
  

 

 

 

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 25 жовтня 2019 року Миколаїв № 30 
 
 
Всього членів постійної комісії – 10 
 
Присутні: Головчанський А., Катрич А., Ніколенко А., Казюка О., 

Каражей О., Крет Ю., Вовненко Є. 

Відсутні: Власенко А., Резніков І., Поліщук Т. 
 

Головуючий: Головчанський А. 
 

Запрошені: Твердий Іван Павлович – начальник Південно-Української 
гідрологічної експедиції, Мароха Олександр Дмитрович – 
начальник Миколаївського обласного управління лісового та 
мисливського господарства, Каражей Олександр Михайлович – 
начальник управління екології і природних ресурсів 
облдержадміністрації, Теряник Володимир Іванович – 
маркшейдер ТОВ «Микитівський кар’єр», Федоринський 
Валентин Миколайович – голова ради Новоодеської районної 
організації «УТМР», Гунченко Михайло Іванович – керівник 
Новоодеської госпрозрахункової організації «ГМР», Комнатний 
Євгеній Олександрович – директор ТОВ МГ «Ботанік», Маняк 
Ігор Леонідович - директор ТОВ «Мисливці Катеринки», 
Артеменко Сергій Анатолійович – директор приватного 
підприємства імені лейтенанта Шмідта, Деркач Олег 
Михайлович - директор регіонального ландшафтного парку 
«Тилігульський». 

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

обласної ради, Кротов А. – заступник голови обласної ради, депутати обласної 
ради: Ковальчук П., Барна Ф., Невінчанний М., Воронок А., Джупінін Ю. 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 
1. Про надання гірничого відводу ТОВ «Микитівський кар’єр» для 

розробки родовища пісків «Пряме» Вознесенського району Миколаївської 
області. 

Доповідач: Твердий Іван Павлович – начальник Південно-
Української гідрологічної експедиції. 
Теряник Володимир Іванович – маркшейдер ТОВ 
«Микитівський кар’єр». 

 
2. Про надання погодження щодо продажу на аукціоні спеціального 

дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення, у тому числі 
дослідно-промислової розробки технічних підземних вод ділянки надр у 
с.Сливине, де розташована свердловина № 1202, що знаходиться у 
Миколаївському районі Миколаївської області. 

 
Доповідач: Твердий Іван Павлович – начальник Південно-

Української гідрологічної експедиції. 
 
3. Про припинення користування надрами ПП «Кряж» через порушення 

передбаченого законодавством України порядку користування надрами, у тому 
числі, видобування надр на земельних ділянках без спеціального дозволу. 

 
Доповідач: Твердий Іван Павлович – начальник Південно-

Української гідрологічної експедиції. 
 
4. Про надання у користування мисливських угідь Новоодеській районній 

організації Українського товариства мисливців та рибалок (площа 44234,4852 
га). 

Доповідач: Мароха Олександр Дмитрович – начальник 
Миколаївського обласного управління лісового та 
мисливського господарства. 
Федоринський Валентин Миколайович – голова ради 
Новоодеської районної організації «УТМР». 

 
5. Про надання у користування мисливських угідь Новоодеській 

госпрозрахунковій організації «ГМР» (площа 2089,2 га). 
 

Доповідач: Мароха Олександр Дмитрович – начальник 
Миколаївського обласного управління лісового та 
мисливського господарства. 
Гунченко Михайло Іванович – керівник Новоодеської 
госпрозрахункової організації «ГМР». 
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6. Про надання у користування мисливських угідь Новоодеській 
госпрозрахунковій організації «ГМР» (площа 4698,57 га). 
 

Доповідач: Мароха Олександр Дмитрович – начальник 
Миколаївського обласного управління лісового та 
мисливського господарства. 
Гунченко Михайло Іванович – керівник Новоодеської 
госпрозрахункової організації «ГМР». 

 
7. Про надання у користування мисливських угідь товариству з 

обмеженою відповідальністю мисливське господарство «Ботанік» (площа 
10987,6481 га). 

Доповідач: Мароха Олександр Дмитрович – начальник 
Миколаївського обласного управління лісового та 
мисливського господарства. 
Комнатний Євгеній Олександрович – директор 
ТОВ МГ «Ботанік». 

 
8. Про надання у користування мисливських угідь товариству з 

обмеженою відповідальністю «Мисливці Катеринки» (площа 5095,89 га). 
 

Доповідач: Мароха Олександр Дмитрович – начальник 
Миколаївського обласного управління лісового та 
мисливського господарства. 
Маняк Ігор Леонідович - директор ТОВ «Мисливці 
Катеринки». 

 
9. Про надання приватному підприємству імені лейтенанта Шмідта 

дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах регіонального 
ландшафтного парку «Тилігульський». 

 

Інформують: Каражей Олександр Михайлович – начальник 
управління екології і природних ресурсів 
облдержадміністрації. 
Артеменко Сергій Анатолійович – директор 
приватного підприємства імені лейтенанта Шмідта. 
Деркач Олег Михайлович - директор регіонального 
ландшафтного парку «Тилігульський». 

 

 Різне. 
 

На початку засідання депутатом обласної ради Катричем А. 
запропоновано внести в порядок денний засідання постійної комісії у розділ 
різне питання про необхідність виділення коштів для проведення 
профілактичних заходів екологічного характеру на території Миколаївської 
області. 
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За пропозицію Катрича А. проголосовано: 
Всього депутатів - 10. 
Присутніх – 7. 
«За» - 7. 
«Утримався» - 0. 
«Проти» - 0. 
 
За порядок денний проголосовано: 
Всього депутатів – 10. 
Присутніх – 7. 
«За» - 7. 
«Утримався» - 0. 
«Проти» - 0. 
 

СЛУХАЛИ: 1. Про надання гірничого відводу ТОВ «Микитівський 
кар’єр» для розробки родовища пісків «Пряме» Вознесенського району 
Миколаївської області. 

 
Доповідачі: Твердий Іван Павлович – начальник Південно-Української 

гідрологічної експедиції. 
Теряник Володимир Іванович – маркшейдер ТОВ 
«Микитівський кар’єр». 

У обговоренні 
взяли участь: 

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

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

 
СЛУХАЛИ: 2. Про надання погодження щодо продажу на аукціоні 

спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення, 
у тому числі дослідно-промислової розробки технічних підземних вод ділянки 
надр у с. Сливине, де розташована свердловина № 1202, що знаходиться у 
Миколаївському районі Миколаївської області. 

 
Доповідач: Твердий Іван Павлович – начальник Південно-Української 

гідрологічної експедиції. 
У обговоренні 
взяли участь: 

 
Головчанський А., Катрич А., Вовненко Є., Ніколенко А., 
Каражей О., Крет Ю. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 2 додаються). 
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СЛУХАЛИ: 3. Про припинення користування надрами ПП «Кряж» через 
порушення передбаченого законодавством України порядку користування 
надрами, у тому числі, видобування надр на земельних ділянках без 
спеціального дозволу. 

 
Доповідач: Твердий Іван Павлович – начальник Південно-Української 

гідрологічної експедиції. 
У обговоренні 
взяли участь: 

 
Головчанський А., Катрич А., Вовненко Є., Ніколенко А., 
Каражей О., Крет Ю. 

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

 
СЛУХАЛИ: 4. Про надання у користування мисливських угідь 

Новоодеській районній організації Українського товариства мисливців та 
рибалок (площа 44234,4852 га). 

 
Доповідачі: Мароха Олександр Дмитрович – начальник Миколаївського 

обласного управління лісового та мисливського 
господарства. 
Федоринський Валентин Миколайович – голова ради 
Новоодеської районної організації «УТМР». 

У обговоренні 
взяли участь: 

 
Головчанський А., Катрич А., Ніколенко А., Каражей О., 
Крет Ю., Казюка О., Вовненко Є. 

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

Присутні – 7. 
«За» - 6. 
«Утримався» - 1 (Ніколенко А.). 
«Проти» - 0. 

ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 4 додаються). 
 
СЛУХАЛИ: 5. Про надання у користування мисливських угідь 

Новоодеській госпрозрахунковій організації «ГМР» (площа 2089,2 га). 
 

Доповідачі: Мароха Олександр Дмитрович – начальник Миколаївського 
обласного управління лісового та мисливського 
господарства. 
Гунченко Михайло Іванович – керівник Новоодеської 
госпрозрахункової організації «ГМР». 
 



6 
 

У обговоренні 
взяли участь: 

 
Головчанський А., Катрич А., Ніколенко А., Каражей О., 
Крет Ю., Казюка О., Вовненко Є. 

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

Присутні – 7. 
«За»-6. 
«Утримався»-1 (Ніколенко А.). 
«Проти»-0. 

ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 5 додаються). 
 

СЛУХАЛИ: 6. Про надання у користування мисливських угідь 
Новоодеській госпрозрахунковій організації «ГМР» (площа 4698,57 га). 

 
Доповідачі: Мароха Олександр Дмитрович – начальник Миколаївського 

обласного управління лісового та мисливського 
господарства. 
Гунченко Михайло Іванович – керівник Новоодеської 
госпрозрахункової організації «ГМР». 

У обговоренні 
взяли участь: 

 
Головчанський А., Катрич А., Ніколенко А., Каражей О., 
Крет Ю., Казюка О., Вовненко Є. 

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

Присутні – 7. 
«За»-6. 
«Утримався»-1 (Ніколенко А.). 
«Проти»-0. 

ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 6 додаються). 
 
СЛУХАЛИ: 7. Про надання у користування мисливських угідь 

товариству з обмеженою відповідальністю мисливське господарство «Ботанік» 
(площа 10987,6481 га). 

 
Доповідачі: Мароха Олександр Дмитрович – начальник Миколаївського 

обласного управління лісового та мисливського 
господарства. 
Комнатний Євгеній Олександрович – директор ТОВ МГ 
«Ботанік». 

У обговоренні 
взяли участь: 

 
Головчанський А., Катрич А., Ніколенко А., Каражей О., 
Крет Ю., Казюка О., Вовненко Є. 
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Проведено голосування.  
Підсумки голосування: Всього членів комісії -10. 

Присутні – 7. 
«За»-6. 
«Утримався»-1 (Ніколенко А.). 
«Проти»-0. 

ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 7 додаються). 
 
СЛУХАЛИ: 8. Про надання у користування мисливських угідь 

товариству з обмеженою відповідальністю «Мисливці Катеринки» (площа 
5095,89 га). 

 
Доповідачі: Мароха Олександр Дмитрович – начальник Миколаївського 

обласного управління лісового та мисливського 
господарства. 
Маняк Ігор Леонідович - директор ТОВ «Мисливці 
Катеринки». 

У обговоренні 
взяли участь: 

 
Головчанський А., Катрич А., Ніколенко А., Каражей О., 
Крет Ю., Казюка О., Вовненко Є. 
 

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

Присутні – 7. 
«За»-6. 
«Утримався»-1 (Ніколенко А.). 
«Проти»-0. 

ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 8 додаються). 
 
 
Після розгляду питання № 8 депутат обласної ради Ніколенко А. покинув 

засідання постійної комісії. Залишилося 6 членів постійної комісії. Комісія 
повноважна. 
 
 

СЛУХАЛИ: 9. Про надання приватному підприємству імені лейтенанта 
Шмідта дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах 
регіонального ландшафтного парку «Тилігульський». 

 
Доповідачі: Каражей Олександр Михайлович – начальник управління 

екології і природних ресурсів облдержадміністрації. 
У обговоренні 
взяли участь: 

 
Головчанський А., Катрич А., Крет Ю., Вовненко Є. 

 
Проведено голосування.  
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Підсумки голосування: одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 9 додаються). 
 
Різне. 
 

СЛУХАЛИ: 10. Про пропозицію депутата обласної ради Катрича А. щодо 
необхідності виділення коштів для проведення профілактичних заходів 
екологічного характеру на території Миколаївської області. 

 
Доповідач: Катрич Анатолій Петрович – секретар постійної комісії 

обласної ради. 
У обговоренні 
взяли участь: 

 
Головчанський А., Каражей О., Крет Ю., Вовненко Є. 
 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 10 додаються). 
 

СЛУХАЛИ: 11. Про пропозицію депутата обласної ради Катрича А. щодо 
перевірки правдивості викладених фактів депутатом обласної ради   
Ніколенком А. 

 
Доповідач: Катрич Анатолій Петрович – секретар постійної комісії 

обласної ради. 
У обговоренні 
взяли участь: 

 
Головчанський А., Каражей О., Крет Ю. 
 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 11 додаються). 
 

Після розгляду всіх питань порядку денного депутатами обласної ради 
Головчанським А. та Ковальчуком П. було надано протокольні доручення: 

 
Ковальчук П.: 
начальнику Миколаївського обласного управління лісового та 

мисливського господарства Маросі О. на наступному засіданні постійної комісії 
доповісти стосовно стану галузі лісового та мисливського господарства на 
території Миколаївської області. 

 
Головчанський А.: 
Запросити на наступне засідання начальника Миколаївського обласного 

управління лісового та мисливського господарства Мароху О. та директора ДП 
«Врадіївське лісове господарство» Мироненка В. для заслуховування 
інформації щодо стану галузі лісового та мисливського господарства на 
території Миколаївської області. 
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За пропозиції Головчанського А. та Ковальчука П. проголосовано 
одноголосно. 

 
 
 
 

Заступник голови 
постійної комісії обласної ради 

 
Андрій ГОЛОВЧАНСЬКИЙ 

  
  
Секретар 
постійної комісії обласної ради 

 
Анатолій КАТРИЧ 

 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

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

 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 
від 25 жовтня 2019 року Миколаїв № 1 
 
Про надання гірничого відводу 
ТОВ «Микитівський кар’єр» для 
розробки родовища пісків 
«Пряме» Вознесенського району 
Миколаївської області 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію з цього питання, на підставі 
положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно 
до норм Кодексу України про надра, згідно з Положенням про порядок надання 
погоджень щодо отримання спеціальних дозволів на користування надрами, 
затвердженого рішенням обласної ради від 25 грудня 2007 року № 12, 
враховуючи лист ТОВ «Микитівський кар’єр» від 06.08.2019 № 10 із цього 
питання, постійна комісія обласної ради 
 
 
ВИРІШИЛА: 
 
 

Внести питання на розгляд наступної сесії обласної ради сьомого 
скликання. 
 
 
 
 
Заступник голови 
постійної комісії              Андрій ГОЛОВЧАНСЬКИЙ 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

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

 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 
від 25 жовтня 2019 року Миколаїв № 2 
 
Про надання погодження щодо продажу на 
аукціоні спеціального дозволу на користування 
надрами з метою геологічного вивчення, у тому 
числі дослідно-промислової розробки технічних 
підземних вод ділянки надр у с. Сливине, де 
розташована свердловина № 1202, що знаходиться 
у Миколаївському районі Миколаївської області 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію з цього питання, на підставі 
положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно 
до норм Кодексу України про надра, згідно з Положенням про порядок надання 
погоджень щодо отримання спеціальних дозволів на користування надрами, 
затвердженого рішенням обласної ради від 25 грудня 2007 року № 12, 
враховуючи подання Державної служби геології та надр України від 09.08.2019 
№ 14689/01/12-19 щодо надання погодження щодо продажу на аукціоні 
спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення, 
у тому числі дослідно-промислової розробки технічних підземних вод ділянки 
надр у с. Сливине, де розташована свердловина № 1202, що знаходиться у 
Миколаївському районі Миколаївської області, постійна комісія обласної ради 
 
 
ВИРІШИЛА: 
 
 

Не вносити питання на розгляд наступної сесії обласної ради сьомого 
скликання. 
 
 
 
Заступник голови 
постійної комісії              Андрій ГОЛОВЧАНСЬКИЙ 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

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

 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 
від 25 жовтня 2019 року Миколаїв № 3 
 
Про припинення користування надрами ПП 
«Кряж» через порушення передбаченого 
законодавством України порядку користування 
надрами, у тому числі, видобування надр на 
земельних ділянках без спеціального дозволу 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію з цього питання, враховуючи 
зверення громадян Миколаївського районувід 16 вересня 2019 року         
№ КО-85/22 щодо порушення передбаченого законодавством України порядку 
користування надрами ПП «Кряж», у тому числі, видобування надр на 
земельних ділянках без спеціального дозволу, постійна комісія обласної ради 
 
 
ВИРІШИЛА: 
 
 

Створити робочу групу із вивчення питання щодо порушення 
передбаченого законодавством України порядку користування надрами 
приватним підприємством «Кряж», у тому числі, видобування надр на 
земельних ділянках без спеціального дозволу. 

Членам постійної комісії вносити у робочому порядку пропозиції щодо 
своєї участі у вищезазначеній робочій групі. 
 
 
 
 
Заступник голови 
постійної комісії              Андрій 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 25 жовтня 2019 року Миколаїв № 4 
 
 

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

 
Заслухавши та обговоривши інформацію 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 розгляд наступної сесії обласної ради сьомого 
скликання. 
 
 
 
 
Заступник голови 
постійної комісії            Андрій 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 25 жовтня 2019 року Миколаїв № 5 
 
 

Про надання у користування мисливських 
угідь Новоодеській госпрозрахунковій 
організації «ГМР» (площа 2089,2 га) 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію 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 розгляд наступної сесії обласної ради сьомого 

скликання. 
 
 
 
Заступник голови 
постійної комісії            Андрій 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 25 жовтня 2019 року Миколаїв № 6 
 
 

Про надання у користування мисливських 
угідь Новоодеській госпрозрахунковій 
організації «ГМР» (площа 4698,57 га) 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію 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 розгляд наступної сесії обласної ради сьомого 
скликання. 
 
 
 
 
Заступник голови 
постійної комісії            Андрій 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 25 жовтня 2019 року Миколаїв № 7 
 
 
Про надання у користування мисливських 
угідь товариству з обмеженою відповідаль-
ністю мисливське господарство «Ботанік» 
(площа 10987,6481 га) 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію 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 від 17.09.2019         
№ 03-11/7330-19, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 
Внести питання на розгляд наступної сесії обласної ради сьомого 

скликання. 
 
 
 
 

Заступник голови 
постійної комісії            Андрій 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 25 жовтня 2019 року Миколаїв № 8 
 
 
Про надання у користування 
мисливських угідь товариству з 
обмеженою відповідальністю «Мисливці 
Катеринки» (площа 5095,89 га) 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію 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 від 01.08.2019         
№ 03-11/6019-19, постійна комісія обласної ради 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 
Внести питання на розгляд наступної сесії обласної ради сьомого 

скликання. 
 
 
 
 

Заступник голови 
постійної комісії            Андрій 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 25 жовтня 2019 року Миколаїв № 9 
 
Про надання приватному підприємству 
імені лейтенанта Шмідта дозволу на 
спеціальне використання природних 
ресурсів у межах регіонального 
ландшафтного парку «Тилігульський» 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію з цього питання, враховуючи 

лист приватного підприємства імені лейтенанта Шмідта від 08.05.2019 № 11/05 
щодо надання підприємству дозволу на спеціальне використання природних 
ресурсів у межах регіонального ландшафтного парку «Тилігульський», 
постійна комісія обласної ради 
 
 
КОНСТАТУЄ: 
 
 

Згідно із статею 9-1 Закону України «Про природно-заповідний фонду» 
спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів 
природно-заповідного фонду здійснюється в межах ліміту та на підставі 
дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та 
об’єктів природно-заповідного фонду. 

Перелік встановлених цим Законом видів використання природних 
ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду і порядок 
їх використання визначаються режимом територій та об’єктів природно-
заповідного фонду. 

Крім цього, спеціальне використання природних ресурсів у межах 
територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення 
здійснюється в межах ліміту на використання природних ресурсів у межах 
територій та об’єктів природно-заповідного фонду, затвердженого обласними 
державними адміністраціями. 

Відповідно до статті 3.3. Положення про стоврення дирекції 
регіонального ландшафтного парку «Тилігульський» на території Парку 
дозволяються тільки організовані форми туризму та рекреації. 

Враховуючи вищезазначене, постійна комісія 
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ВИРІШИЛА: 
 
 

1. Не надавати приватному підприємству імені лейтенанта Шмідта дозвіл 
на спеціальне використання природних ресурсів у межах регіонального 
ландшафтного парку «Тилігульський» у зв’язку із неможливістю прийняття 
рішення сесії обласної ради через відсутність розробленого Порядку надання 
дозволів на спеціальне використання природних ресурсів (рибальства) у межах 
територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення 
Миколаївської області. 

 
3. Рекомендувати Одеській обласній раді надати Миколаївській обласній 

раді для детального вивчення Порядок надання дозволів на спеціальне 
використання природних ресурсів (рибальства) у межах територій та об’єктів 
природно-заповідного фонду місцевого значення Одеської області (за 
наявністю). 

 
3. Рекомендувати управлінню екології та природних ресурсів 

облдержадміністрації спільно з управлінням державного агентства рибного 
господарства у Миколаївській області розробити Порядок надання дозволів на 
спеціальне використання природних ресурсів (рибальства) у межах територій та 
об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення Миколаївської 
області та надати його для вивчення постійній комісії обласної ради. 
 
 
 
 
Заступник голови 
постійної комісії            Андрій ГОЛОВЧАНСЬКИЙ 



 

 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання 
природних ресурсів 

 
 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 
 
від 25 жовтня 2019 року Миколаїв № 10 
 
Про пропозицію депутата обласної ради 
Катрича А. щодо необхідності виділення 
коштів для проведення профілактичних 
заходів екологічного характеру на території 
Миколаївської області 
 

Заслухавши інформацію депутата обласної ради Катрича А. про 
необхідність виділення коштів для проведення профілактичних заходів 
екологічного характеру на території Миколаївської області, постійна комісія 
обласної ради 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Рекомендувати облдержадміністрації: 
вивчити питання щодо внесення окремого пункту в обласний бюджет 

Миколаївської області на 2020 рік стосовно виділення коштів для проведення 
профілактичних заходів екологічного характеру на території Миколаївської 
області; 

за результатами вивчення надати обласній раді відповідну інформацію у 
встановлений чинним законодавстом строк. 

 
2. Рекомендувати районним радам, райдержадміністраціям та об’єднаним 

територіальним громадам: 
вивчити питання щодо внесення окремого пункту в місцеві бюджети на 

2020 рік стосовно виділення коштів для проведення профілактичних заходів 
екологічного характеру на території відповідних місцевих рад; 

за результатами вивчення надати обласній раді відповідну інформацію у 
встановлений чинним законодавстом строк. 
 
Заступник голови 
постійної комісії            Андрій ГОЛОВЧАНСЬКИЙ 



 

 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання 
природних ресурсів 

 
 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 
 
від 25 жовтня 2019 року Миколаїв № 11 
 
Про пропозицію депутата обласної ради 
Катрича А. щодо перевірки правдивості 
викладених фактів депутатом обласної ради 
Ніколенком А. 
 

Заслухавши інформацію депутата обласної ради Катрича А. щодо 
перевірки правдивості викладених фактів депутатом обласної ради   
Ніколенком А., постійна комісія обласної ради 
 
 
ВИРІШИЛА: 
 
 

Рекомендувати правоохоронним органам Миколаївської області: 
надати оцінку висловленим фактам депутатом Ніколенком А. під час 

проведення постійної комісії з питань екології, охорони навколишнього 
середовища та використання природних ресурсів щодо неправомірної, як на 
його думку, діяльності голови обласної ради; 

за результатами надати постійній комісії обласної ради інформацію 
стосовно вищезазначеного у встановлений чинним законодавством строк. 
 
 
 
 
Заступник голови 
постійної комісії            Андрій ГОЛОВЧАНСЬКИЙ 
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