
Додаток 
до наказу начальника обласної 
військової адміністрації 
від 22.08.2022 № 326/2022-н 

 
 

ІНФОРМАЦІЯ 
про хід виконання у 2021 році програми охорони навколишнього  

природного середовища Хмельницької області  
на 2021-2025 роки  

 

Програму охорони навколишнього природного середовища Хмельницької 
області на 2021-2025 роки затверджено рішенням обласної ради від 08.04.2021 
№ 43-4/2021. 

У 2021 році упроваджувалася реалізація пріоритетних напрямів та 
конкретних заходів у сфері охорони навколишнього природного середовища: 

1) Поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної 
безпеки: 

розширення споруд та впровадження установки по знешкодженню медич-
них відходів на базі КНП “Хмельницький обласний протитуберкульозний 
диспансер” у с. Осташки Хмельницького району – 1198,0 тис. грн (кошти 
обласного фонду охорони навколишнього природного середовища); 

проведено оцінку впливу на довкілля планованої діяльності КНП 
“Хмельницький обласний протитуберкульозний диспансер” з розширення 
споруд та впровадження установки по знешкодженню медичних відходів у 
с. Осташки Хмельницького району – 159,998 тис. грн (власті кошти КНП 
“Хмельницький обласний протитуберкульозний диспансер”); 

проведено роботи із реконструкції системи відведення та очищення стіч-
них вод Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни – 167,298 тис. грн 
(кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища); 

проведено роботи із забезпечення екологічно безпечного збирання, пере-
везення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоро-
нення непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту 
рослин (ХЗЗР) та тари від них, у тому числі з підготовки та вивезення їх з місць 
централізованого зберігання – 6006,886 тис. грн (кошти обласного фонду 
охорони навколишнього природного середовища). 

2) припинення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття і 
формування екологічної мережі: 

розроблено землевпорядну документацію із землеустрою для територій та 
об’єктів природно-заповідного фонду (проєкти землеустрою з організації та 
встановлення меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду) із 
встановлення меж у натуру (на місцевості) – 1000,0 тис. грн (кошти обласного 
фонду охорони навколишнього природного середовища). 



 2

3) підвищення рівня суспільної екологічної свідомості: 

проведено щорічний обласний заочний конкурс “Природа України очима 
дітей Хмельниччини” – 15,953 тис. грн (кошти обласного фонду охорони навко-
лишнього природного середовища); 

відкрито навчальний Центр поводження з відходами у м. Хмельницький – 
1699,3 тис. грн (кошти обласного фонду охорони навколишнього природного 
середовища). 

Детальне виконання у 2021 році заходів програми охорони навколишнього 
природного середовища Хмельницької області на 2021-2025 роки наведено у 
додатку, що додається. 

 
 
Керівник апарату  
адміністрації              Оксана АНДРЕЙЧИК 

 
 


