міської територіальної
громади на період 2021-2025 роки
(«Довкілля - 2025»)
Перелік природоохоронних заходів для реалізації «Програми охорони довкілля
Кременчуцької міської територіальної громади на період 2021-2025 роки» («Довкілля - 2025»)
№
п/п

Найменування заходів

1

2

Строки
виконання
(рік)
3

Орієнтовна
вартість
(тис. грн.) *, **
4

Джерело
фінансування

Виконавець

Природоохоронний
ефект

5

6

7

1. Охорона і раціональне використання водних ресурсів
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

1.6.
1.7.

Встановлення додаткових систем
механічного вловлювання плаваючих
забруднень на відстійниках внутрішніх
очисних споруд підприємства
Проведення моніторингу якості
підземних вод за вмістом нафтопродуктів
по системі спостережних свердловин
підприємства
Видалення рідких нафтопродуктів із
підземних вод у зоні забруднення ПАТ
«Укртатнафта»
Ведення моніторингу підземних вод у
зоні забруднення ПАТ «Укртатнафта»

2021-2023

90,000

Кошти
підприємства

ПАТ «КВБЗ»

Поліпшення якості очищення
зворотної технічної води
підприємства

2021-2025

180,000

Кошти
підприємства

ПАТ «КВБЗ»

Недопущення погіршення
якості підземних вод

2021-2025

11 340,000

Кошти
підприємства

ПАТ «Укртатнафта»

Попередження забруднення
підземних вод нафтопродуктами

2021-2025

2 445,000

Кошти
підприємства

ПАТ «Укртатнафта»

Проведення поточного ремонту очисних
споруд для очистки стічних вод
підприємства

2021-2025

150,000

Кошти
підприємства

ПрАТ «Кременчукм`ясо»

Проведення робіт з очистки відстійника
станції нейтралізації

2022

300,000

Кошти
підприємства

ПрАТ «Кредмаш»

Проведення робіт з доочистки ливневих
стічних вод з підприємства

2021-2025

100,000

Кошти
підприємства

ПрАТ «Кредмаш»

Попередження забруднення
підземних вод нафтопродуктами
Збільшення ефективності
очищення стічних вод
підприємства (скид у міську
каналізацію)
Запобігання забрудненню стічних
вод шкідливими речовинами
Запобігання забрудненню
стічних вод шкідливими
речовинами

1.8.
Лабораторний контроль за станом
стічних і зворотних вод

АТ «Укрзалізниця»

Контроль за дотриманням
нормативів гранично
допустимого скиду стічних і
зворотних вод

2021-2025

20,000

Кошти
підприємства

2021-2025

45,000

Кошти
підприємства

ТОВ «Кременчуцька
ТЕЦ»

Попередження забруднення
підземних вод

2021

500,000

Кошти
підприємства

ТДВ «Кременчуцька
птахофабрика»

Запобігання забрудненню
стічних вод шкідливими
речовинами

2021

300,000

Кошти
підприємства

ТДВ «Кременчуцька
птахофабрика»

Контроль за якісним станом
підземних вод довкола місця
скиду зворотних стічних вод

1.9.

Контроль підземних вод у мережі
спостережувальних свердловин та якості
поверхневих вод у районі впливу
шламовідстійників і
шламонакопичувачів
1.10. Обладнання локальної мережі
спостережувальних свердловин для
контролю за якісним станом підземних
вод довкола місця тимчасового
розміщення побічних продуктів
тваринного виробництва
1.11. Обладнання локальної мережі
спостережувальних свердловин для
контролю за якісним станом підземних
вод довкола місця скиду зворотних
стічних вод
1.12.
Придбання автономної каналізаційної
насосної станції для перекачування
стічних вод продуктивністю
750 м3/год

2021
2022
2023
2021-2023

1 400,000
1 350,000
1 350,000
4 100,000

Обласний ФОНПС,
місцевий
бюджет,
інші джерела

Департамент ЖКГ,
КП «Кременчукводоканал»

Реконструкція Крюківських КОС

2021
2022
2023
2024
2025
2021-2025

37 422,000
37 422,000
37 422,000
37 422,000
37 422,000
187 110,000

Обласний ФОНПС,
Місцевий бюджет,
обласний бюджет,
державний бюджет,
інші джерела

Департамент ЖКГ,
КП «Кременчукводоканал»

1.13.

Необхідність організації
тимчасового перекачування
стічних вод у періоди аварійних
ситуцій на каналізаційних
колекторах, у тому числі на
період заміни самопливного
колектору
Д-500 мм по вул. Леонова
Впровадження проекту дасть
можливість вийти на новий рівень
очистки стічних вод, який
відповідає сучасним стандартам та
новим гранично - допустимим
концентраціям (ГДК)

1.14
«Реконструкція напірного
каналізаційного колектора Д-400 мм
довжиною 3975 м від СП-15 до
Крюківських КОС в м. Кременчук»

2021
2022
2023
2024
2025
2021-2025

5 000,000
5 000,000
5 000,000
5 000,000
5 000,000
25 000,000

Обласний ФОНПС,
місцевий бюджет,
обласний бюджет,
державний бюджет,
кошти
підприємства,
інші джерела

Департамент ЖКГ,
КП «Кременчукводоканал»

Зменшення кількості аварійних
ситуацій на каналізаційних
мережах. Зменшення рівня
експлуатаційних витрат.
Покращення якості послуг з
водовідведення. Зменшення
ризику забруднення довкілля.

Департамент ЖКГ,
КП «Кременчукводоканал»

Зменшення кількості аварійних
ситуацій на каналізаційних
мережах. Зменшення рівня
експлуатаційних витрат.
Покращення якості послуг з
водовідведення. Зменшення
ризику забруднення довкілля

Департамент ЖКГ,
КП «Кременчукводоканал»

Попередження забруднення
підземних вод.
Організація системи
централізованого приймання
стічних вод та рідких відходів
від асенізаційної техніки,
попередження
неконтрольованого зливу рідких
відходів на мережах
централізованого
водовідведення та забруднення
навколишнього середовища
Лівобережної та Правобережної
частини м. Кременчука

1.15. Проєктування каналізаційних напірних колекторів
Розробка проєкту з реконструкції
напірного каналізаційного колектору від
СП-12 до КОС
Д500 мм, L=5275 м

2021

900,000

Розробка проєкту з реконструкції
напірного каналізаційного колектору від
СП-11 до СП-12
Д400 мм, L=1540 м

2021

600,000

Обласний ФОНПС,
місцевий
бюджет,
обласний бюджет,
державний бюджет,
інші джерела

1.16.
Реконструкція мережі спостережних свердловин на майданчиках
Лівобережних та Крюківських КОС
Технічне переоснащення споруд із
приймання рідких нечистот від
асенізаційних машин на каналізаційній
насосній станції
СП-1 по вул. Леонова, 1В у
м. Кременчуці
Технічне переоснащення споруд із
приймання рідких нечистот від
асенізаційних машин по
набережній Лейтенанта Дніпрова, 121 у
м. Кременчуці

2022

786,276

2021

4 420,550

Обласний ФОНПС,
місцевий
бюджет,
обласний бюджет,
кошти
підприємства,
інші джерела

1.17.

Придбання насосного обладанання для
заміни на комунальних каналізаційних
системах
(заміна каналізаційних насосних
агрегатів на очисних спорудах
каналізації та станціях перекачки стоків)

2021
2022
2023
2024
2025
2021-2025

2 000,000
2 000,000
2 000,000
2 000,000
2 000,000
10 000,000

Обласний ФОНПС,
місцевий
бюджет,
обласний бюджет,
державний бюджет,
інші джерела

Департамент ЖКГ,
КП «Кременчукводоканал»

Заміна (придбання та
встановлення) застарілого та
зношеного обладнання на
каналізаційних насосних станціях,
Крюківських КОС та
Лівобережних КОС на сучасні
насосні агрегати дасть змогу
економії електроенергії (до 30%)
та забезпечить надійність
перекачування стічних вод,
запобіжить аварійним ситуаціям на
каналізаційних насосних станціях і
зменшить ризик забруднення
оточуючого природного
середовища

Проведення дослідження якості
поверхневих вод на Кам’янському
водосховищі та малих річках

2021
2022
2023
2024
2025
2021-2025

30,000
32,000
34,000
36,000
38,000
170,00

Міський ФОНПС,
місцевий
бюджет

Виконавчий комітет,
КП «Науковий центр
еколого-соціальних
досліджень»

Контроль за станом
поверхневих вод

2023
2024
2023-2024

50,000
50,000
100,000

Міський ФОНПС,
обласний ФОНПС,
місцевий
бюджет

Виконавчий комітет,
РЛП «Кагамлицький»

Поліпшення екологічного стану
річки

2021
2022
2023
2024
2025
2021-2025

219,170
219,170
219,170
219,170
219,170
1 095,850

Державний бюджет,
обласний ФОНПС,
місцевий бюджет,
обласний бюджет,
інші джерела

Управління
Державного агентства
рибного господарства
у Полтавській області

2021
2022
2021-2022

9 000,000
4 440,222
13 440,222

Місцевий бюджет,
обласний ФОНПС,
обласний бюджет,
державний бюджет,
інші джерела

КВП «Кременчуцьке
міське управління
капітального
будівництва»

1.18.

1.19. Проєктування та реконструкція об’єкту
«Розчистка, відновлення водності,
поліпшення екологічного та санітарного
стану р. Сухий Кагамлик у межах
території РЛП «Кагамлицький»
1.20.
Проведення заходів щодо підтримання
санітарного стану річок шляхом
зариблення природних водойм і
водосховищ комплексного призначення,
а саме: Кам’янського водосховища в
межах м. Кременчука
1.21.
Реконструкція каналізаційної насосної
станції СП-17 в м. Кременчуці

Забезпечення збалансованої
структури іхтіофонду,
здійснення біологічної
меліорації та підтримання
біологічного різноманіття і
поліпшення санітарного стану
водойми
Запобігання виникненню
аварійних ситуацій на
каналізаційних спорудах і
забрудненню навколишнього
середовища стічними водами

1.22.
Реконструкція безнапірного
каналізаційного колектору діаметром
500 мм по вул. Леонова у м. Кременчуці
1.23. Реконструкція напірного
каналізаційного колектору діаметром
600 мм та довжиною 4800 м від
СП-18, СП-19 до СП-17 в
м. Кременчуці
1.24. Реконструкція напірного
каналізаційного колектору діаметром
600мм довжиною 3000 м від СП-7 до
каналізаційних очисних споруд у
м. Кременчуці
1.25. Реконструкція напірного
каналізаційного колектору діаметром
600 мм, довжиною 5420 м від СП-1 до
каналізаційних очисних споруд у
м. Кременчуці
1.26.
Реконструкція самопливного
каналізаційного колектору та мереж
зливової каналізації по вул. Горького в
м. Кременчуці
1.27. Вибір технології аерації та розробка
проєктно-кошторисної документації для
реконструкції системи аерації системи
біологічного очищення стічних вод
лівобережних КОС
1.28. Проєктування та розчистка, відновлення
водності, поліпшення екологічного
стану і підтримання сприятливого
гідрологічного режиму та санітарного
стану р. Сухий Кагамлик у
м. Кременчуці

Місцевий бюджет,
обласний ФОНПС,
обласний бюджет,
державний бюджет,
інші джерела
Місцевий бюджет,
обласний ФОНПС,
обласний бюджет,
державний бюджет,
інші джерела
Місцевий бюджет,
обласний ФОНПС,
обласний бюджет,
державний бюджет,
інші джерела
Місцевий бюджет,
обласний ФОНПС,
обласний бюджет,
державний бюджет,
інші джерела
Місцевий бюджет,
обласний ФОНПС,
обласний бюджет,
державний бюджет,
інші джерела

2022
2023
2024
2022-2024

20 000,000
20 000,000
20 000,000
60 000,000

КВП «Кременчуцьке
міське управління
капітального
будівництва»

2023
2024
2025
2023-2025

10 000,000
10 000,000
12 888,767
32 888,767

2023
2024
2025
2023-2025

8 000,000
8 000,000
6 677,732
22 677,732

2023
2024
2023-2024

30 000,000
26 421,910
56 421,910

2024
2025
2024-2025

12 000,000
10 083,488
22 083,488

2024
2025
2024-2025

10 000,000
10 703,054
20 703,054

Місцевий бюджет,
обласний ФОНПС,
обласний бюджет

КВП «Кременчуцьке
міське управління
капітального
будівництва»

2024
2025
2024-2025

2 000,000
2 877,773
4 877,773

Місцевий бюджет,
обласний ФОНПС,
обласний бюджет,
державний бюджет,
інші джерела

КВП «Кременчуцьке
міське управління
капітального
будівництва»

КВП «Кременчуцьке
міське управління
капітального
будівництва»
КВП «Кременчуцьке
міське управління
капітального
будівництва»
КВП «Кременчуцьке
міське управління
капітального
будівництва»
КВП «Кременчуцьке
міське управління
капітального
будівництва»

Запобігання виникненню
аварійних ситуацій на
каналізаційних спорудах і
забрудненню навколишнього
середовища стічними водами
Запобігання виникненню
аварійних ситуацій на
каналізаційних спорудах і
забрудненню навколишнього
середовища стічними водами
Запобігання виникненню
аварійних ситуацій на
каналізаційних спорудах і
забрудненню навколишнього
середовища стічними водами
Запобігання виникненню
аварійних ситуацій на
каналізаційних спорудах і
забрудненню навколишнього
середовища стічними водами
Запобігання виникненню
аварійних ситуацій на
каналізаційних спорудах і
забрудненню навколишнього
середовища стічними водами
Запобігання виникненню
аварійних ситуацій на
каналізаційних спорудах і
забрудненню навколишнього
середовища стічними водами
Припинення заростання малих
річок і водойм та запобігання
забрудненню навколишнього
природного середовища

1.29. Проєктування та розчистка, відновлення
водності, поліпшення екологічного
стану і підтримання сприятливого
гідрологічного режиму та санітарного
стану р. Крива Руда в м. Кременчуці
1.30.
Поліпшення екологічного та санітарного
стану озера на території парку «Міський
сад»
1.31.

Реконструкція очисних споруд на
території підприємства

1.32.
Ведення контролю за якісним станом
підземних вод у зоні впливу міського
полігону твердих побутових відходів на
Деївській горі
1.33. Оснащення санітарно-гігієнічної
лабораторії Кременчуцького
міськрайонного відокремленого
підрозділу лабораторних досліджень ДУ
«Полтавський ОЛЦ МОЗ України»
додатковим обладнанням для
проведення досліджень стану
поверхневих, питних та стічних вод, а
саме: аналізатором рідини
люмінесцентно-фотометричний
Флюорат – 02-5м

2023
2024
2025
2023-2025

10 000,000
10 000,000
9 926,506
29 926,506

Місцевий бюджет,
обласний ФОНПС,
обласний бюджет,
державний бюджет,
інші джерела

КВП «Кременчуцьке
міське управління
капітального
будівництва»

Припинення заростання малих
річок і водойм та запобігання
забрудненню навколишнього
природного середовища

2021
2022
2023
2024
2025
2021-2025

34,000
34,000
34,000
34,000
34,000
170,000

Місцевий бюджет,
міський ФОНПС,
обласний ФОНПС,
обласний бюджет,
інші джерела

Управління культури і
туризму,
КЗКіВ «Міський сад»

Поліпшення екологічного стану
озера

2021

20,000

Місцевий бюджет,
міський ФОНПС,
інші джерела

Департамент ЖКГ,
Кременчуцьке
КАТП 1628

Поліпшення якості очищення
зливової води

2021
2022
2023
2024
2025
2021-2025

40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
200,000

Місцевий бюджет,
міський ФОНПС

Департамент ЖКГ,
Кременчуцьке
КАТП 1628

Попередження забруднення
підземних вод

378,900

Місцевий
бюджет,
міський ФОНПС,
обласний ФОНПС,
обласний бюджет,
державний бюджет,
інші джерела

Кременчуцьке
МВПЛД
ДУ «Полтавський
ОЛЦ МОЗ України»

Моніторинг стану забруднення
поверхневих, питних та стічних
вод з метою профілактики
захворюваності місцевого
населення

2021-2023

1.34. Відновлення і підтримання
сприятливого гідрологічного режиму та
санітарного стану річок в межах
м. Кременчука шляхом розчищення та
поглиблення прибережних (пляжних)
літоралей за допомогою
багатофункціональної самохідної
установки класу амфібія Truхor
з метою забезпечення екологічно
безпечного функціонування верхів’я
Кам’янського водосховища
1.35.
Проведення біотестування побутових і
промислових вод
1.36. Розроблення документації із
землеустрою щодо визначення та
встановлення прибережних захисних
смуг навколо річки Псел в с. Потоки
1.37.
Розчистка, збільшення водності та
поліпшення екологічного стану річки
Псел у межах села Потоки
1.38. Розчищення прибережних літоралей
верхів’я Кам’янського водосховища у
межах міста Кременчука та переробка
зібраної біомаси на біогаз і добрива
1.39.
Приведення в належний санітарний стан
водовідвідних каналів (прочистка)

2021
2022
2023
2024
2025
2021-2025

2 633,000
3 546,000
4 776,000
6 433,000
8 665,000
26 053,000

Місцевий
бюджет,
міський ФОНПС,
обласний ФОНПС,
обласний бюджет,
інші джерела

Департамент ЖКГ,
КП «АКВА-СЕРВІС»

Припинення заростання малих
річок і водойм та запобігання
забрудненню навколишнього
природного середовища

2022
2023
2024
2025
2022 – 2025

25,000
25,000
25,000
25,000
100,000

Місцевий бюджет,
міський ФОНПС,
обласний ФОНПС,
інші джерела

Виконавчий комітет,
КрНУ ім. Михайла
Остроградського

Здійснення контролю за
якістю поверхневих, підземних
та стічних вод

2021

50,000

2021
2022
2023
2024
2021-2024

200,000
250,000
150,000
200,000
800,000

2024

500,000

2021
2022
2023
2024
2025
2021-2025

700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
3 500,000

Місцевий бюджет,
обласний ФОНПС,
обласний бюджет,
інші джерела
Місцевий бюджет,
міський ФОНПС,
обласний ФОНПС,
обласний бюджет,
інші джерела
Місцевий бюджет,
міський ФОНПС,
обласний ФОНПС,
інші джерела

Місцевий
бюджет,
обласний ФОНПС,
інші джерела

Крюківська районна
адміністрація,
Управління
«Потоківський
старостинський округ»
Крюківська районна
адміністрація,
Управління
«Потоківський
старостинський округ»

Визначення та встановлення (в
натурі) прибережних захисних
смуг навколо річки Псел

Поліпшення екологічного стану
річки Псел

Виконавчий комітет,
КрНУ ім. Михайла
Остроградського

Розроблення методик,
технологій, установок і
проведення робіт з очищення
водних ресурсів

Департамент ЖКГ,
КП «Благоустрій
Кременчука»

Запобігання підтопленню
зливовими, грунтовими та
талими водами

2. Охорона атмосферного повітря
2.1.
Проведення діагностування токсичності
викидів від автотранспорту
2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Встановлення системи фізико –
механічного очищення викидів від
камери очистки у КПВ
Оптимізація застарілих виробничих
потужностей з дрібоочищення
металевих листів та ліквідацією
відповідного джерела викиду
Модернізація існуючих ГОУ з
переобладнанням на сухе очищення у
ЗСК і ПВЦ
Впровадження заходів та остаточне
припинення використання мазуту в якості
резервного палива на
паливовикористовуючому
обладнанні ТЕЦ
Впровадження та виконання комплексних
заходів зі зменшення обсягів викидів від
паливовикористовуючого обладнання
ТЕЦ завдяки зменшенню використання
природного газу внаслідок проведення
енергомодернизації деяких потужностей
підприємства
Проведення моніторингу якості
атмосферного повітря на межі
санітарно-захисної зони підприємства за
основним забруднювачами (згідно з
проєктом СЗЗ)
Проведення еколого-теплотехнічного
налагодження газовикористовуючого
обладнання

2021-2025

90,000

Кошти
підприємства

ПрАТ «Кременчукм`ясо»

Своєчасне виявлення та
усунення перевищень вмісту
забруднюючих речовин,
недопущення забруднення
атмосферного повітря

2021-2022

900,000

Кошти
підприємства

ПАТ «КВБЗ»

Зменшення викидів в
атмосферне повітря

2021-2022

700,000

Кошти
підприємства

ПАТ «КВБЗ»

Зменшення викидів в
атмосферне повітря

2021-2023

300,000

Кошти
підприємства

ПАТ «КВБЗ»

Зменшення викидів в
атмосферне повітря

2021-2022

200,000

Кошти
підприємства

ПАТ «КВБЗ»

Зменшення викидів в
атмосферне повітря

2021-2025

3 500,000

Кошти
підприємства

ПАТ «КВБЗ»

Зменшення викидів в
атмосферне повітря

2021-2025

180,000

Кошти
підприємства

ПАТ «КВБЗ»

Контроль за якістю
атмосферного повітря

2022-2023

60,000

Кошти
підприємства

ПрАТ
«Кременчуцький
колісний завод»

Зменшення викидів в
атмосферне повітря

2.9.

Завершення будівництва міні-котельні
головного корпусу підприємства з
подальшим закриттям котельні великої
потужності
2.10. Регулярне проведення діагностики
автотранспорту та димність у
відпрацьованих газах
2.11.
Проведення лабораторного контролю
викидів в атмосферу метрологічно
атестованими методиками і повіреними
засобами вимірювальної техніки
2.12. Своєчасна заміна фільтрувальних
рукавів. Запобігання перевищенню
нормативів ГДВ в атмосферу із джерел
підприємства
2.13. Виготовлення та монтаж циклону
ЦН-15 на вентиляційну установку
механічного цеху
2.14.
Проведення ремонту обладнання на
газоочистці №1 ливарного цеху
2.15. Виготовлення та заміна гідрофільтрів на
малярній ділянці корпусу колісної
техніки
2.16. Дослідження атмосферного повітря на
межі санітарно-захисної зони (СЗЗ)
об’єктів, що знаходиться за адресами м.
Кременчук, вул. Чкалова, 186 та вул.
Приходька, 69
2.17. Проведення лабораторно інструментального контролю за
дотриманням нормативів гранично –
допустимих викидів (ГДВ) на
стаціонарних джерелах викидів
підприємства

2023-2024

2 000,000

Кошти
підприємства

2021-2025

10,000

Кошти
підприємства

ПрАТ
«Кременчуцький
колісний завод»

Зменшення викидів в
атмосферне повітря

ПрАТ
«Кременчуцький
колісний завод»

Зменшення викидів в
атмосферне повітря

2021-2025

300,000

Кошти
підприємства

ПрАТ «КЗТВ»

Своєчасне виявлення
перевищень нормативів ГДВ та
вживання заходів із
попередження забруднення
атмосфери

2021-2025

3 000,000

Кошти
підприємства

ПрАТ «КЗТВ»

Попередження забруднення
атмосфери. Недопущення
неефективної роботи ПГОУ

2021

50,000

Кошти
підприємства

ПрАТ «Кредмаш»

2022

250,000

Кошти
підприємства

ПрАТ «Кредмаш»

2023

100,000

Кошти
підприємства

ПрАТ «Кредмаш»

2021-2025

25,000

Кошти
підприємства

ПП ВТК «Лукас»

2021-2025

88,100

Кошти
підприємства

ПП ВТК «Лукас»

Зменшення викидів
забруднюючих речовин в
атмосферне повітря
Зменшення викидів
забруднюючих речовин в
атмосферне повітря
Зменшення викидів
забруднюючих речовин в
атмосферне повітря
Попередження та уникнення
негативного впливу на
атмосферне повітря; дотримання
ГДК забруднюючих речовин на
межі ССЗ підприємства
Попередження та уникнення
негативного впливу на
атмосферне повітря;
дотримання ГДВ забруднюючих
речовин в атмосферному повітрі

2.18.

Перевірка ефективності роботи
пилогазоочисних установок, що
встановлені на стаціонарних джерелах
викидів забруднюючих речовин в
атмосферне повітря»

2.19. Лабораторний контроль викидів
забруднюючих речовин в атмосферне
повітря від стаціонарних джерел
2.20. Перевірка автомобілів на токсичність та
динамічність, регулювання
карбюраторів автомобілів на повне
згорання суміші
2.21. Проведення робіт з інвентаризації
джерел забруднення навколишнього
природного середовища
2.22. Обладнання печей технологічних
установок стаціонарними
газоаналізаторами вмісту кисню в
димових газах
2.23. Використання палива - технологічного
газу після блоку сіркоочистки та
установки короткоциклової адсорбції
2.24. Встановлення ущільнюючого
подвійного затвору високої
ефективності між плаваючим дахом та
стінкою резервуару № 756
2.25.
Проведення еколого-теплотехнічного
налагодження газовикористовуючого
обладнання, перегляд технічної бази

2.26. Регулярне проведення діагностики
автотранспорту на вміст СО та димність
у відпрацьованих газах

Попередження та уникнення
негативного впливу на
атмосферне повітря;
дотримання ГДВ забруднюючих
речовин в атмосферному повітрі

2021-2025

65,480

Кошти
підприємства

ПП ВТК «Лукас»

2021-2025

36,000

Кошти
підприємства

АТ «Укрзалізниця»

4 рази на рік,
щорічно

6,000

Кошти
підприємства

АТ «Укрзалізниця»

2025

100,000

Кошти
підприємства

ПрАТ «Данон
Кремез»

2021-2025

2 320,000

Кошти
підприємства

ПАТ «Укртатнафта»

Зменшення викидів
забруднюючих речовин в
атмосферне повітря

Кошти
підприємства

ПАТ «Укртатнафта»

Зменшення викидів
забруднюючих речовин в
атмосферне повітря

Кошти
підприємства

ПАТ «Укртатнафта»

Зменшення викидів
забруднюючих речовин в
атмосферне повітря

2021-2025

2021-2025

2021, 2024

2021-2025

290,000

На виконання вимог
ст. 10 ЗУ «Про охорону
атмосферного повітря»
На виконання вимог
ст. 56 ЗУ «Про охорону
навколишнього природного
середовища»
Оцінка впливу викидів
забруднюючих речовин на
навколишнє середовище

1683,333

Кошти
підприємства

ТОВ «Кременчуцька
ТЕЦ»

Дотримання нормативів
екологічної безпеки
атмосферного повітря,
дотримання технологічних
нормативів викидів
забруднюючих речовин,
попередження забруднення
атмосферного повітря

400,000

Кошти
підприємства

Департамент ЖКГ,
КП «Кременчукводоканал»

Зменшення викидів в
атмосферне повітря

2.27. Забезпечення оснащення приладами
контролю або засобами вимірювальної
техніки необхідних постів (піуктів)
постійного контролю і спостереження за
забрудненням атмосферного повітря в
місті Кременчуці (постів моніторингу)
та стаціонарних джерел викидів
забруднюючих речовин в атмосферу
підприємств з подальшим
функціонуванням місцевої екологічної
автоматизованої інформаційноаналітично системи (згідно із
затвердженим проєктом)
2.28. Проведення робіт з інвентаризації
джерел забруднення навколишнього
природного середовища
2.29. Проведення робіт з інвентаризації
джерел забруднення навколишнього
природного середовища
2.30.
Проведення моніторингу забруднення
атмосферного повітря
м. Кременчука пересувною
муніципальною екологічною
лабораторією (ПМЕЛ)

2021-2025

2 000,000

2021

15,000

2021

10,000

2021
2022
2023
2024
2025
2021-2025

927,000
1 112,400
1 334,900
1601,900
1922,300
6 898,500

Кошти підприємств

ТОВ «Кременчуцька
ТЕЦ»;
ПрАТ «КЗТВ»;
ПАТ «Укртатнафта»

Місцевий
бюджет,
міський ФОНПС,
Місцевий
бюджет,
міський ФОНПС

Департамент ЖКГ,
Кременчуцьке
КАТП 1628
Департамент ЖКГ,
КП «Благоустрій
Кременчука»

Місцевий
бюджет,
міський ФОНПС,
обласний ФОНПС,
інші джерела

Виконавчий комітет,
КП «Науковий центр
еколого-соціальних
досліджень»

Контроль за станом
атмосферного повітря

Місцевий
бюджет,
міський ФОНПС,
обласний ФОНПС,

Полтавський обласний
центр з
гідрометеорології
УКРГМЦ
ДСНС України,
Лабораторія
спостережень за
забрудненням
атмосферного повітря
м. Кременчука

Зниження рівня впливу
забруднення атмосферного
повітря

2.31.

Проведення короткострокового
прогнозу метеорологічних умов
забруднення атмосферного повітря у
м. Кременчуці

2021
2022
2023
2024
2025
2021-2025

120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
600,000

Забезпечення цілодобового
контролю за реальним станом
забруднення атмосферного
повітря в санітарно-захисних
зонах підприємств з метою
недопущення перевищення
норм шкідливих викидів у місті

Контроль за станом
атмосферного повітря
Контроль за станом
атмосферного повітря

2.32. Удосконалення системи моніторингу за
станом забруднення атмосферного
повітря в місті та створення місцевої
екологічної автоматизованої
інформаційно-аналітичної системи
постійного контролю, розробка програми
верхнього рівня для стаціонарного посту
згідно з проєктом організації місцевої
екологічної автоматизованої
інформаційно-аналітичної системи
постійного контролю і спостереження за
забрудненням атмосферного повітря в
місті Кременчуці з урахуванням
фактичного стану техногенного впливу
підприємств міста на формування
потенційних зон забруднення

2021
2022
2023
2024
2025
2021-2025

2 150,000
2 150,000
2 000,000
2 000,000
2 000,000
10 300,000

Міський ФОНПС,
обласний ФОНПС,
місцевий
бюджет,
обласний бюджет,
державний фонд,
інші джерела

Виконавчий комітет,
КП «Науковий центр
еколого-соціальних
досліджень»

Контроль за станом
атмосферного повітря

3. Охорона і раціональне використання земель
3.1.

Рекультивація території кар’єру
будівельних матеріалів шламом
хімводоочищення та недопалом вапна

2021-2025

96,000

Кошти
підприємства

ТОВ «Кременчуцька
ТЕЦ»

Відновлення поверхні
порушених земель

Проведення обстеження ґрунтів на
території міського полігона твердих
побутових відходів на Деївській горі та
у межах його санітарно-захисної зони

2021
2022
2023
2024
2025
2021-2025

30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
150,000

Місцевий
бюджет,
міський ФОНПС,
обласний ФОНПС

Департамент ЖКГ,
Кременчуцьке
КАТП 1628

Виявлення та попередження
забруднення ґрунту

Виконавчий комітет,
РЛП «Кагамлицький»

Збереження об’єктів природозаповідного фонду

КВП «Кременчуцьке
міське управління
капітального
будівництва»

Збереження ґрунтів, ліквідація
підтоплень

3.2.

3.3.

3.4.

Розроблення та затвердження проєкту
землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у постійне
користування

2022

200,000

Будівництво протиерозійних,
протизсувних споруд для укріплення
схилу в районі вул. Хорольської в
м. Кременчуці

2021
2022
2023
2021-2023

3 000,000
3 000,000
1 302,314
7 302,314

Місцевий
бюджет,
міський ФОНПС,
обласний ФОНПС
Місцевий
бюджет,
обласний ФОНПС,
обласний бюджет,
інші джерела

3.5.

3.6.

Розроблення та затвердження проєкту
землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у постійне
користування
Розроблення та затвердження проєкту
землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у постійне
користування

2022

2021

350,000

Місцевий
бюджет,
міський ФОНПС,
обласний ФОНПС

Управління культури і
туризму,
КЗК «Міський парк
культури і відпочинку
«Придніпровський»

Збереження об’єктів природозаповідного фонду

200,000

Місцевий
бюджет,
міський ФОНПС,
обласний ФОНПС

Управління культури і
туризму,
КЗКіВ «Міський сад»

Збереження об’єктів природозаповідного фонду

4. Збереження природно-заповідного фонду. Озеленення міста
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.
4.5.

Проведення заходів із озеленення
території та санітарно-захисної зони
підприємства

2021-2025

300,000

Кошти
підприємства

ПрАТ «Кредмаш»

Захист довкілля та населення
від негативних факторів впливу

ПрАТ «Кременчукм`ясо»

Очищення повітря, зниження
температури в місті на десятки
градусів, зберігання ґрунтів
родючими

Проведення заходів з озеленення
території підприємства та заходів зі
знищення бур`янів

2021-2025

150,000

Кошти
підприємства

Озеленення території підприємства з
висаджуванням дерев

2021-2025

100,000

Кошти
підприємства

ПАТ «Укртатнафта»

Захист довкілля та населення
від негативних факторів впливу

Озеленення території підприємства

2024

2,000

Кошти
підприємства

АТ «Укрзалізниця»

Захист довкілля та населення
від негативних факторів впливу

Проведення заходів з озеленення на
території ТДВ «Кременчуцька
птахофабрика»

2021-2025

5,000

Кошти
підприємства

ТДВ «Кременчуцька
птахофабрика»

Захист довкілля та населення
від негативних факторів впливу

2021
2022
2023
2024
2025
2021-2025
2021
2022
2023
2024
2025
2021-2025

10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
50,000
190,000
190,000
190,000
190,000
190,000
950,000

Місцевий
бюджет,
міський ФОНПС,
обласний ФОНПС,
інші джерела

Департамент ЖКГ,
Кременчуцьке
КАТП 1628

Відновлення зелених насаджень
навколо полігону

Місцевий
бюджет,
обласний ФОНПС

Департамент ЖКГ,
КП «Благоустрій
Кременчука»

Охорона та збереження зелених
насаджень міста

4.6.
Проведення заходів із озеленення
території навколо міського полігону
твердих побутових відходів на Деївській
горі
4.7.
Проведення інвентаризації зелених
насаджень

4.8.

Утримання та благоустрій об’єкту
природно-заповідного фонду місцевого
значення – Парку-пам’ятки садовопаркового мистецтва місцевого значення
«Придніпровський міський парк» - ІІ черги
Парк «Ювілейний»

4.9.
Придбання посадкового матеріалу для
озеленення міста

4.10. Виконання науково-дослідних робіт з
оптимізації просторової структури
зелених насаджень на території
РЛП «Кагамлицький» з урахуванням
техногенного впливу Північного
промислового вузла м. Кременчука
4.11.
Утримання та благоустрій об’єкту
природно-заповідного фонду
РЛП «Кагамлицький»
4.12.
Реконструкція міського парку культури і
відпочинку «Придніпровський» в
м. Кременчуці
4.13.

Утримання та благоустрій об’єкту
природно-заповідного фонду місцевого
значення – Парку-пам’ятки садовопаркового мистецтва місцевого значення
«Придніпровський міський парк» - І черга

2021
2022
2023
2024
2025
2021-2025
2021
2022
2023
2024
2025
2021-2025

670,000
670,000
670,000
670,000
670,000
3 350,000
3 450,000
3 450,000
3 450,000
3 450,000
3 450,000
17 250,000

2022

15,000

2021
2022
2023
2024
2025
2021 – 2025
2021
2022
2023
2024
2025
2021-2025
2021
2022
2023
2024
2025
2021-2025

1 950,000
2 122,000
2 250,000
2 481,000
2 597,000
11 400,000
7 000,000
7 000,000
7 000,000
7 000,000
4 205,937
32 205,937
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
4 000,000

Місцевий
бюджет,
міський ФОНПС,
обласний ФОНПС

Департамент ЖКГ,
КП «Благоустрій
Кременчука»

Збереження природозаповідного фонду, благоустрій
парку

Місцевий
бюджет,
міський ФОНПС,
обласний ФОНПС

Департамент ЖКГ,
КП «Благоустрій
Кременчука»

Захист довкілля та населення
від негативних факторів впливу

Місцевий
бюджет,
міський ФОНПС,
обласний ФОНПС,
інші джерела

Виконавчий комітет,
РЛП «Кагамлицький»

Збереження об’єкту природозаповідного фонду

Місцевий
бюджет,
міський ФОНПС,
обласний ФОНПС,
інші джерела

Виконавчий комітет,
РЛП «Кагамлицький»

Охорона та збереження
ландшафтного і біорізноманіття

Місцевий
бюджет,
міський ФОНПС,
обласний ФОНПС,
обласний бюджет,
інші джерела

КВП «Кременчуцьке
міське управління
капітального
будівництва»

Збереження зелених насаджень,
трав’яного покриву, кущів та
дерев природно-заповідного
фонду

Місцевий
бюджет,
міський ФОНПС,
обласний ФОНПС

Управління культури і
туризму,
КЗК «Міський парк
культури і відпочинку
«Придніпровський»

Охорона та збереження
ландшафтного і біорізноманіття

4.14.
Утримання та благоустрій
території об’єкту природно-заповідного
фонду – комплексної пам’ятки природи
місцевого значення «Міський сад»
4.15.
Оновлення зелених насаджень, висадка
дерев, кущів, квітів на території
КЗКіВ «Парк Миру»
4.16.
Утримання, збереження та охорона
території об’єкту природно-заповідного
фонду
РЛП «Кременчуцькі плавні»
4.17.

4.18.

Виготовлення та встановлення
інформаційних та охоронних знаків на
території об’єкту природно-заповідного
фонду РЛП «Кременчуцькі плавні» у
межах м. Кременчука
Розробка, виготовлення та встановлення
екологічної стежки на території об’єкту
природно-заповідного фонду
РЛП «Кременчуцькі плавні»
у межах м. Кременчука

4.19. Проєктування та влаштування
автоматичної системи поливу
центральної алеї об’єкту природнозаповідного фонду - ботанічної пам’ятки
природи місцевого значення «Парк
Крюківський»

2021
2022
2023
2024
2025
2021-2025
2021
2022
2023
2024
2025
2021-2025
2021
2022
2023
2024
2025
2021-2025
2021
2022
2023
2024
2025
2021-2025
2021
2022
2023
2024
2025
2021-2025

3 900,000
3 900,000
3 900,000
3 900,000
3 900,000
19 500,000
90,000
90,000
90,000
90,000
90,000
450,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
1 500,000
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
400,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
300,000

2021
2022
2023
2021-2023

600,000
600,000
600,000
1 800,000

Місцевий
бюджет,
міський ФОНПС,
обласний ФОНПС,
інші джерела

Управління культури і
туризму,
КЗКіВ «Міський сад»

Охорона та збереження об’єктів
природно-заповідного фонду

Місцевий
бюджет,
міський ФОНПС,
обласний ФОНПС,
інші джерела

Управління культури і
туризму,
КЗКіВ «Парк Миру»

Збереження зелених насаджень,
трав’яного покриву, кущів та
дерев природно-заповідного
фонду

Місцевий
бюджет,
міський ФОНПС,
обласний ФОНПС,
обласний бюджет

РЛП «Кременчуцькі
плавні»

Охорона та збереження об’єкту
природно-заповідного фонду

Місцевий
бюджет,
міський ФОНПС,
обласний ФОНПС,
обласний бюджет

РЛП «Кременчуцькі
плавні»

Забезпечення дотримання
режиму використання об’єкту
природно-заповідного фонду

Місцевий
бюджет,
міський ФОНПС,
обласний ФОНПС,

РЛП «Кременчуцькі
плавні»

Формування екологічної
свідомості, екологічної освіти

Місцевий
бюджет,
обласний ФОНПС,
обласний бюджет,
інші джерела

Управління культури і
туризму,
КЗКіВ «Парк
Крюківський»

Збереження зелених насаджень,
трав’яного покриву об’єкту
природно-заповідного фонду

4.20.
Утримання та благоустрій
об’єкту природно-заповідного фонду ботанічної пам’ятки природи місцевого
значення «Парк Крюківський»
4.21.
Проєктування та реконструкція
об’єкту природно-заповідного фонду ботанічної пам’ятки природи місцевого
значення «Парк Крюківський»
4.22.

Капітальний ремонт будівель об’єкту
природно-заповідного фонду - ботанічної
пам’ятки природи місцевого значення
«Парк Крюківський»

4.23. Придбання, посадка та організація
догляду за зеленими насадженнями на
території об’єкту природно-заповідного
фонду - ботанічної пам’ятки природи
місцевого значення
«Парк Крюківський»

2021
2022
2023
2024
2025
2021-2025
2021
2022
2023
2024
2025
2021-2025

660,000
660,000
660,000
660,000
660,000
3 300,000
130,000
130,000
130,000
130,000
130,000
650,000

2021
2022
2023
2021-2023
2021
2022
2023
2024
2025
2021-2025

Місцевий
бюджет,
міський ФОНПС,
обласний ФОНПС,
інші джерела

Управління культури і
туризму,
КЗКіВ «Парк
Крюківський»

Охорона та збереження
ландшафтного та
біорізноманіття

Місцевий
бюджет,
міський ФОНПС,
обласний ФОНПС,
інші джерела

Управління культури і
туризму,
КЗКіВ «Парк
Крюківський»

Збереження природнозаповідного фонду

1 000,000
1 000,000
1 000,000
3 000,000

Місцевий
бюджет,
міський ФОНПС,
обласний ФОНПС,
інші джерела

Управління культури і
туризму,
КЗКіВ «Парк
Крюківський»

Утримання об’єкту природнозаповідного фонду в належних
умовах

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
500,000

Місцевий
бюджет,
міський ФОНПС,
обласний ФОНПС,
інші джерела

Управління культури і
туризму,
КЗКіВ «Парк
Крюківський»

Збільшення біологічного
різноманіття на території
природно-заповідного фонду

Управління культури і
туризму,
КЗКіВ «Парк
Крюківський»

Збереження об’єктів природнозаповідного фонду

Управління культури і
туризму,
КЗКіВ «Парк
Крюківський»

Охоронна та збереження
зелених насаджень міста

4.24.
Розробка та затвердження проєкту
землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у постійне
користування
4.25. Проведення інвентаризації зелених
насаджень об’єкту природнозаповідного фонду - ботанічної пам’ятки
природи місцевого значення «Парк
Крюківський»

2022

2021

200,000

150,000

Місцевий
бюджет,
міський ФОНПС,
обласний ФОНПС,
обласний бюджет,
інші джерела
Місцевий
бюджет,
міський ФОНПС,
обласний ФОНПС,
інші джерела

4.26. Заходи з озеленення, в тому числі
проведення інвентаризації зелених
насаджень на території населених
пунктів: с. Потоки, с. Мала Кохнівка,
с. Соснівка, с. Придніпрянське
4.27. Виконання науково-дослідних робіт з
оптимізації просторової структури
зелених насаджень на території
об’єкту природно-заповідного фонду –
комплексної пам’ятки природи
місцевого значення «Міський сад»

2021
2022
2023
2024
2021-2024
2021
2022
2023
2024
2025
2021-2025

5,000
6,000
6,000
5,000
22,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
150,000

Місцевий
бюджет,
міський ФОНПС,
обласний ФОНПС,
інші джерела

Крюківська районна
адміністрація,
Управління
«Потоківський
старостинський округ»

Збільшення площі зелених
насаджень, поліпшення
екологічного стану населених
пунктів

Місцевий
бюджет,
міський ФОНПС

Управління культури і
туризму,
КЗКіВ «Міський сад»

Збереження об’єктів природнозаповідного фонду

5. Поводження з відходами
5.1.

5.2.

5.3.
5.4.
5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Зменшення обсягів утворення на
підприємстві відходів 1 класу небезпеки –
люмінесцентних ламп за рахунок заміни
їх на світлодіодні лампи
Зменшення використання ртутних ламп,
перехід на LED лампи
Заміна на підприємстві люмінесцентних
ламп на світлодіодні лампи
Заміна ртутьвмісних ламп на
світлодіодні
Виведення з експлуатації
трансформаторів типу ТНЗ 1000/10 в
кількості 2-х шт. з совтолом
Організація екологічного поводження з
промисловими та побутовими відходами
через утилізацію, переробку або
захоронення спеціалізованими
підприємствами

Зменшення обсягу утворення
небезпечних відходів
інегативного впливу на
навколишнє середовище
Зменшення обсягу утворення
відходів відпрацьованих
ртутних ламп
Зменшення негативного впливу
на довкілля
Зменшення кількості відходів,
що містять ртуть
Зменшення використання
речовин, що містять стійкі
органічні забруднювачі (СОЗ)

2022

23,970

Кошти
підприємства

2021-2025

5,000

Кошти
підприємства

2021-2025

400,000

2021-2025

140,00

2021-2025

10,000

Кошти
підприємства

ПАТ «Укртатнафта»

2021-2025

200,000

Кошти
підприємства

ПрАТ «Данон
Кремез»

Зниження негативного впливу
на земельні ресурси

Кошти
підприємства

ПАТ «КВБЗ»

Зменшення обсягів розміщення
відходів

Кошти
підприємства

АТ «Укрзалізниця»

Забезпечення екологічно
безпечного збирання відходів

Повторне часткове використання
відпрацьованої формувальної суміші у
ливарному виробництві термічного цеху

2021-2025

Збір та передача на утилізацію
спеціалізованим підприємствам
небезпечних відходів (1-4 кл.)

2021-2025

100,000

Кошти
підприємства
Кошти
підприємства

ПП ВТК «Лукас»

ПрАТ «КЗТВ»
ПрАТ «Кременчукм`ясо»
ПАТ «Укртатнафта»

5.9.

Наукові дослідження щодо техніко економічного обгрунтування варіантів
розширення та реконструкції цехів
утилізації осадів на комунальних очисних
спорудах каналізації м. Кременчука

500,000
500,000
1 000,000

Місцевий
бюджет,
міський ФОНПС,
обласний ФОНПС,
інші джерела

Департамент ЖКГ,
КП «Кременчукводоканал»

Відповідальне споживання
водних ресурсів, створення
очисних споруд міста Кременчука
з підвищеною ефективністю
поводження з відходами

2021
2022

2 000,000
1 265,000

Місцевий
бюджет,
обласний ФОНПС,
інші джерела

Департамент ЖКГ,
Кременчуцьке
КАТП 1628

Забезпечення екологічно
безпечного збирання відходів

2021-2022

3 265,000

2021
2021
2021
2022
2021-2022

428,640
507,600
3 360,000
4 000,000
8 296,240

Місцевий
бюджет,
обласний ФОНПС,
інші джерела

Департамент ЖКГ,
Кременчуцьке
КАТП 1628

Забезпечення екологічно
безпечного збирання відходів

Місцевий
бюджет,
обласний ФОНПС,
обласний бюджет,
інші джерела

Департамент ЖКГ,
Кременчуцьке
КАТП 1628

2022
2023
2022-2023

5.10.
Будівництво споруд для збору твердих
побутових відходів:
контейнерні майданчики;
контейнері майданчики
для полупідземних контейнерів
5.11. Придбання обладнання для збору твердих
побутових відходів (контейнери):
контейнери 0,75 м3;
контейнери 1,1 м3;
контейнери 3,2 м3;
полупідземні контейнери
5.12. Придбання машин для збору,
транспортування, складування твердих
побутових відходів:
- підмітально-прибиральна машина
- сміттєвоз з боковим завантаженням для
контейнерів 0,75 м3 з додатковим
обладнанням
- сміттєвоз з мультиліфтом та
маніпулятором та додатковим
обладнанням для контейнерів 3,2 м3
- сміттєвоз з заднім завантаженням,
кузов 7 м3
- телескопічний навантажувач
- фронтальний навантажувач з щіткою
та сніжним відвалом (3 од.)
- сміттєвоз з заднім завантаженням,
кузов 16 м3
- бульдозер

2021

10 262,426

2022

2 674,250

2021

5 043,565

2021

3 000,000

2021

3 366,285

2021

1 880,000

2025

2 978,000

2021

3 335,155

Забезпечення екологічно
безпечного збирання відходів,
прибирання доріг з твердим
покриттям

- сміттєвоз з заднім завантаженням,
кузов 10 м3
- автомобіль для збирання
небезпечних відходів
5.13. Проєктування та будівництво
залізобетонної огорожі по периметру
полігону твердих побутових відходів на
Деївській горі
5.14.
Проєктування та будівництво/буріння
спостережних свердловин навколо
полігону твердих побутових відходів на
Деївській горі
5.15. Розроблення техніко-економічного
обґрунтування та проєктно-кошторисної
документації з розділом ОВД проєкту
«Реконструкція діючого полігону
твердих побутових відходів на Деївській
горі м. Кременчука»
5.16.
Розроблення проєктно-кошторисної
документації на рекультивацію полігону
твердих побутових відходів (І-ІV черги)

2021

6 000,000

2021

1 300,000

2021

8 132,466

2021

680,000

2021

8 790,000

2023

500,000

2021

10 413,370

5.17.
Придбання сміттєсортувальної лінії для
встановлення на території полігону
твердих побутових відходів
м. Кременчука
5.18. Наукові дослідження, проєктні та
проєктно-конструкторські розроблення
для визначення негативного впливу
міського полігону твердих побутових
відходів на біорізноманіття
навколишнього природного середовища

2022

75,000

Місцевий
бюджет,
обласний ФОНПС,
інші джерела
Місцевий
бюджет,
міський ФОНПС,
обласний ФОНПС,
інші джерела
Місцевий
бюджет,
обласний ФОНПС,
інші джерела
Місцевий
бюджет,
обласний ФОНПС,
інші джерела
Місцевий
бюджет,
обласний ФОНПС,
обласний бюджет,
державний бюджет
інші джерела
Місцевий
бюджет,
міський ФОНПС,
обласний ФОНПС,
інші джерела

Департамент ЖКГ,
Кременчуцьке
КАТП 1628

Забезпечення екологічно
безпечного захоронення
відходів

Департамент ЖКГ,
Кременчуцьке
КАТП 1628

Забезпечення екологічно
безпечного захоронення
відходів

Департамент ЖКГ,
Кременчуцьке
КАТП 1628

Забезпечення екологічно
безпечного захоронення
відходів

Департамент ЖКГ,
Кременчуцьке
КАТП 1628

Забезпечення екологічно
безпечного захоронення
відходів

Департамент ЖКГ,
Кременчуцьке
КАТП 1628

Забезпечення екологічно
безпечного захоронення
відходів

Виконавчий комітет,
КрНУ ім. Михайла
Остроградського

Оцінка впливу та контроль за
станом навколишнього
природного середовища

5.19.
Упровадження новітньої біотехнології
переробки целюлозовмісних садовопаркових відходів

2023

50,000

2021
2022
2021 – 2022

155,000
155,000
310,000

Місцевий
бюджет,
міський ФОНПС,
обласний ФОНПС,
інші джерела

Управління культури і
туризму, КЗКіВ «Парк
Миру»

Забезпечення екологічно
безпечного збирання відходів

2021
2022
2021-2022

30,000
30,000
60,000

Місцевий
бюджет, міський
ФОНПС

Крюківська районна
адміністрація,
Управління
«Потоківський
старостинський округ»

Зменшення шкідливого впливу
відходів на навколишнє
середовище

2021
2022
2023
2021-2023

45,000
25,000
20,000
90,000

Місцевий
бюджет, міський
ФОНПС

Крюківська районна
адміністрація,
Управління
«Потоківський
старостинський округ»

Зменшення шкідливого впливу
відходів на навколишнє
середовище

2021-2025

1 800,000

Місцевий
бюджет,
обласний ФОНПС,
інші джерела

Крюківська районна
адміністрація,
Управління
«Потоківський
старостинський округ»

Зменшення шкідливого впливу
відходів на навколишнє
середовище

2021
2022
2021-2022

165,000
100,000
265,000

Місцевий
бюджет,
обласний ФОНПС,
інші джерела

Крюківська районна
адміністрація,
Управління
«Потоківський
старостинський округ»

Зменшення шкідливого впливу
відходів на навколишнє
середовище

5.20.
Впровадження системи роздільного
збору сміття на території
КЗКіВ «Парк Миру»
5.21.

Будівництво контейнерних майданчиків
для збору твердих побутових відходів на
території Потоківського старостинського
округу

5.22. Придбання контейнерів для збору
твердих побутових відходів V – 1,1 м3
та встановлення на території
Потоківського старористинського
округу
5.23. Закупівля вакуумної машини (асенізатор)
КО-503В на шасі ГАЗ 3309 для
Потоківського комунального
господарства «Комфортний дім» для
обслуговування мереж водопроводу та
каналізації та покращення благоустрою
населених пунктів
5.24. Приведення в належний стан існуючого
сміттєзвалища (огорожа, проїзні шляхи,
обслуговуючий персонал, відведення
стічних вод)
на території Потоківського
старостинського округу

Виконавчий комітет,
КрНУ ім. Михайла
Остроградського

Забезпечення екологічно
безпечного збирання,
перевезення, зберігання,
оброблення, утилізації,
видалення, знешкодження і
захоронення відходів

Місцевий
бюджет,
міський ФОНПС,
обласний ФОНПС,
інші джерела

6. Наука, інформація та освіта, підготовка кадрів, оцінка впливу на довкілля, стратегічна екологічна оцінка
6.1.

6.2.

Проведення навчань працівників з
питань охорони навколишнього
природного середовища

2021-2025

12,000

Кошти
підприємства

ПрАТ «КЗТВ»

Екологічна освіта

Участь у роботі екологічних семінарів,
конференцій, форумів тощо

2021-2025

30,000

Кошти
підприємства

ПрАТ «Кредмаш»

Підвищення кваліфікаційного
рівня фахівців з ОНПС

6.3.

6.4

Організація проведення оцінки впливу на
довкілля у разі створення нових об’єктів

2021-2025

100,000

Кошти
підприємства

ПрАТ «Данон
Кремез»

Запобігання шкоді довкілля у
процесі прийняття рішень про
провадження господарської
діяльності, яка може мати
значний вплив на довкілля

Забезпечення професійної підготовки,
підвищення кваліфікації та проведення
атестації фахівців у сфері поводження з
відходами

2021-2025

10,000

Кошти
підприємства

ТДВ «Кременчуцька
птахофабрика»

Підвищення кваліфікаційного
рівня фахівців з ОНПС

Кошти
підприємства

ТДВ «Кременчуцька
птахофабрика»

Запобігання шкоді довкілля у
процесі прийняття рішень про
провадження господарської
діяльності, яка може мати
значний вплив на довкілля

Кошти
підприємства

Департамент ЖКГ,
КП «Кременчукводоканал»

Підвищення кваліфікаційного
рівня фахівців з ОНПС

Місцевий
бюджет,
міський ФОНПС,
обласний ФОНПС,
інші джерела

Виконавчий комітет,
Громадські організації
екологічного
спрямування

Захист тварин, птахів,
пропаганда охорони довкілля
серед населення

6.5.
Отримання висновку з оцінки впливу на
довкілля щодо господарської діяльності
підприємства
6.6.
Організація і здійснення робіт з
підвищення кваліфікації та обміну
досвідом роботи працівників
природоохоронних підрозділів
6.7.
Організація та проведення виставок
голубів для пропаганди охорони
навколишнього природного середовища

2021

100,000

2021
2022
2023
2024
2025
2021 – 2025
2021
2022
2023
2024
2025
2021 – 2025

20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
100,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
1 250,000

6.8.
Організація та проведення виставок
тварин для пропаганди охорони
навколишнього природного середовища
6.9.
Проведення науково-технічних
семінарів, організація та здійснення
робіт з екологічної освіти та обміну
досвідом роботи
6.10.
Організація та проведення міських
заходів для пропаганди охорони
навколишнього середовища (День
Дніпра)
6.11. Підвищення кваліфікації та обмін
досвідом працівників природоохоронних
органів, участь у науково-технічних
конференціях, семінарах, форумах,
виставках, фестивалях
природоохоронного спрямування
6.12. Наукові дослідження (аналіз результатів
вимірювань з 2017 по 2020 р. р.) згідно з
Програмою постійного контролю та
спостереження «моніторингу» за
забрудненням атмосферного повітря в м.
Кременчуці на відповідність вмісту
забруднюючих речовин нормам ГДК,
інтегровану з існуючою системою
моніторингу лабораторії спостереження
за забрудненням атмосферного повітря
(ЛСЗА) м. Кременчука

2021
2022
2023
2024
2025
2021 – 2025
2021
2022
2023
2024
2025
2021-2025
2021
2022
2023
2024
2025
2021 - 2025
2021
2022
2023
2024
2025
2021 - 2025

2021

60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
300,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
500,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
70,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
300,00

50,00

Місцевий
бюджет,
міський ФОНПС,
обласний ФОНПС,
інші джерела

Виконавчий комітет,
Громадські організації
екологічного
спрямування

Виконавчий комітет,
Місцевий
КП «Науковий центр
бюджет,
еколого-соціальних
міський ФОНПС,
досліджень», Громадські
обласний ФОНПС,
організації екологічного
інші джерела
спрямування

Захист безпритульних тварин,
пропаганда охорони довкілля
серед населення

Екологічна освіта

Місцевий
бюджет,
міський ФОНПС,
інші джерела

Виконавчий комітет,
КП «Науковий центр
еколого-соціальних
досліджень»

Екологічна освіта

Місцевий
бюджет,
міський ФОНПС,
інші джерела

Виконавчий комітет,
КП «Науковий центр
еколого-соціальних
досліджень»

Підвищення екологічної
свідомості

Місцевий
бюджет,
міський ФОНПС,
обласний ФОНПС,
інші джерела

Виконавчий комітет,
КП «Науковий центр
еколого-соціальних
досліджень»

Інформування населення про
стан навколишнього
природного середовища

6.13.
Утримання спеціального транспортного
засобу (приладів і обладнання
пересувної муніципальної екологічної
лабораторії (ПМЕЛ))
6.14.

6.15.

Проведення рекламно-інформаційних
просвітницьких заходів з метою
пропаганди охорони навколишнього
природного середовища та підвищення
екологічної свідомості населення
Організація практичної природоохоронної
діяльності та дослідницької роботи з
учнівською молоддю (фінансування заходів
Кременчуцького еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді)

6.16.
Організація та проведення до Дня
довкілля еколого-просвітницької акції
«Загальноміський суботник»
6.17.
Організація та проведення екологопросвітницької акції «Зелена толока» для
пропаганди охорони навколишнього
природного середовища
6.18.
Виготовлення поліграфічної продукції з
екологічної тематики

2021
2022
2023
2024
2025
2021-2025
2021
2022
2023
2024
2025
2021 - 2025
2021
2022
2023
2024
2025
2021 – 2025
2021
2022
2023
2024
2025
2021-2025
2021
2022
2023
2024
2025
2021-2025
2021
2022
2023
2024
2025
2021-2025

490,000
530,000
550,000
580,000
600,000
2 750,00
25,000
27,000
29,000
31,000
33,000
145,00
45,000
45,000
45,000
45,000
45,000
225,000
350,000
400,000
400,000
400,000
400,000
1 950,000
165,000
185,000
205,000
225,000
245,000
1 025,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
100,000

Місцевий
бюджет,
міський ФОНПС

КП «Науковий центр
еколого-соціальних
досліджень»

Контроль за станом
атмосферного повітря

Місцевий
бюджет,
міський ФОНПС,
інші джерела

Виконавчий комітет,
КП «Науковий центр
еколого-соціальних
досліджень»

Пропаганда охорони
навколишнього природного
середовища та підвищення
екологічної свідомості
населення

Місцевий
бюджет,
міський ФОНПС,
інші джерела

Департамент освіти

Формування екологічної
свідомості, екологічна освіта

Місцевий
бюджет,
міський ФОНПС,
обласний ФОНПС,
інші джерела

Департамент ЖКГ,
КП «Благоустрій
Кременчука»

Проведення екологопросвітницьких заходів з метою
благоустрою міста

Місцевий
бюджет,
міський ФОНПС,
інші джерела

Управління молоді та
спорту

Пропаганда охорони
навколишнього середовища та
підвищення екологічної
свідомості

міський ФОНПС

Виконавчий комітет

Пропаганда охорони
навколишнього природного
середовища та екологічна освіта

6.19.
Утримання спеціального транспортного
засобу (водний транспорт)

6.20. Проведення наукових досліджень у галузі
охорони і раціонального використання
природних ресурсів з метою пропаганди
охорони навколишнього природного
середовища та екологічної освіти шляхом
розробки Програми охорони довкілля
«Довкілля-2030»

2021
2022
2023
2024
2025
2021-2025

2025

20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
100,000

170,000

міський ФОНПС

Виконавчий комітет

Контроль за станом водних
ресурсів і виконанням
охоронних зобов’язань
РЛП «Кременчуцькі плавні»

Місцевий
бюджет,
міський ФОНПС,
інші джерела

Виконавчий комітет,
КрНУ ім. Михайла
Остроградського,
науково-проєктні
організації

Пропаганда охорони
навколишнього природного
середовища та екологічна
освіта, оцінка впливу на
довкілля документу державного
планування

7. Охорона і раціональне використання ресурсів тваринного світу
7.1.
Облаштування притулку для утримання
безпритульних тварин

2021

200,000

Місцевий
бюджет,
міський ФОНПС,
обласний ФОНПС,
інші джерела

Департамент ЖКГ,
КП «СпецсервісКременчук»

Зменшення кількості
безпритульних тварин, покращення
санітарно-епідемічного стану
міста, гуманне та етичне ставлення
суспільства до безпритульних
тварин та запобігання жорстокому
поводженню з ними

250,000
250,000
500,000

Міський ФОНПС,
обласний ФОНПС,
місцевий бюджет,
обласний бюджет,
державний бюджет,
інші джерела

Департамент ЖКГ,
КП «Кременчукводоканал»

Забезпечення захисту риби,
запобігання її травмування, а
також загибелі молоді та
дорослих особин риб

7.2.
Проєктування рибозахисних пристроїв
на комунальних водозаборах

2021
2022
2021-2022

* - Фінансування заходів (щорічний обсяг витрат) за рахунок бюджетних коштів на кожний фінансовий (бюджетний) рік визначатиметься відповідними
рішеннями в установленому порядку згідно з законодавством України у сфері бюджетних відносин;
** - Обсяг фінансування заходів буде визначатися бюджетом підприємств, інвестиційними програмами або після укладання договорів та розробки проектної
документації

Начальник
відділу екологічної безпеки

О. ФЕДЮН

