
  

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  
 

П Р О Т О К О Л 

засідання постійної комісії обласної ради з питань екології, охорони 

навколишнього середовища та використання природних ресурсів 

 

від 21 лютого 2019 року Миколаїв № 28 

 

Всього членів постійної комісії – 10 
 

Присутні: Головчанський А., Катрич А., Ніколенко А., Казюка О.,  

Каражей О., Резніков І., Вовненко Є., Крет Ю. 

Відсутні: Власенко А., Поліщук Т. 

Головуючий: Головчанський А. 
 

Запрошені: Трофімова Ірина Петрівна – виконувач обов’язків начальника 
управління екології та природних ресурсів 

облдержадміністрації, Мароха Олександр Дмитрович – 

начальник Миколаївського обласного управління лісового та 

мисливського господарства, Письменний Сергій Миколайович - 

начальник Південно-Бузького басейнового управління водних 
ресурсів, Хоміцький Валерій Альбінович – Березанський 

селищний голова, Польовий Василь Миколайович – заступник 
начальника Державної установи «Снігурівська виправна колонія 

(№5)», Лукін Ілля Леонідович – начальник управління 
капітального будівництва облдержадміністрації, Кальченко 

Олексій Миколайович - директор комунального підприємства 

«Миколаївбудреконструкція», Юренко Сергій Іванович – 
директор КП ДОЗ «Причорномор’є», Демьянюк Олег 

Богданович – генеральний директор ПП - науково-
впроваджувальна фірма «Вестар», Гордієнко Микола 

Володимирович – директор ДП «Миколаївське лісове 
господарство», Щербина Ігор Олегович – головний спеціаліст 

відділу лісового та мисливського господарства Миколаївського 

обласного управління лісового та мисливського господарства, 
Спіцин Микита Валерійович - представник народного депутата 

України Вадатурського А., Ляхов Олександр Тимофійович - 
Кам’яномостівський сільський голова Первомайського району, 

Проточенко Олег Миколайович - начальник Адміністрації 
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Миколаївського морського порту, Воїн Ілона Миколаївна – 
начальник відділу екологічної безпеки Адміністрації 

Миколаївського морського порту, Петров Анатолій Георгійович 
- заступник начальника порту «МСП Ніка-Тера» з охорони 

праці, охорони навколишнього середовища та надзвичайних 
ситуацій, Міщенко Євген Вячеславович – виконувач обов’язків 

начальника управління державного агентства рибного 

господарства у Миколаївській області. 

 

У засіданні постійної комісії взяв участь Кротов Андрій Олександрович – 
заступник голови обласної ради. 

 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 
1. Про оголошення ландшафтного заказника місцевого значення 

«Лагодівський» в Казанківському районі Миколаївської області. 
 

Доповідач: Трофімова Ірина Петрівна - в.о. начальника управління 
екології та природних ресурсів облдержадміністрації. 

 
2. Про оголошення ландшафтного заказника місцевого значення 

«Новобірзулівський» в Баштанському районі Миколаївської області. 
 

 Доповідач: Трофімова Ірина Петрівна - в.о. начальника управління 
екології та природних ресурсів облдержадміністрації. 

 

3. Про оголошення ландшафтного заказника місцевого значення 
«Сергіївський» в Братському районі Миколаївської області. 

 
 Доповідач: Трофімова Ірина Петрівна - в.о. начальника управління 

екології та природних ресурсів облдержадміністрації. 

 

4. Про оголошення ландшафтного заказника місцевого значення 
«Каньйон річки Чичиклія» в Веселинівському районі Миколаївської області. 

 
 Доповідач: Трофімова Ірина Петрівна - в.о. начальника управління 

екології та природних ресурсів облдержадміністрації. 

 

5. Про оголошення ландшафтного заказника місцевого значення 
«Христофорівські плавні» в Баштанському районі Миколаївської області.  

 
 Доповідач: Трофімова Ірина Петрівна - в.о. начальника управління 

екології та природних ресурсів облдержадміністрації. 
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6. Про незаконну вирубку лісових насаджень та видобутку піску на 

території Новобузького району. 
 

Інформує: Катрич Анатолій Петрович – депутат обласної ради. 
 

7. Про завершення робіт з реконструкції споруд очищення стічних вод 

селища Березанка Березанського району. 

 

Доповідачі: Лукін Ілля Леонідович – начальник управління 
капітального будівництва облдержадміністрації. 

Кальченко Олексій Миколайович - директор                 
КП «Миколаївбудреконструкція». 

Юренко Сергій Іванович – директор КП ДОЗ 

«Причорномор’є». 
Хоміцький Валерій Альбінович – Березанський 

селищний голова. 
Демьянюк Олег Богданович – генеральний директор 

ПП - науково-впроваджувальна фірма «Вестар». 
 

8. Про звернення депутата обласної ради Ніколенка А. щодо скарги 

представників Жовтневої ГМО ГО «Скіф» стосовно протиправних дій 
представників ДП «Миколаївське лісове господарство». 

 

Доповідач: Щербина Ігор Олегович – головний спеціаліст відділу 

лісового та мисливського господарства Миколаївського 
обласного управління лісового та мисливського 

господарства. 

Гордієнко Микола Володимирович – директор ДП 
«Миколаївське лісове господарство». 

 
9. Про звернення народного депутата України Вадатурського А.О. 

стосовно сприяння в проведенні оренди частини гідротехнічної споруди 
Софіївського водосховища для встановлення орендарем мікро-ГЕС. 

 
Інформує: Спіцин Микита Валерійович - представник народного 

депутата України Вадатурського А. 

Грищенко Анатолій Віталійович – заступник 
начальника Південно-Бузького басейнового управління 

водних ресурсів. 
 

10. Про включення заходів поліпшення умов утримання засуджених до 
відповідних обласних програм із виділенням фінансового ресурсу на реалізацію 

визначених цілей. 
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Доповідач: Польовий Василь Миколайович – заступник 
начальника Державної установи «Снігурівська 

виправна колонія (№5)». 
 

11. Про спалах захворювання на африканську чуму свиней (АЧС) у 
приватному господарстві Куртій Н. в селищі Кам’яний Міст Первомайського 

району. 

 

Доповідач: Ляхов Олександр Тимофійович - Кам’яномостівський 

сільський голова Первомайського району. 
 

Різне. 
 

12. Про екологічну ситуацію в портах Миколаївської області. 

 
Інформують: Проточенко Олег Миколайович - начальник 

Адміністрації Миколаївського морського порту. 
Воїн Ілона Миколаївна – начальник відділу екологічної 

безпеки Адміністрації Миколаївського морського 
порту. 

Петров Анатолій Георгійович - заступник начальника 

порту «МСП Ніка-Тера» з охорони праці, охорони 
навколишнього середовища та надзвичайних ситуацій. 

 

13. Про ситуацію, яка склалася із забрудненням ґрунтових вод та 

навколишнього природного середовища ТОВ «Глобал-Тайм» на території 
Підлісненської сільської ради Новоодеського району. 

 

Інформує: Катрич Анатолій Петрович – депутат обласної ради. 
 

14. Про інформацію щодо розробки Програми розвитку рибного 
господарства у Миколаївській області. 

 
Інформує: Міщенко Євген Вячеславович – в.о. начальника 

управління державного агентства рибного господарства 
у Миколаївській області. 

 

15. Про викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
підприємствами: ТОВ «Дікергоф», ТОВ «Фортеця», ФОП Кузнецов В.Б.,    

ФОП Ошева О.В., ПАТ «Миколаївєвродім». 
 

Інформує: Катрич Анатолій Петрович – депутат обласної ради. 
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На початку засідання заступником голови обласної ради Кротовим А. 
запропоновано у березні поточного року провести засідання постійної комісії 

обласної ради з питань надання мисливських угідь Новоодеській районній 
організації «Українського товариства мисливців та рибалок» та Новоодеській 

госпрозрахунковій організації «ГМР» із запрошенням представників 
вищевказаних організацій та наданням ними обласній раді всіх актуальних 

правовстановлюючих документів для детального опрацювання та вивчення 

вищезаначених питань. Юридичному відділу виконавчого апарату обласної 

ради опрацювати та вивчити всі матеріали для підготовки юридичної довідки із 

вищезазначених питань. 
 

За пропозицію Кротова А. проголосовано: 
Всього депутатів -10. 

Присутніх – 8. 

«За» - 7. 
«Утримався» - 1. 

«Проти» - 0. 
 

Депутатом обласної ради Ніколенком А. запропоновано на наступному 
засіданні постійної комісії обласної ради у зв’язку із повторним виникненням 

проблеми в селі Возсіятське Єланецького району з домоволодіннями, які були 

підтоплені внаслідок стихійного лиха повторно розглянути вищезазначене 
питання. 
 

За пропозицію Ніколенка А. проголосовано: 
Всього депутатів -10. 

Присутніх – 8. 

«За» - 7. 
«Утримався» - 1. 

«Проти» - 0. 
 

Депутатом обласної ради Катричем А. у зв’язку із відсутністю на 

засіданні постійної комісії запрошеного представника порту «МСП Ніка-Тера» 
запропоновано перенести на наступне засідання постійної комісії обласної ради 

питання про екологічну ситуацію у порті «МСП Ніка-Тера» із повторним 

запрошенням представників порту. 
Також запросити на наступне засідання постійної комісії керівників ТОВ 

«ЮГ-СПЕЦСЕРВИС» та ТОВ ВИК ОЙЛ з питання екологічної безпеки 
акваторії порту. 
 

За пропозицію Катрича А. проголосовано: 

Всього депутатів -10. 
Присутніх – 8. 

«За» - 7. 
«Утримався» - 1. 

«Проти» - 0. 
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За порядок денний проголосовано: 
Всього депутатів – 10. 

Присутніх – 8. 
«За» - 7. 

«Утримався» - 1. 
«Проти» - 0. 

 

 До початку розгляду питань порядку денного депутат обласної ради 

Резніков І. запропонував надати слово запрошеному начальнику Адміністрації 

Миколаївського морського порту Проточенку О. з питання щодо екологічної 
ситуації у Миколаївському морському порті. 

 Під час розмови керівник установи запросив членів постійної комісії у 
складі робочої групи щодо вивчення питання стосовно забезпечення 

екологічної безпеки акваторії портів Миколаївської області відвідати 

Адміністрацію Миколаївського морського порту та вивчити питання 
екологічної безпеки акваторії порту на місці. 

 За пропозицією головуючого вирішено включити до вищеназваної 
робочої групи депутатів обласної ради Головчанського А., Вовненка Є. та 

заступника голови обласноїх ради Кротова А. 
 Вказані пропрозиції членами постійної комісії підтримано одноголосно. 

 

Під час розгляду питань №1, №2, №3, №4, №5 депутат обласної ради 
Вовненко Є. покинув засідання постійної комісії. Залишилося 7 депутатів 

обласної ради. Комісія правомочна приймати рішення за наявності 6 членів 

постійної комісії. 

Під час розгляду питання № 6 депутат обласної ради Вовненко Є. 
з’явився на засіданні постійної комісії. 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про оголошення ландшафтного заказника місцевого 
значення «Лагодівський» в Казанківському районі Миколаївської області. 

 
Доповідач: Трофімова Ірина Петрівна - в.о. начальника управління 

екології та природних ресурсів облдержадміністрації. 
У обговоренні 

взяли участь: 

 

Головчанський А., Катрич А., Ніколенко А., Казюка О.,  
Каражей О., Резніков І., Крет Ю. 

 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: Всього членів комісії -10. 

Присутні – 7. 
«За»-6. 

«Утримався»-1 (Головчанський А.) 
«Проти»-0. 

Вовненко Є. – відсутній. 

ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 1 додаються). 
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СЛУХАЛИ: 2. Про оголошення ландшафтного заказника місцевого 

значення «Новобірзулівський» в Баштанському районі Миколаївської області. 
 

Доповідач: Трофімова Ірина Петрівна - в.о. начальника управління 
екології та природних ресурсів облдержадміністрації. 

У обговоренні 

взяли участь: 

 

Головчанський А., Катрич А., Ніколенко А., Казюка О.,  

Каражей О., Резніков І., Крет Ю. 

 
Проведено голосування.  

Підсумки голосування: одноголосно (Вовненко Є. - відсутній). 
ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 2 додаються). 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про оголошення ландшафтного заказника місцевого 
значення «Сергіївський» в Братському районі Миколаївської області. 

 
Доповідач: Трофімова Ірина Петрівна - в.о. начальника управління 

екології та природних ресурсів облдержадміністрації. 
У обговоренні 

взяли участь: 

 

Головчанський А., Катрич А., Ніколенко А., Казюка О.,  

Каражей О., Резніков І., Крет Ю. 

 

Проведено голосування.  

Підсумки голосування: одноголосно (Вовненко Є. - відсутній). 

ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 3 додаються). 
 

СЛУХАЛИ: 4. Про оголошення ландшафтного заказника місцевого 

значення «Каньйон річки Чичиклія» в Веселинівському районі Миколаївської 
області. 

 
Доповідач: Трофімова Ірина Петрівна - в.о. начальника управління 

екології та природних ресурсів облдержадміністрації. 
У обговоренні 

взяли участь: 

 

Головчанський А., Катрич А., Ніколенко А., Казюка О.,  
Каражей О., Резніков І., Крет Ю. 

 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: Всього членів комісії -10. 

Присутні-7. 
«За»-6. 

«Утримався»-1 (Головчанський А.) 
«Проти»-0. 

Вовненко Є. – відсутній. 

ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 4 додаються). 
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СЛУХАЛИ: 5. Про оголошення ландшафтного заказника місцевого 
значення «Христофорівські плавні» в Баштанському районі Миколаївської 

області. 
 

Доповідач: Трофімова Ірина Петрівна - в.о. начальника управління 
екології та природних ресурсів облдержадміністрації. 

У обговоренні 

взяли участь: 

 

Головчанський А., Катрич А., Ніколенко А., Казюка О.,  

Каражей О., Резніков І., Крет Ю. 

 
Проведено голосування.  

Підсумки голосування: Всього членів комісії -10. 
Присутні-7. 

«За»-6. 

«Утримався»-1 (Головчанський А.) 
«Проти»-0. 

Вовненко Є. – відсутній. 
ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 5 додаються). 

 
СЛУХАЛИ: 6. Про незаконну вирубку лісових насаджень та видобутку 

піску на території Новобузького району. 

 
Доповідач: Катрич Анатолій Петрович – депутат обласної ради. 

У обговоренні 

взяли участь: 

 

Головчанський А., Ніколенко А., Каражей О., Резніков І., 

Крет Ю. 
 

Проведено голосування.  

Підсумки голосування: одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 6 додаються). 

 
 

СЛУХАЛИ: 7. Про завершення робіт з реконструкції споруд очищення 
стічних вод селища Березанка Березанського району. 

 
Доповідачі: Лукін Ілля Леонідович – начальник управління капітального 

будівництва облдержадміністрації. 

Кальченко Олексій Миколайович - директор                          
КП «Миколаївбудреконструкція». 

Хоміцький Валерій Альбінович – Березанський селищний 
голова. 

Демьянюк Олег Богданович – генеральний директор ПП - 
науково-впроваджувальна фірма «Вестар». 

  
У обговоренні  
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взяли участь: Головчанський А., Катрич А., Ніколенко А., Каражей О., 
Резніков І., Вовненко Є. 

 
Проведено голосування.  

Підсумки голосування: одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 7 додаються). 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про звернення депутата обласної ради Ніколенка А. щодо 

скарги представників Жовтневої ГМО ГО «Скіф» стосовно протиправних дій 

представників ДП «Миколаївське лісове господарство». 
 

Доповідачі: Щербина Ігор Олегович – головний спеціаліст відділу 
лісового та мисливського господарства Миколаївського 

обласного управління лісового та мисливського 

господарства. 
У обговоренні 

взяли участь: 

 

Головчанський А., Катрич А., Ніколенко А., Каражей О. 
 

Проведено голосування. 

 

Підсумки голосування: одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 8 додаються). 

 
СЛУХАЛИ: 9. Про звернення народного депутата України  

Вадатурського А.О. стосовно сприяння в проведенні оренди частини 

гідротехнічної споруди Софіївського водосховища для встановлення орендарем 

мікро-ГЕС. 
 

Інформує: Спіцин Микита Валерійович - представник народного 

депутата України Вадатурського А. 
Грищенко Анатолій Віталійович – заступник начальника 

Південно-Бузького басейнового управління водних ресурсів. 
У обговоренні 

взяли участь: 

 

Головчанський А., Каражей О., Резніков І., Вовненко Є. 
 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 9 додаються). 

 
СЛУХАЛИ: 10. Про включення заходів поліпшення умов утримання 

засуджених до відповідних обласних програм із виділенням фінансового 
ресурсу на реалізацію визначених цілей. 

 
Доповідач: Польовий Василь Миколайович – заступник начальника 

Державної установи «Снігурівська виправна колонія (№5)». 

У обговоренні  
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взяли участь: Головчанський А., Катрич А., Ніколенко А., Каражей О., 
Резніков І. 

 
Проведено голосування.  

Підсумки голосування: Всього членів комісії -10. 
Присутні-8. 

«За»-7. 

«Утримався»-1. 

«Проти»-0. 

ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 10 додаються). 
 

СЛУХАЛИ: 11. Про спалах захворювання на африканську чуму свиней 
(АЧС) у приватному господарстві Куртій Н. в селищі Кам’яний Міст 

Первомайського району. 

 
Доповідач: Ляхов Олександр Тимофійович - Кам’яномостівський 

сільський голова Первомайського району. 
У обговоренні 

взяли участь: 

 

Головчанський А., Катрич А., Ніколенко А., Каражей О., 
Резніков І. 

 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 11 додаються). 

 

Після розгляду питання № 11 депутат обласної ради Ніколенко А. 
покинув засідання постійної комісії. Залишилося 7 депутатів обласної ради. 

Комісія правомочна приймати рішення за наявності 6 членів постійної комісії. 

 
 

Різне. 
 

 
СЛУХАЛИ: 12. Про ситуацію, яка склалася із забрудненням ґрунтових 

вод та навколишнього природного середовища ТОВ «Глобал-Тайм» на 
території Підлісненської сільської ради Новоодеського району та викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря підприємствами: ТОВ 

«Дікергоф», ТОВ «Фортеця», ФОП Кузнецов В.Б., ФОП Ошева О.В., ПАТ 
«Миколаївєвродім» (Новоодеський район). 

 
Доповідач: Катрич Анатолій Петрович – депутат обласної ради. 

У обговоренні 
взяли участь: 

 
Головчанський А., Каражей О., Резніков І., Вовненко Є., 

Крет Ю. 

Проведено голосування.  
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Підсумки голосування: одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 12 додаються). 

 
СЛУХАЛИ: 13. Про інформацію щодо розробки Програми розвитку 

рибного господарства у Миколаївській області. 
 

Доповідачі: Міщенко Євген Вячеславович – в.о. начальника управління 

державного агентства рибного господарства у Миколаївській 

області. 

У обговоренні 
взяли участь: 

 
Головчанський А., Катрич А., Каражей О., Резніков І., 

Вовненко Є., Крет Ю. 

 

Проведено голосування.  

Підсумки голосування: одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 13 додаються). 

 
Після розгляду питань порядку денного членами постійної комісії було 

надано протокольні доручення: 
 

Катрич А.: 

Рекомендувати голові обласної ради звернутися до міністра екології та 
природних ресурсів України щодо незадовільної роботи начальника Державної 

екологічної інспекції у Миколаївській області Бабенка В. у напрямі співпраці із 

депутатським корпусом стосовно вивчення питань екологічної безпеки 

Миколаївщини. 
Крім цього, рекомендувати голові обласної ради запросити начальника 

Державної екологічної інспекції у Миколаївській області Бабенка В. на 

наступне засідання постійної комісії обласної ради для заслуховування 
загальної інформації стосовно екологічної ситуації у Миколаївській області. 

 
За пропозицію Катрича А. проголосовано одноголосно. 

 
 

 
Заступник голови 

постійної комісії обласної ради  

 

                 А. ГОЛОВЧАНСЬКИЙ 

Секретар 
постійної комісії обласної ради 

 
                 А. КАТРИЧ 

 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань екології, охорони навколишнього 
середовища та використання природних ресурсів 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 

 

від 21 лютого 2019 року Миколаїв № 1 

 
 

Про оголошення ландшафтного заказника 

місцевого значення «Лагодівський» в 
Казанківському районі Миколаївської області 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію виконувача обов’язків 
начальника управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації 

Трофімову І. з цього питання, постійна комісія обласної ради 
 

 
ВИРІШИЛА: 

 

 
Внести питання на наступну сесію обласної ради сьомого скликання. 

 

 
 

Заступник голови 
постійної комісії обласної ради         А. ГОЛОВЧАНСЬКИЙ 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань екології, охорони навколишнього 
середовища та використання природних ресурсів 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 

 

від 21 лютого 2019 року Миколаїв № 2 

 
 

Про оголошення ландшафтного заказника 

місцевого значення «Новобірзулівський» в 
Баштанському районі Миколаївської області 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію виконувача обов’язків 
начальника управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації 

Трофімову І. з цього питання, постійна комісія обласної ради 
 

 
ВИРІШИЛА: 

 

 
Внести питання на наступну сесію обласної ради сьомого скликання. 

 

 
 

Заступник голови 
постійної комісії обласної ради         А. ГОЛОВЧАНСЬКИЙ 

 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань екології, охорони навколишнього 
середовища та використання природних ресурсів 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 

 

від 21 лютого 2019 року Миколаїв № 3 

 
 

Про оголошення ландшафтного заказника 

місцевого значення «Сергіївський» в 
Братському районі Миколаївської області 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію виконувача обов’язків 
начальника управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації 

Трофімову І. з цього питання, постійна комісія обласної ради 
 

 
ВИРІШИЛА: 

 

 
Внести питання на наступну сесію обласної ради сьомого скликання. 

 

 
 

Заступник голови 
постійної комісії обласної ради         А. ГОЛОВЧАНСЬКИЙ 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань екології, охорони навколишнього 
середовища та використання природних ресурсів 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 

 

від 21 лютого 2019 року Миколаїв № 4 

 
 

Про оголошення ландшафтного заказника 

місцевого значення «Каньйон річки 
Чичиклія» в Веселинівському районі 

Миколаївської області 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію виконувача обов’язків 

начальника управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації 
Трофімову І. з цього питання, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА: 

 

 
Внести питання на наступну сесію обласної ради сьомого скликання. 

 
 

 
Заступник голови 

постійної комісії обласної ради         А. ГОЛОВЧАНСЬКИЙ 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань екології, охорони навколишнього 
середовища та використання природних ресурсів 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 

 

від 21 лютого 2019 року Миколаїв № 5 

 
 

Про оголошення ландшафтного заказника 

місцевого значення «Христофорівські плавні» 
в Баштанському районі Миколаївської області 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію виконувача обов’язків 
начальника управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації 

Трофімову І. з цього питання, постійна комісія обласної ради 
 

 
ВИРІШИЛА: 

 

 
Внести питання на наступну сесію обласної ради сьомого скликання. 

 

 
 

Заступник голови 
постійної комісії обласної ради         А. ГОЛОВЧАНСЬКИЙ 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань екології, охорони навколишнього 
середовища та використання природних ресурсів 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 

 

від 21 лютого 2019 року Миколаїв № 6 

 
Про незаконну вирубку лісових 

насаджень та видобутку піску на 
території Новобузького району 

 

Заслухавши та обговоривши звернення депутата обласної ради            

Катрича А. від 31.08.2018 № 187 про незаконну вирубку лісових насаджень та 

видобутку піску на території Новобузького району, лист Державної екологічної 
інспекції у Миколаївській області від 19.12.2018 № 08.01/01-13/2617, лист 

Миколаївського управління департаменту внутрішньої безпеки Національної 
поліції України від 13.12.2018 № 1217/42-14/01-18, лист головного управління 

Національної поліції в Миколаївській області від 11.12.2018 № 6036/02/24-2018 
із цього питання, постійна комісія обласної ради 

 

 
ВИРІШИЛА: 

 
 

Рекомендувати облдержадміністрації: 
вивчити питання стосовно можливості введення у новостворених і у тих, 

що плануються створитися об’єднаних територіальних громадах області посади 
для охорони лісових насаджень на територіях відповідних громад 

(агролісомеліоратор); 

надати обласній раді інформацію із роз’ясненням стосовно 
вищезазначеного питання у встановлений чинним законодавством строк. 

 
 

 

 

Заступник голови 

постійної комісії обласної ради         А. ГОЛОВЧАНСЬКИЙ 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань екології, охорони навколишнього 
середовища та використання природних ресурсів 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 

 

від 21 лютого 2019 року Миколаїв № 7 

 
Про завершення робіт з реконструкції 
споруд очищення стічних вод селища 

Березанка Березанського району 
 

Розглянувши та обговоривши звернення депутата обласної ради      

Каражея О. від 29 жовтня 2018 року № 7 щодо завершення робіт з 
реконструкції споруд очищення стічних вод селища Березанка Березанського 

району, постійна комісія обласної ради 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Запросити на наступну комісію профільного заступника голови 

облдержадміністрації, начальника управління капітального будівництва 

облдержадміністрації, директора КП «Миколаївбудреконструкція», керівників 

ПП - науково-впроваджувальна фірма «Вестар», КП ДОЗ «Причорномор’є», 
ТОВ «Інжинірингова фірма «ТЕПЛОСИЛА» та Березанського селищного 

голову. 
2. З метою прийняття виваженого рішення із цього питання, 

запропонувати начальнику управління капітального будівництва 
облдержадміністрації, директору КП «Миколаївбудреконструкція», керівнику 

ПП - науково-впроваджувальна фірма «Вестар», Березанському селищному 

голові спільно розробити конкретні пропозиції з цього питання та про 
результати проінформувати членів постійної комісії на наступному засіданні. 

3. Рекомендувати голові обласної ради звернутися до управління 
Державної архітектурно-будівельної інспекції у Миколаївській області з метою 

перевірки об’єкта будівництва (споруд очищення стічних вод селища Березанка 
Березанського району) щодо відповідності підготовчих та будівельних робіт, 

матеріалів, виробів і конструкцій, що застосовуються, вимогам державних 

будівельних норм, стандартів і правил, а також технічним умовам, 

затвердженим проектним вимогам і рішенням, перевірки належного 

оформлення нормативно-технічної та проектної документації. 
 

 
Заступник голови 

постійної комісії обласної ради         А. ГОЛОВЧАНСЬКИЙ 



 

 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  
з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання 

природних ресурсів 

 
 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 
 

від 21 лютого 2019 року Миколаїв № 8 

 

 
Про звернення депутата обласної ради 

Ніколенка А. щодо скарги представників 
Жовтневої ГМО ГО «Скіф» стосовно 

протиправних дій представників                  
ДП «Миколаївське лісове господарство» 
 

Розглянувши та обговоривши звернення депутата обласної ради    

Ніколенка А. від 13.11.2018 № 030-30/11.2018-З щодо скарги представників 

Жовтневої ГМО ГО «Скіф» стосовно протиправних дій представників                  
ДП «Миколаївське лісове господарство», враховуючи лист Миколаївського 
обласного управління лісового та мисливського господарства від 02.02.2019    

№ М-2 з цього питання, постійна комісія обласної ради 
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. З метою детального вивчення питання щодо скарги представників 
Жовтневої ГМО ГО «Скіф» стосовно протиправних дій представників                  

ДП «Миколаївське лісове господарство» створити робочу групу у складі 
депутатів обласної ради: Ніколенка А., Крета Ю, Каражея О., Казюки О. із 

залученням представників відповідних обласних установ, правоохоронних 
органів та зацікавлених сторін. 

 
2. Контроль за виконанням цих рекомендацій покласти на члена постійної 

комісії обласної ради Ніколенка А. 

 
 

Заступник голови 
постійної комісії обласної ради         А. ГОЛОВЧАНСЬКИЙ 



 

 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  
з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання 

природних ресурсів 

 
 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 
 

від 21 лютого 2019 року Миколаїв № 9 

 

Про звернення народного депутата 
України Вадатурського А.О. стосовно 

сприяння в проведенні оренди частини 
гідротехнічної споруди Софіївського 

водосховища для встановлення орендарем 
мікро-ГЕС 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію з цього питання, враховуючи 

лист сектора у Миколаївській області Державного агентства водних ресурсів   

№ 605/мл/30-18 від 20.06.2018 та лист Південно-Бузького басейнового 
управління водних ресурсів № 11/1127 від 20.06.2018 стосовно сприяння в 

проведенні оренди частини гідротехнічної споруди Софіївського водосховища 
для встановлення орендарем мікро-ГЕС, беручи до уваги рекомендації 

постійної комісії обласної ради від 27 червня 2018 року № 9 та від                         
13 листопада 2018 року № 2 з цього питання, постійна комісія обласної ради 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Заслухавши інформацію Державного агентства водних ресурсів України 
та Південно-Бузького басейнового управління водних ресурсів з питання щодо 

надання в оренду частини гідротехнічної споруди Софіївського водосховища 

для встановлення орендарем мікро-ГЕС, погодитися із позицією зазначених 

установ стосовно того, що зазначений об’єкт наданий в оренду на законних 
підставах і в діях Держводагентства не вбачається порушень норм чинного 

законодавства. 
 
2. Направити ці рекомендації на адресу народного депутата України 

Вадатурського А. 

 
Заступник голови 

постійної комісії обласної ради         А. ГОЛОВЧАНСЬКИЙ 



 

 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  
з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання 

природних ресурсів 

 
 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 
 

від 21 лютого 2019 року Миколаїв № 10 

 

Про включення заходів поліпшення умов 
утримання засуджених до відповідних 

обласних програм із виділенням фінансового 
ресурсу на реалізацію визначених цілей 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію з цього питання, враховуючи 

лист Державної установи «Снігурівська виправна колонія (№5)» від 31.10.2018 
№ 5/5.1-3177 щодо включення заходів поліпшення умов утримання засуджених 

до відповідних обласних програм із виділенням фінансового ресурсу на 

реалізацію визначених цілей, лист облдержадміністрації від 15.11.2018              
№ 5637/0/05-30/3-18 із цього питання, постійна комісія обласної ради 

 
КОНСТАТУЄ: 

 
До Комплексної програми охорони довкілля Миколаївської області на 

2018-2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 21.12.2017 № 22, 

включаються лише заходи, що відносяться до Переліку видів діяльності, що 

належать до природоохоронних заходів, затвердженого постановою Кабінет 
Міністрів України від 17.09.96 № 1147. 

Відповідно до п. 6.2 розділу 6 Програми одним з критеріїв відбору 
об’єктів до програми є наявність проектно-кошторисної документації та 

високий ступень готовності. 
Згідно інформації, наданої облдержадміністрацією, у Миколаївській 

області, на засадах державно-приватного партнерства, активну роботу по 

впровадженню колективних установок очистки питної води здійснює ТОВ 

«Сандора», яке за період 2012-2018 років установило 32 установки в закладах 
соціальної сфери. 

Враховуючи вищенаведене постійна комісія обласної ради 
 



2 
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію облдержадміністрації стосовно включення заходів 
поліпшення умов утримання засуджених до відповідних обласних програм із 

виділенням фінансового ресурсу на реалізацію визначених цілей взяти до 
відома. 

 

2. Рекомендувати керівництву державної установи «Снігурівська випрана 

колонія (№ 5)»: 
звернутися до ТОВ «Сандора» для узгодження можливостей реалізації 

проекту впровадження колективної установки доочистки питної води в           
2019 році. 

надати до управління екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації обґрунтовуючі матеріали із зазначенням конкретних 

природоохоронних заходів, які пропонуються до включення у Комплексну 
програму охорони довкілля Миколаївської області на 2018-2020 роки та 

доцільності їх виконання за рахунок коштів обласного цільового фонду 
охорони навколишнього природного середовища; 

звернутися до облдержадміністрації стосовно включення 
вищезазначеного питання до порядку денного чергового засідання 

координаційної ради при облдержадміністрації з питань реалізації Комплексної 
програми охорони довкілля Миколаївської області на 2018-2020 роки, створеної 

розпорядженням голови облдержадміністрації від 22.03.2018 № 79-р. 

 

2. Направити на адресу Державної установи «Снігурівська виправна 
колонія (№5)» ці рекомендації та копію листа Миколаївської 

облдержадміністрації з цього питання. 

 
 

 
Заступник голови 

постійної комісії обласної ради         А. ГОЛОВЧАНСЬКИЙ 



 

 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання 
природних ресурсів 

 
 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 
 

від 21 лютого 2019 року Миколаїв № 11 

 

Про спалах захворювання на 
африканську чуму свиней (АЧС) у 

приватному господарстві Куртій Н. в 
селищі Кам’яний Міст Первомайського 

району 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, 

враховуючи лист Камяномостівської сільської ОТГ Первомайського району від 

20.12.2018 № 1221 щодо спалаху захворювання на африканську чуму свиней 

(АЧС) у приватному господарстві Куртій Н. в селищі Кам’яний Міст 
Первомайського району, постійна комісія обласної ради 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Направити звернення Камяномостівської сільської ОТГ 
Первомайського району від 20.12.2018 № 1221 щодо спалаху захворювання на 

африканську чуму свиней (АЧС) у приватному господарстві Куртій Н. в селищі 
Кам’яний Міст Первомайського району до головного управління Національної 

поліції в Миколаївській області, головного управління Держпродспоживслужби 

в Миколаївській області, Первомайської райдержадміністрації з метою 
перевірки викладених у зверненні фактів та у разі виявлення порушень вжиття 

заходів реагування відповідно до чинного законодавства. 
 

2. Рекомендувати вищезазначеним установам проінформувати обласну 

раду про проведну роботу в установлений чинним законодавством строк. 

 

 
Заступник голови 

постійної комісії обласної ради         А. ГОЛОВЧАНСЬКИЙ 



 

 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  
з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання 

природних ресурсів 

 
 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 
 

від 21 лютого 2019 року Миколаїв № 12 

 

Про ситуацію, яка склалася із забрудненням 
ґрунтових вод та навколишнього природного 

середовища ТОВ «Глобал-Тайм» на території 
Підлісненської сільської ради Новоодеського 

району та викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря підприємствами: ТОВ 

«Дікергоф», ТОВ «Фортеця», ФОП Кузнецов 

В.Б., ФОП Ошева О.В., ПАТ 

«Миколаївєвродім» (Новоодеський район) 
 

Розглянувши та обговоривши звернення Підлісненської сільської ради 

Новоодеського району від 18.02.2019 № 59 04-03 щодо ситуації, яка склалася із 
забрудненням ґрунтових вод та навколишнього природного середовища ТОВ 

«Глобал-Тайм» на території Підлісненської сільської ради, заслухавши 
інформацію депутата обласної ради Катрича А. про викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря підприємствами: ТОВ «Дікергоф», ТОВ 

«Фортеця», ФОП Кузнецов В.Б., ФОП Ошева О.В., ПАТ «Миколаївєвродім» 
(Новоодеський район), постійна комісія обласної ради 
 

ВИРІШИЛА: 

 
1. З метою детального вивчення вищезазначених питань створити робочу 

групу у складі депутатів обласної ради: Катрича А., Резнікова І., 

Головчанського А., Вовненка Є, Каражея О. 

 

2. Контроль за виконанням цих рекомендацій покласти на секретаря 
постійної комісії обласної ради Катрича А. 

 

 
Заступник голови 

постійної комісії обласної ради         А. ГОЛОВЧАНСЬКИЙ 



 

 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  
з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання 

природних ресурсів 

 
 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 
 

від 21 лютого 2019 року Миколаїв № 13 

 

Про інформацію щодо розробки 
Програми розвитку рибного 

господарства у Миколаївській області 
 

Розглянувши та обговоривши інформацію виконувача обов’язків 
управління державного агентства рибного господарства у Миколаївській 

області Міщенка Є., враховуючи лист управління державного агентства 
рибного господарства у Миколаївській області від 20.02.2019 № 1-2-7/157-19, 

постійна комісія обласної ради 
 

ВИРІШИЛА: 

 
Рекомендувати управлінню Державного агентства рибного господарства 

у Миколаївській області: 
 

розробити та надати для погодження до Миколаївської 

облдержадміністрації Програму розвитку рибогосподарської галузі; 

 

здійснити моніторинг проведення днопоглиблюваних, будівельних, 
бурових та інших видів робіт на землях водного фонду Миколаївської області у 

2018 році та перевірку правомірності розрахунку збитків, завданих внаслідок 
проведення таких робіт. Про результати моніторингу проінформувати постійну 

комісію обласної ради; 
 

залучати депутатів Миколаївської обласної ради у проведенні 

рибоохоронних заходів для забезпечення громадського контролю діяльності 
управління. 

 
 

Заступник голови 
постійної комісії обласної ради         А. ГОЛОВЧАНСЬКИЙ 
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