
ЗАХОДИ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ ВЖИТИ ДЛЯ 

ЗАПОБІГАННЯ, ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ 

НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

 

Для запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних 

наслідків виконання Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку Дніпропетровської області на 2021 рік передбачається реалізація 

заходів наведених у таблиці.  

 
Складова довкілля Заходи Програми для зменшення негативних наслідків 

Атмосферне повітря ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг”  

Конвертерний цех. Реалізація проєкту реконструкції 

конвертерного цеху з будівництвом нових ГОУ за конверторами, 

допалюванням СО та впровадження автоматизованої системи 

екологічного моніторингу і технологічного процесу І блоку 

конвертерів №№ 1-3. 

Очікуваний екологічний ефект – зменшення викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря на 2700 тонн. 

 

АТ “Нікопольський завод феросплавів” 

Джерело викидів № 115. Розвантажувальні частини агломашин 

№ 1, № 2, В-4, В-6. Реконструкція газоочистки з будівництвом 

комплексу рукавних фільтрів загальною потужністю 1 млн м3/год. 

Очікуваний екологічний ефект – зниження викидів твердих 

речовин на 28,183 тонн, марганцю – 5,586 тонн. 

 

ПАТ “Дніпровський меткомбінат” 

Модернізація системи подачі повітря в зону спікання агломашин 

№№ 9, 11, 12  з метою зниження викидів забруднюючих речовин 

у повітря. 

Очікуваний екологічний ефект – зменшення викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря на 9300 тонн. 

 

ПрАТ “Північний ГЗК”  

Заміна електрофільтрів у корпусі подрібнення вапна та бентоніту 

цеху з виробництва окатишів №2. Зона сушки 1 (джерело викиду 

№ 92). 

Очікуваний екологічний ефект – зменшення викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря на 245 тонн; 

 

Заміна електрофільтрів на випалювальній машині цеху з 

виробництва окатишів №2. Зона сушки 2 (джерело викиду №99). 

Очікуваний екологічний ефект – зменшення викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря на 238 тонн; 

 

Заміна електрофільтрів в корпусі завантаження окатишів цеху з 

виробництва окатишів. 

Очікуваний екологічний ефект – зменшення викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря на 380 тонн; 

 

Використання водного розчину торфогідроксидного реагенту під 



час проведення масових вибухів в кар’єрах ПРАТ “ПІВНГЗК”. 

Очікуваний екологічний ефект – зменшення викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря на 411,5 тонн. 

Крім того, на гірничо-металургійних підприємствах 

Кривбасу постійно застосовуються природоохоронні заходи при 

проведенні масових вибухів, спрямовані на скорочення 

техногенного навантаження на довкілля. Очікуваний екологічний 

ефект – зменшення викидів забруднюючих речовин майже 

9000тонн. 

З метою запобігання пилоутворенню на відвалах, 

хвостосховищах, шламонакопичувачах підприємствами постійно 

здійснюється заходи, спрямовані на зменшення викидів 

забруднюючих речовин. Очікуваний екологічний ефект – понад 

3500 тонни. 

Водні ресурси З метою захисту прилеглих територій від забруднення та 

підтоплення підприємствами виконуються заходи, спрямовані на 

поліпшення якості стічних вод, зменшення скиду забруднюючих 

речовин, розширення хвостового господарства та систем 

оборотного водопостачання, заміну водопровідних мереж. 

Для запобігання впливу на водний баланс річок Інгулець та 

Саксагань за рахунок перехоплення та повернення 

високомінералізованих вод до системи оборотного 

водопостачання та зменшення обсягу витоку фільтраційної води 

до дренажної системи від діючих хвостосховищочікуєтьсямайже 

40 млн м3. 

Також, за рахунок коштів обласного бюджету плануються 

виконання наступних заходів: 

 з розчищення та регулювання русел річок і водойм, 

відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму 

та санітарного стану річок і водойм; 

з ліквідації наслідків підтоплення на забудованих 

територіях, у першу чергу тих, що потребують термінового 

захисту; 

з реконструкції інженерної інфраструктури зрошувальних 

систем (у тому числі модернізація, будівництво та капітальний 

ремонт мереж зрошуваних систем); 

з реконструкції, будівництва, ремонту систем зливної 

каналізації з оснащенням локальних систем очистки стоків  тощо. 

Відходи За рахунок коштів обласного бюджету плануються 

виконання заходу з придбання сучасної спецтехніки для 

виконання робіт із санітарного очищення та благоустрою 

населених пунктів 

Земельні ресурси ПрАТ “Центральний ГЗК”  

Засипка відпрацьованої ємності кар’єру № 2 розкривними 

породами (Гірничотехнічна рекультивація). 

Очікуваний екологічний ефект – зменшення обсягів розміщення 

відходів на 1,5 млн м3. 

Біорізноманіття АТ “Покровський ГЗК”  

Утримання об’єкта природно-заповідного фонду –  Заказник 

Богданівський. Очікуваний екологічний ефект – збереження 

фауни та флори на заповідних територіях. 

 



Водночас, це загальні рекомендації щодо усунення негативних 

наслідків, детальні заходи повинні розглядатися в кожному конкретному 

випадку під час реалізації конкретних заходів і проектів, а також в процесі 

надання екологічних дозволів. 

З метою покращення стану здоров’я шляхом підвищення доступності, 

якості та ефективності медичного обслуговування (з урахуванням потреб усіх 

груп населення та термінових викликів сьогодення, насамперед, спричинених 

пандемією COVID-19) основнми завданнями та заходами Програми є: 

інформованість пацієнтів з артеріальною гіпертензією та залучення їх 

до участі у лікуванні і моніторингу факторів ризику, у тому числі шляхом 

продуктивної діяльності шкіл здоров’я для пацієнтів з неінфекційними 

захворюваннями; 

внесення змін до спроможних мереж надання первинної медичної 

допомоги за рахунок розвитку мережі амбулаторій з метою задоволення 

запитів населення на послуги первинної медичної допомоги відповідної 

якості, повноти здійснення скринінгових досліджень на первинному рівні 

надання медичної допомоги;  

забезпечення моніторингу за станом виявлення серцево-судинних 

захворювань, лікування хворих відповідно до чинних стандартів та 

використання сучасних медичних технологій у лікуванні хворих на гострий 

інфаркт міокарда та гострий мозковий інсульт; 

оснащення збудованих та дооснащення існуючих амбулаторій центрів 

первинної медико-санітарної допомоги відповідно до табеля оснащення; 

підвищення якості надання медичної допомоги шляхом використання 

нових клінічних протоколів (клінічних маршрутів пацієнтів) для надання 

медичної допомоги при різних нозологічних формах захворювань у закладах 

охорони здоров’я області; 

підготовка та перепідготовка спеціалістів, проведення тренінгів для 

медичних працівників усіх рівнів; 

дооснащення відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги 

відповідно до табеля оснащення; 

упровадження в діяльність закладів охорони здоров’я новітніх методик 

лікування, використання сучасної лікувально-діагностичної апаратури; 

розроблення Плану розвитку Дніпропетровського госпітального округу 

на період до 2023 року. 

 
 


