
Додаток  2
                                                                 

6. Напрями діяльності та заходи  Програми охорони навколишнього  природного середовища Тернопільської міської територіальної 
громади на 2020-2023 роки

Орієнтовні обсяги фінансування,
тис.  грн.

№
з/п

Назва 
напряму 
діяльності 
(пріоритетн
і завдання)

Перелік 
заходів Програми С

тр
ок

 
ви

ко
на

нн
я 

за
хо

ду

Відповідальні
за виконання

Джерела 
фінансув

ання
2020-
2023
роки

2020р. 2021р. 2022р. 2023р.

Очікуваний
результат

1 Земельні 
ресурси

1.1. Рекульти-
вація земель, в т. ч. 
порушених 
внаслідок 
несанкціонованого 
складування 
відходів, ліквідація 
стихійних 
сміттєзвалищ

2020-
2023

Управління ЖКГБ 
та Е,
відділ технічного 
нагляду 
Тернопільської 
міської ради

БГ 30510,0 2000,0 6510,0 10000,0 12000,0

 Підвищення рівня 
благоустрою та 
покращення 
естетичного 
вигляду  території 
внаслідок 
несанкціонованого 
складування 
побутових відходів 
на вул. Подільській, 
Промисловій, 
Текстильній, 
Поліській, Об’їзній, 
населених пунктів 
громади 

…
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БГ 52061,8 100,0 17101,3 34860,5 –

3
Водні 
ресурси

3.1. Будівництво 
дощового 
колектора на          
вул. Галицькій в
м. Тернополі

2020-
2022

Управління ЖКГБ 
та Е,
відділ технічного 
нагляду 
Тернопільської 
міської ради

ДБ 58000,0 – 10399,2 47600,8 –

Зменшення 
підтоплення 
прибудинкових 
територій та 
аварійності 
інженерних мереж 

3.3. Будівництво 
системи аерації 
Тернопільського 
ставу (4 черга)

2020
-2022

Управління ЖКГБ 
та Е,
КП «Об’єднання 
парків культури і 
відпочинку 
м. Тернополя»

БГ 7300,0 300,0 - 7000,0 –

Встановлення  
аераційних 
фонтанів невеликої 
потужності (1,0-2,0 
тис. дм3/год), що 
прискорить процес 
наповнення води та 
аеробних бактерій  
киснем на 80-90 %

3.5. Капітальний 
ремонт, розчистка 
від наносів та 
донних відкладів 
для покращення 
гідрологічного 
режиму та 
санітарного стану 
окремих 
прибережних 
ділянок ложа 

2020-
2022

Управління ЖКГБ 
та Е,
КП «Об’єднання 
парків культури і 
відпочинку 
м. Тернополя»

БГ 3000,0 1330,0 300,0 1370,0 *

Розчистка від 
наносів та донних 
відкладів для 
покращення 
гідрологічного 
режиму та 
санітарного стану 
окремих 
прибережних 
ділянок ложа 
водосховища 
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водосховища 
«Тернопільський 
став» в 
м. Тернополі

«Тернопільський 
став» в 
м. Тернополі

3.8. Екобіо-
технологічне 
очищення 
водосховища 
«Тернопільський 
став» за допомогою 
одноклітинних 
водоростей та 
вищих водних 
рослин 

2022

Управління ЖКГБ 
та Е,
КП «Об’єднання 
парків культури і 
відпочинку 
м. Тернополя»

БГ 1000,0 – – 1000,0 –

Відновлення стану і 
стабілізація 
функціонування 
гідроекосистеми 
водосховища 
«Тернопільський 
став» 

3.9. Проведення 
заходів із 
вапнування 
Тернопільського 
ставу

2020-
2023

Управління ЖКГБ 
та Е,
КП «Об’єднання 
парків культури і 
відпочинку 
м. Тернополя»

Згідно 
договору,

БГ 
1490,0 * * 1490,0 *

Аерація та 
насичення води 
киснем

Бюджет 
громади 178929,1 22846,0 47226,6 78680,5 30176,0
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Держав-
ний 

бюджет 66000,0 8000,0 10399,2 47600,8 –

Разом 285129,1 44246,0 71025,8 139681,3 30176,0

 БГ- бюджет громади, ДБ – державний бюджет, ІД – інші джерела
* У зв’язку зі значною динамікою цін суми для фінансування встановлюються на підставі договорів і проектів, які будуть укладені та 

розроблені. Програма підлягатиме коригуванню в частині обсягів фінансування в міру виготовлення і затвердження відповідної проектно-
кошторисної документації та укладання угод, контрактів і договорів з інвесторами виконання природоохоронних заходів.

Міський голова  Сергій НАДАЛ                                                                                                                                                   


