
 

БЕРИСЛАВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
   ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 
 
від 25.04.2016 № 27  
Про проект  міської Програми поліпшення 
екологічного стану та зменшення техногенного 
навантаження в м. Бериславі   «Екологія 2016-
2018» 
 
 
            Розглянувши наданий першим заступником міського голови проект Програми  поліпшення 
екологічного стану та зменшення техногенного навантаження в м. Бериславі   «Екологія 2016-
2018», керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 
комітет міської ради  
 

ВИРІШИВ: 
          1. Схвалити проект Програми поліпшення екологічного стану та зменшення техногенного 
навантаження в м. Бериславі   «Екологія 2016-2018», що додається та винести його на розгляд 
чергової сесії міської ради. 
 
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови 
Шматова С.В.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

       Міський голова                                            О.М. Шаповалов 
 

 

 



 
ПРОГРАМА 

  поліпшення екологічного стану та зменшення техногенного навантаження в  

м. Бериславі  «Екологія 2016-2018» 

1. Сучасний екологічний стан та основні екологічні проблеми    м. Берислава 
Незважаючи на спад промислового та сільськогосподарського виробництва, який спостерігався в останні 

роки, екологічна ситуація в м. Бериславі залишається напруженою. 

Гострою проблемою є аварійний стан каналізаційних мереж та очисних споруд міста Берислава. 

Ситуація з забезпеченням міста якісною питною водою залишається складною. Водозабірні споруди та 
водопровідні мережі наднормативно зношені, на них втрачається до 40% води, що добувається. 

Одним із факторів  прояву деградації земель є ерозія ґрунтів. Оскільки Берислав – місто з вираженим 
рельєфом, має місце інтенсивна вода ерозія ґрунтів.  

2. Мета та основні завдання Програми 

Основною метою Програми поліпшення екологічного стану та зменшення техногенного навантаження в м. 
Бериславі  « Екологія 2016-2018» ( далі – Програма) є забезпечення екологічно безпечних умов життєдіяльності 
населення, зменшення антропогенного тиску на довкілля, відновлення природного середовища. 

Основні завдання Програми: 

зменшення забруднення довкілля в результаті техногенного навантаження; 

збереження та відновлення природних ресурсів, збереження та відтворення родючості земель. 

3. Основні напрямки виконання Програми 

Для досягнення основної мети Програми передбачається реалізувати заходи щодо поліпшення 
екологічного стану  та зменшення техногенного навантаження в м. Бериславі ( додаються) за такими основними 
напрямками: 

- недопущення забруднення довкілля неочищеними стічними водами;  

- недопущення забруднення довкілля побутовими та токсичними відходами; 

- недопущення погіршення якості підземних вод; 

- захист земель від деградації та підвищення родючості ґрунтів; 

- збереження зелених насаджень та лісових ресурсів; 

- зменшення шкідливого впливу промислових підприємств, об’єктів, теплоенергетики та транспорту; 

- впровадження автоматизованих систем накопичення, збереження та використання природних ресурсів; 

- відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму і санітарного стану річок, водойм та 
підземних вод. 

- Розвиток розширення територій та об’єктів природно – заповідного фонду ( ПЗФ); 

- Берегоукріплення; 

- Відтворення і охорона рибних запасів та біоресурсів; 

 природоохоронна, просвітницька та виховна робота. 
       4. Термін виконання заходів та виконавці Програми 
Виконання заходів Програми передбачене протягом 2016 – 2018 років. 
Виконавцями Програми є Бериславська міська рада, промислові підприємства, організації та установи 

міста незалежно від форми власності, приватні підприємці. 
5.Механізм забезпечення виконання Програми 

Фінансове забезпечення  
         Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевого 
бюджету, обласного, районного і міського фондів охорони навколишнього природного середовища, а також  
залучення коштів підприємств, установ та організацій різних форм власності та фізичних осіб( за їх згодою). 

6. Контроль за виконанням  заходів Програми 
Контроль за виконанням заходів Програми здійснює Бориславська міська рада. 
7. Очікувані результати 



У результаті виконання заходів Програми поліпшиться екологічний стан міста, зменшиться ризик 
розвитку надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, будуть збережені природні 
ресурси, відновлюватиметься біорізноманіття, що забезпечить  нормальну життєдіяльність населення.



ЗАХОДИ 
поліпшення екологічного стану та зменшення техногенного навантаження в м. Бериславі 

Обсяги фінансування Джерела 
фінансування 

Відповідальні за 
виконання 

у т.ч. по роках   

№ Найменування 
заходів 

Потуж
ність 

Строк 
виконання 

Всього 

2016 2017 2018   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Розділ 1. Недопущення забруднення довкілля неочищеними стічними водами 

1.1 Реконструкція 
очисних споруд 
міста Берислава 

2,7 
тис. 

м.куб
/добу 

2016-2018 27  
млн.грн. 

19,0 
млн. грн 

- - Державний 
бюджет 

 Бериславська 
міська рада 

1.2 Реконструкція 
каналізаційних 

мереж міста 
Берислава  

5,0 
км 

2016-2018 1,3 
млн.грн. 

500 
тис.грн 

440 
тис.грн. 

360 
тис.грн. 

Державний 
бюджет 

 Бериславська 
міська рада 

                       Розділ 2. Недопущення забруднення довкілля побутовими та токсичними відходами                       

2.1 Будівництво 
полігонів 
твердих 

побутових 
відходів на 

відведених для 
цього 

земельних 
ділянках 

1 2016-2018 3,0 
млн.грн. 

1,5 
млн.грн. 

0,75  
млн.грн. 

0,75 
млн.грн. 

Державний 
бюджет 

 Бериславська 
міська рада 

Розділ 3.  Захист земель від  деградації та підвищення родючості грунтів.            (тис.грн.) 
3.1. Будівництво 

берегоукріплю-
чих споруд в 

зонах 
Каховського 
водосховиша 

- 2016-2018 200 - 100 100 Державний 
бюджет 

 Бериславська 
міська рада 

3.2.  Рекультивація 
порушених 

земель 

15,0 
га 

2016-2018 180 60 60 60  Місцевий 
бюджет 

 Бериславська 
міська рада 

3.3. Проведення 
обстеження 

земель і ґрунтів  

500,0 
га 

2016-2018  0,6 0,2 0,2 0,2  Місцевий 
бюджет 

 Бериславська 
міська рада 

3.4. Залуження 
змитих земель 

10,0 
га 

2016-2018 15 5 5 5  Місцевий 
бюджет 

 Бериславська 
міська рада 

Розділ 4.  Збереження лісових насаджень    (тис.грн.) 
4.1. Відтворення 

земельних 
насаджень у 
межах міста, 

передача 
полезахисних 
смуг суміжних 
землекористува

чам 

10 2016-2018 48 16 16 16 Місцевий 
бюджет 

 Бериславська 
міська рада 

Розділ 5.  Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму і санітарного стану річок, водойм та 
підземних вод ( тис. грн) 

5.1. Проведення 4,0 2016-2018 150 50 50 50  Місцевий  Бериславська 



робіт по 
реконструкції 
водогонів в м. 

Бериславі 

км. бюджет міська рада 

5.2. Встановлення   
енерго-

зберігаючого 
обладнання на 

артезіанські 
свердловини 

ГВНС 

 2016-2018 300 300    Місцевий 
бюджет 

 Бериславська 
міська рада 


