
  

 

 

 

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 17 вересня 2019 року Миколаїв № 29 
 
Всього членів постійної комісії – 10 
 
Присутні: Власенко А., Ніколенко А., Казюка О., Каражей О., Резніков І., 

Крет Ю. 

Відсутні: Головчанський А., Катрич А. (був присутнім тільки при розгляді 
питання №4 порядку денного), Поліщук Т., Вовненко Є. 

Головуючий: Власенко А. 
 

Запрошені: Гейко Оксана Юріївна – начальник відділу з питань 
територіальної організації влади та місцевого самоврядування, 
Черненко Оксана Іванівна – виконувач обов’язків начальника 
управління охорони здоров’я облдержадміністрації,  
Удовиченко Олена Олександрівна – директор департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації,  

 
У засіданні постійної комісії взяли участь: Москаленко В. – голова 

обласної ради, Кротов А. – заступник голови обласної ради, депутати обласної 
ради Демченко Т., Ковальчук П., Поточняк В. 
 
 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 
1. Про внесення змін до рішення обласної ради від 12 червня 2015 року  

№3 «Про схвалення перспективного плану формування територій громад 
Миколаївської області». 

 

Доповідач: Гейко Оксана Юріївна – начальник відділу з питань 
територіальної організації влади та місцевого 
самоврядування. 
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2. Про внесення на розгляд сесії питань «Про затвердження Статутів 
закладів охорони здоров’я». 

 
3. Про надання згоди на безоплатну передачу індивідуально визначеного 

майна зі спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст 
Миколаївської області у комунальну власність територіальних громад області.  

 
4. Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого майна, яке 

розташоване за адресою: проспект Героїв України, 4, м. Миколаїв, з державної 
власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської області. 

 
5. Про управління майном спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Миколаївської області. 

 
6. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Президента 

України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України щодо 
включення сільськогосподарських товаровиробників до переліку підприємств, 
які не зобов’язані отримувати ліцензію на місце зберігання пального. 

 
7. Про внесення змін до плану роботи Миколаївської обласної ради на 

2019 рік. 

 
 Різне. 
 
 

Доповідач: Черненко Оксана Іванівна – виконувач обов’язків  
начальника управління охорони здоров’я 
облдержадміністрації. 

Доповідач: Удовиченко Олена Олександрівна – директор 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації.  

Доповідач: Кротов Андрій Олександрович – заступник голови 
обласної ради. 

Доповідач: Кротов Андрій Олександрович – заступник голови 
обласної ради. 

Доповідач: Кротов Андрій Олександрович – заступник голови 
обласної ради. 

Доповідач: Кротов Андрій Олександрович – заступник голови 
обласної ради. 
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На початку засідання депутатом обласної ради Казюкою О. 
запропоновано внести в порядок денний засідання постійної комісії у розділ 
різне питання про надання у користування мисливських угідь Новоодеській 
районній організації «Українського товариства мисливців та рибалок». 
 
За пропозицію Казюки О. проголосовано: 
Всього депутатів -10. 
Присутніх – 6. 
«За» - 6. 
«Утримався» - 0. 
«Проти» - 0. 
 

Після цього депутатом обласної ради Резніковим І. запропоновано 
виключити питання № 1 «Про внесення змін до рішення обласної ради від        
12 червня 2015 року №3 «Про схвалення перспективного плану формування 
територій громад Миколаївської області» з порядку денного засідання 
постійної комісії. 
 

За пропозицію Резнікова І. проголосовано: 
Всього депутатів - 10. 
Присутніх – 6. 
«За» - 6. 
«Утримався» - 0. 
«Проти» - 0. 
 

Також, депутатом обласної ради Демченко Т. запропоновано внести в 
порядок денний засідання постійної комісії у розділ різне питання щодо звіту 
обласної державної адміністрації на сесії обласної ради сьомого скликання про 
виконання рішення обласної ради від 16 травня 2019 року №40 «Про 
депутатський запит депутата обласної ради Демченко Т.». 
 

За пропозицію Демченко Т. проголосовано: 
Всього депутатів -10. 
Присутніх – 6. 
«За» - 6. 
«Утримався» - 0. 
«Проти» - 0. 
 

Крім цього, депутатом обласної ради Кретом Ю. запропоновано внести в 
порядок денний засідання постійної комісії у розділ різне питання про його 
уведення до складу тимчасової контрольної комісії з питань контролю за 
ефективністю використання бюджетних коштів усіх рівнів, які виділяються та 
використовуються на усіх видах ремонтних робіт на дорогах Миколаївської 
області. 
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За пропозицію Крета Ю. проголосовано: 
Всього депутатів - 10. 
Присутніх – 6. 
«За» - 6. 
«Утримався» - 0. 
«Проти» - 0. 
 

Зважаючи на катастрофічний стан боротьби з карантинними рослинами у 
період їх цвітіння в Миколаївській області, депутатом обласної ради  
Власенком А. запропоновано внести в порядок денний засідання постійної 
комісії у розділ різне питання щодо розроблення Комплексної програми 
боротьби з карантинними рослинами у Миколаївській області. 
 
За пропозицію Власенка А. проголосовано: 
Всього депутатів - 10. 
Присутніх – 6. 
«За» - 6. 
«Утримався» - 0. 
«Проти» - 0. 
 

Депутатом обласної ради Каражеєм О. запропоновано внести в порядок 
денний засідання постійної комісії питання про оголошення ландшафтних 
заказників місцевого значення у Миколаївській області. 
 
За пропозицію Каражея О. проголосовано: 
Всього депутатів - 10. 
Присутніх – 6. 
«За» - 6. 
«Утримався» - 0. 
«Проти» - 0. 
 

Крім цього, депутатами обласної ради Каражеєм О. та Ніколенком А. 
запропоновано членам постійної комісії взяти участь у роботі робочої групи 
облдержадміністрації, яка опікується проблемами та станом справ регіонально-
ландшафтного парку «Тилігульський». 

Членами постійної комісії вирішено вносити свої кандидатури до 
вищезазначеної робочої групи у робочому порядку. 

 
За пропозицію Каражея О. та Ніколенка А. проголосовано: 
Всього депутатів - 10. 
Присутніх – 6. 
«За» - 6. 
«Утримався» - 0. 
«Проти» - 0. 
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За порядок денний проголосовано: 
Всього депутатів – 10. 
Присутніх – 6. 
«За» - 6. 
«Утримався» - 0. 
«Проти» - 0. 
 

СЛУХАЛИ: 1. Про внесення на розгляд сесії питань «Про затвердження 
Статутів закладів охорони здоров’я». 

 
Доповідач: Черненко Оксана Іванівна – виконувач обов’язків  

начальника управління охорони здоров’я 
облдержадміністрації. 

У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 1 додаються). 

 
СЛУХАЛИ: 2. Про надання згоди на безоплатну передачу індивідуально 

визначеного майна зі спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст 
Миколаївської області у комунальну власність територіальних громад області. 

 
Доповідач: Удовиченко Олена Олександрівна – директор департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації. 
У обговоренні 
взяли участь: 

 
Власенко А., Ніколенко А., Каражей О., Резніков І., Крет Ю. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 2 додаються). 
 

СЛУХАЛИ: 3. Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого 
майна, яке розташоване за адресою: проспект Героїв України, 4, м. Миколаїв, з 
державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської області. 
Доповідач: Кротов Андрій Олександрович – заступник голови обласної 

ради. 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 3 додаються). 
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Перед початком розгляду питання № 4 до засідання постійної комісії 
приєднався депутат обласної ради Катрич А. 

 
СЛУХАЛИ: 4. Про управління майном спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Миколаївської області. 
 

Доповідач: Москаленко Вікторія Вікторівна – голова обласної ради. 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 4 додаються). 

 
Після розгляду вищевказаного питання депутат обласної ради Катрич А. 

покинув засідання постійної комісії. 
 
СЛУХАЛИ: 5. Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до 

Президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України 
щодо включення сільськогосподарських товаровиробників до переліку 
підприємств, які не зобов’язані отримувати ліцензію на місце зберігання 
пального. 

 
Доповідач: Кротов Андрій Олександрович – заступник голови обласної 

ради. 
У обговоренні 
взяли участь: 

 
Власенко А., Каражей О., Резніков І. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 5 додаються). 
 

СЛУХАЛИ: 6. Про внесення змін до плану роботи Миколаївської 
обласної ради на 2019 рік. 

 
Доповідач: Кротов Андрій Олександрович – заступник голови обласної 

ради. 
У обговоренні 
взяли участь: 

 
Власенко А., Каражей О., Резніков І. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: (висновки № 6 додаються). 
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Різне. 
 

СЛУХАЛИ: 1. Про надання у користування мисливських угідь 
Новоодеській районній організації «Українського товариства мисливців та 
рибалок» (площа 44234,4852 га). 

 
Доповідач: Казюка Олександр Миколайович – депутат обласної ради. 
У обговоренні 
взяли участь: 

 
Власенко А., Каражей О., Резніков І., Ніколенко А., Крет Ю. 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 1 додаються). 
 

СЛУХАЛИ: 2. Про пропозицію депутата обласної ради Демченко Т. щодо 
заслуховування звіту обласної державної адміністрації про виконання рішення 
обласної ради від 16 травня 2019 року №40 «Про депутатський запит депутата 
обласної ради Демченко Т.». 

 
Доповідачі: Власенко Андрій Володимирович – голова постійної комісії. 
У обговоренні 
взяли участь: 

 
Каражей О., Резніков І., Ніколенко А. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 2 додаються). 
 

СЛУХАЛИ: 3. Про внесення змін до рішення обласної ради від        
26 липня 2016 року № 1. 

 
Доповідачі: Крет Юрій Всеволодович – депутат обласної ради. 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 3 додаються). 
 

СЛУХАЛИ: 4. Про пропозицію депутата обласної ради Власенка А. щодо 
розроблення Комплексної програми боротьби з карантинними рослинами у 
Миколаївській області. 

 
Доповідачі: Власенко Андрій Володимирович – голова постійної комісії. 
У обговоренні 
взяли участь: 

 
Каражей О., Резніков І., Ніколенко А., Крет Ю. 
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Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 4 додаються). 
 

СЛУХАЛИ: 5. Про оголошення ландшафтних заказників місцевого 
значення у Миколаївській області. 

 
Доповідачі: Каражей Олександр Михайлович – депутат обласної ради, 

начальник управління екології і природних ресурсів 
облдержадміністрації. 

У обговоренні 
взяли участь: 

 
Власенко А., Резніков І., Ніколенко А., Крет Ю., Казюка О. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 5 додаються). 
 
 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради 

 
А. ВЛАСЕНКО 

 



 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

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

 
В И С Н О В К И 

 
від 17 вересня 2019 року Миколаїв № 1 
 
 
Про внесення на розгляд сесії питань 
«Про затвердження Статутів закладів 
охорони здоров’я» 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, заслухавши виконувача 
обов’язків начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації 
Черненко О. постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
Внести питання на розгляд двадцять восьмої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання. 
 
 
 
Голова постійної комісії А. ВЛАСЕНКО 
 



 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

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

 
В И С Н О В К И 

 
від 17 вересня 2019 року Миколаїв № 2 
 
 
Про надання згоди на безоплатну передачу 
індивідуально визначеного майна зі спільної 
власності територіальних громад, сіл, селищ, 
міст Миколаївської області у комунальну 
власність територіальних громад області 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
Внести питання на розгляд двадцять восьмої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання. 
 
 
 
Голова постійної комісії А. ВЛАСЕНКО 
 



 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

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

 
В И С Н О В К И 

 
від 17 вересня 2019 року Миколаїв № 3 
 
 
Про надання згоди на безоплатну передачу 
нерухомого майна, яке розташоване за 
адресою: проспект Героїв України, 4, 
м. Миколаїв, з державної власності у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ, 
міст Миколаївської області 
 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
Внести питання на розгляд двадцять восьмої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання. 
 
 
 
 
Голова постійної комісії А. ВЛАСЕНКО 
 



 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

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

 
В И С Н О В К И 

 
від 17 вересня 2019 року Миколаїв № 4 
 
 
Про управління майном спільної 
власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Миколаївської області 
 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійні комісії 
обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛИ: 
 
 
Внести питання на розгляд двадцять восьмої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання. 
 
 
 
Голова постійної комісії А. ВЛАСЕНКО 
 



 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

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

 
В И С Н О В К И 

 
від 17 вересня 2019 року Миколаїв № 5 
 
 
Про Звернення депутатів Миколаївської 
обласної ради до Президента України, Кабінету 
Міністрів України та Верховної Ради України 
щодо включення сільськогосподарських 
товаровиробників до переліку підприємств, які 
не зобов’язані отримувати ліцензію на місце 
зберігання пального 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА:  
 
 
Внести питання на розгляд двадцять восьмої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання. 
 
 
 
 
Голова постійної комісії А. ВЛАСЕНКО 
 



 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

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

 
В И С Н О В К И 

 
від 17 вересня 2019 року Миколаїв № 6 
 
 
Про внесення змін до плану роботи 
Миколаївської обласної ради на 2019 рік 
 
 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, постійна комісія 
обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 
Внести питання на розгляд двадцять восьмої позачергової сесії обласної 

ради сьомого скликання. 
 
 
 
Голова постійної комісії А. ВЛАСЕНКО 
 



 

 

 

 

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 17 вересня 2019 року Миколаїв № 1 
 
 

Про надання у користування мисливських 
угідь Новоодеській районній організації 
«Українського товариства мисливців та 
рибалок» (площа 44234,4852 га) 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію депутата обласної ради    

Казюки О. з цього питання, на підставі положень Законів України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про мисливське господарство та полювання», 
«Про тваринний світ», враховуючи подання Державного агентства лісових 
ресурсів України із цього питання, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 
Внести питання на двадцять восьму позачергову сесію обласної ради 

сьомого скликання. 
 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради       А. ВЛАСЕНКО 



 

 

 

 

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 17 вересня 2019 року Миколаїв № 2 
 
 

Про пропозицію депутата обласної 
ради Демченко Т. щодо 
заслуховування звіту обласної 
державної адміністрації про 
виконання рішення обласної ради від 
16 травня 2019 року №40 «Про 
депутатський запит депутата обласної 
ради Демченко Т.» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію депутата обласної ради 
Демченко Т. з цього питання, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 

1. Рекомендувати облдержадміністрації: 
проінформувати обласну раду про виконання рішення обласної ради від 

16 травня 2019 року №40 «Про депутатський запит депутата обласної ради 
Демченко Т.» до 01 жовтня 2019 року; 

підготувати на двадцять восьму позачергову сесію обласної ради звіт про 
виконання рішення від 16 травня 2019 року №40 «Про депутатський запит 
депутата обласної ради Демченко Т.». 

 
2. Заслухати відповідний звіт на двадцять восьмій позачерговій сесії 

обласної ради сьомого скликання. 
 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради             А. ВЛАСЕНКО 



 

 

 

 

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 17 вересня 2019 року Миколаїв № 3 
 
 

Про внесення змін до рішення обласної 
ради від 26 липня 2016 року № 1 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію депутата обласної ради        
Крета Ю. з цього питання, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 

1. Внести до рішення обласної ради від 26 липня 2016 року № 1 «Про 
надзвичайну ситуацію, що склалася зі станом автомобільних доріг загального 
користування у Миколаївській області» такі зміни: 

увести до складу тимчасової контрольної комісії з питань контролю за 
ефективністю використання бюджетних коштів усіх рівнів, які виділяються та 
використовуються на усіх видах ремонтних робіт на дорогах Миколаївської 
області депутата Миколаївської обласної ради сьомого скликання        
Крета Юрія Всеволодовича. 

 
2. Внести проект рішення на розгляд двадцять восьмої позачергової сесії 

обласної ради сьомого скликання. 
 
 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради             А. ВЛАСЕНКО 



 

 

 

 

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 17 вересня 2019 року Миколаїв № 4 
 
 

Про пропозицію депутата обласної ради 
Власенка А. щодо розроблення 
Комплексної програми боротьби з 
карантинними рослинами у Миколаївській 
області 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію депутата обласної ради 
Власенка А. з цього питання, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 

1. Рекомендувати облдержадміністрації, управлінню екології і природних 
ресурсів облдержадміністрації: 

розробити проект Комплексної програми боротьби з карантинними 
рослинами у Миколаївській області у місячний строк; 

надати для вивчення та ознайомлення проект вищевказаної програми 
постійній комісії обласної ради до 21 жовтня 2019 року. 

 
2. Рекомендувати управлінню екології і природних ресурсів 

облдержадміністрації проінформувати депутатів обласної ради про хід 
виконання цієї рекомендації на наступному засіданні постійної комісії. 
 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради             А. ВЛАСЕНКО 



 

 

 

 

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 17 вересня 2019 року Миколаїв № 5 
 
 

Про оголошення ландшафтних заказників 
місцевого значення у Миколаївській області 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління екології 
та природних ресурсів облдержадміністрації Каражея О. з цього питання, 
постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 

1. Рекомендувати управлінню екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації об’єднати проекти рішень про оголошення ландшафтних 
заказників місцевого значення «Лагодівський» в Казанківському районі 
Миколаївської області, «Новобірзулівський» в Баштанському районі 
Миколаївської області, «Сергіївський» в Братському районі Миколаївської 
області, «Каньйон річки Чичиклія» в Веселинівському районі Миколаївської 
області, «Христофорівські плавні» в Баштанському районі Миколаївської 
області, «Міщанська балка» в Первомайському районі Миколаївської області у 
єдине питання: «Про оголошення ландшафтних заказників місцевого значення 
у Миколаївській області». 

 
2. Рекомендувати управлінню екології та природних ресурсів 

облдержадміністрації доопрацювати проект рішення із цього питання, а саме: 
2.1. Оголосити об’єктом природно-заповідного фонду місцевого значення 

без вилучення земельних ділянок у їх власників або користувачів ландшафтний 
заказник «Каньйон річки Чичиклія» площею 115,44 га на землях державної 
власності у межах Варюшинської та Покровської сільських рад 
Веселинівського району Миколаївської області. 

2.2. Оголосити об’єктом природно-заповідного фонду місцевого значення 
без вилучення земельних ділянок у їх власників або користувачів ландшафтний 
заказник «Лагодівський» площею 138,16 га на землях державної власності у 
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межах Троїцько-Сафонівської та Лагодівської сільських рад Казанківського 
району Миколаївської області. 

2.3. Оголосити об’єктом природно-заповідного фонду місцевого значення 
без вилучення земельних ділянок у їх власників або користувачів ландшафтний 
заказник «Міщанська балка» площею 96,72 га на землях державної власності у 
межах Лисогірської сільської ради Первомайського району Миколаївської 
області. 

2.4. Оголосити об’єктом природно-заповідного фонду місцевого значення 
без вилучення земельних ділянок у їх власників або користувачів ландшафтний 
заказник «Христофорівські плавні» площею 1094,82 га на землях державної 
власності у межах Костичівської, Христофорівської, Доброкриничанської та 
Інгульської сільських рад Баштанського району Миколаївської області. 

2.5. Оголосити об’єктом природно-заповідного фонду місцевого значення 
без вилучення земельних ділянок у їх власників або користувачів ландшафтний 
заказник «Новобірзулівський» площею 81,43 га на землях державної власності 
у межах Привільненської сільської ради Баштанського району Миколаївської 
області. 

2.6. Оголосити об’єктом природно-заповідного фонду місцевого значення 
без вилучення земельних ділянок у їх власників або користувачів ландшафтний 
заказник «Сергіївський» площею 87,66 га на землях державної власності, які 
знаходяться у постійному користуванні ДП «Єланецьке лісове господарство» у 
межах Сергіївської сільської ради Братського району Миколаївської області. 

2.7. Відповідним районним державним адміністраціям, головному 
управлінню Держгеокадастру у Миколаївській області забезпечити урахування 
статусу новостворених територій природно-заповідного фонду під час 
вирішення питань щодо надання земельних ділянок у власність або 
користування. 

До встановлення меж територій та об'єктів природно-заповідного фонду в 
натурі їх межі визначаються відповідно до проектів створення територій та 
об'єктів природно-заповідного фонду. 

2.8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної ради з питань екології, охорони навколишнього середовища та 
використання природних ресурсів. 
 

3. Внести доопрацьований проект рішення на двадцять восьму 
позачергову сесію обласної ради сьомого скликання. 
 
 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради             А. ВЛАСЕНКО 
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