
  

 

 

 
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 

 
від13 листопада 2018 року Миколаїв № 27 
 
Всього членів постійної комісії – 10 
 
Присутні: Власенко А., Головчанський А., Катрич А., Ніколенко А. 

(прийшов під час розгляду питання № 3 порядку денного), 
Казюка О., Каражей О., Резніков І., Вовненко Є., Крет Ю. 

Відсутні: Поліщук Т. 
Головуючий: Власенко А. 

 
Запрошені: Мац Дмитро Анатолійович – виконувач обов’язків начальника 

управління екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації, Гладков Євген Леонідович - начальник 
управління житлово-комунального господарства 
облдержадміністрації, Заворотня Ірина Костянтинівна – 
заступник начальника Державної екологічної інспекції у 
Миколаївській області, Мароха Олександр Дмитрович – 
начальник Миколаївського обласного управління лісового та 
мисливського господарства, Грипенко Володимир Кузьмич - 
заступник директора департаменту економічного розвитку та 
регіональної політики облдержадміністрації, Лопатко Інга 
Миколаївна - начальник відділу з питань економіки 
природокористування та туризму облдержадміністрації, 
Письменний Сергій Миколайович - начальник Південно-
Бузького басейнового управління водних ресурсів, Голокоз 
Оксана Михайлівна - начальник сектора у Миколаївській області 
Державного агентства водних ресурсів, Куценко Сергій 
Володимирович - директор регіонального ландшафтного парку 
«Приінгульський», Носков Олександр Гаврилович – старший 
єгер мисливсько-рибальського господарства «Новобузьке», 
Сорокін Михайло Володимирович – начальник Новобузького 
відділу поліції, Паловська Наталя Григорівна – голова 
Коларівської сільської ради, Приходченко Андрій 
Володимирович – перший заступник голови Вітовської 
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райдержадміністрації, Обухов Руслан Вікторович – інспектор 
відділу дільничних офіцерів поліції управління превентивної 
діяльності ГУНП у Миколаївській області, Панич Володимир 
Михайлович – Коблівський сільський голова, Хоміцький 
Валерій Альбінович – Березанський селищний голова, Король 
В’ячеслав Михайлович – заступник начальника Державної 
установи «Снігурівська виправна колонія (№5)», Кравченко 
Микола Антонович – депутат обласної ради, Ковальчук Петро 
Васильович - депутат обласної ради. 

 
У засіданні постійної комісії взяв участь Кротов Андрій Олександрович – 

заступник голови обласної ради. 
 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 
1. Про ситуацію, яка склалася в селі Возсіятське Єланецького району з 

домоволодіннями, які були підтоплені внаслідок стихійного лиха. 
 

Доповідачі: Мац Дмитро Анатолійович – виконувач обов’язків 
начальника управління екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації. 
Гладков Євген Леонідович - начальник управління 
житлово-комунального господарства 
облдержадміністрації. 
Заворотня Ірина Костянтинівна – заступник 
начальника Державної екологічної інспекції у 
Миколаївській області. 

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

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

 
Інформують: Письменний Сергій Миколайович - начальник 

Південно-Бузького басейнового управління водних 
ресурсів. 
Голокоз Оксана Михайлівна - начальник сектора у 
Миколаївській області Державного агентства водних 
ресурсів. 
Куценко Сергій Володимирович - директор 
регіонального ландшафтного парку «Приінгульський» 

 
3. Про незаконну вирубку лісових насаджень та видобутку піску на 

території Новобузького району. 
 



3 
 

Доповідачі: Носков Олександр Гаврилович – старший єгер 
мисливсько-рибальського господарства 
«Новобузьке». 
Сорокін Михайло Володимирович – начальник 
Новобузького відділу поліції. 
Заворотня Ірина Костянтинівна – заступник 
начальника Державної екологічної інспекції у 
Миколаївській області. 

 
4. Про незаконний видобуток піску на території Коларівської сільської 

ради Вітовського району. 
 

Доповідачі: Приходченко Андрій Володимирович – перший 
заступник голови Вітовської райдержадміністрації. 
Паловська Наталя Григорівна – голова Коларівської 
сільської ради. 
Обухов Руслан Вікторович – інспектор відділу 
дільничних офіцерів поліції управління превентивної 
діяльності ГУНП у Миколаївській області. 

 

5. Про зверенння Київського еколого-культурного центру щодо 
необхідності заборони полювання на територіях природно-заповідного фонду 
Миколаївської області. 

 
Доповідач: Мароха Олександр Дмитрович – начальник 

Миколаївського обласного управління лісового та 
мисливського господарства. 

 

6. Про лист Дніпропетровської обласної ради «Про звернення депутатів 
Дніпропетровської обласної ради VII скликання до Верховної Ради України та 
Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Бюджетного кодексу 
України в частині перерозподілу рентної плати за користування надрами для 
видобування корисних копалин загальнодержавного значення». 

 
Доповідач: Мац Дмитро Анатолійович – виконувач обов’язків 

начальника управління екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації. 

 

7. Про оголошення об’єктів природно-заповідного фонду місцевого 
значення на території Миколаївської області. 

 
Доповідач: Мац Дмитро Анатолійович – виконувач обов’язків 

начальника управління екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації. 
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8. Про результати діяльності робочої групи з вивчення питання щодо 
екологічної ситуації, яка склалася у м. Нова Одеса та Новоодеському районі 
Миколаївської області. 

 
Інформує: Ковальчук Петро Васильович – голова робочої групи. 

 

 9. Про звернення депутата обласної ради Кравченка М. про внесення на 
розгляд постійних комісій обласної ради та сесії обласної ради питань щодо 
захисту інституцій сім’ї в Україні. 
 

Інформує: Кравченко Микола Антонович – депутат обласної ради. 
 
 10. Про звернення депутата обласної ради Ніколенка А. щодо протидії 
незаконному видобутку пісочного грунту з пляжів берегової лінії повздовж баз 
відпочинку с. Коблеве Березанського району. 
 

Доповідачі: Панич Володимир Михайлович – Коблівський 
сільський голова. 
Ніколенко Анатолій Анатолійович – депутат обласної 
ради. 

 
 11. Про звернення депутата обласної ради Каражея О. щодо завершення 
робіт з реконструкції споруд очищення стічних вод селища Березанка 
Березанського району. 
 

Доповідачі: Хоміцький Валерій Альбінович – Березанський 
селищний голова. 
Каражей Олександр Михайлович – депутат обласної 
ради. 

 
 12. Про проект розподілу коштів обласного цільового фонду охорони 
навколишнього природного середовища на 2019 рік. 
 

Доповідачі: 
 
 
 
 
 

Співдоповідач: 

Грипенко Володимир Кузьмич - заступник директора 
департаменту економічного розвитку та регіональної 
політики облдержадміністрації. 
Лопатко Інга Миколаївна - начальник відділу з питань 
економіки природокористування та туризму 
облдержадміністрації. 
Мац Дмитро Анатолійович – виконувач обов’язків 
начальника управління екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації. 
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 13. Про рішення Березнегуватської районної ради від                                         
03 жовтня 2018 року № 15 «Про Звернення депутатів Березнегуватської 
районної ради сьомого скликання щодо вирішення питання призупинення 
реорганізації ДП «Березнегуватське лісове господарство». 
 

Доповідач: Мароха Олександр Дмитрович – начальник 
Миколаївського обласного управління лісового та 
мисливського господарства. 

 
 14. Про звернення ВГО Товариство лісівників України та Миколаївського 
обласного управління лісового та мисливського господарства щодо скасування 
поправки, яка передбачає додатковий земельний податок на всі лісові землі 
України, яка була внесена до Закону України «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України та деяких законів України щодо стимулювання 
утворення та діяльності сімейних фермерських господарств». 
 

Доповідач: Мароха Олександр Дмитрович – начальник 
Миколаївського обласного управління лісового та 
мисливського господарства. 

 
 15. Про збільшення відсотку надходження до місцевих бюджетів коштів 
екологічного податку. 
 

Доповідач: Мац Дмитро Анатолійович – виконувач обов’язків 
начальника управління екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації. 

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

Доповідач: Король В’ячеслав Михайлович – заступник 
начальника Державної установи «Снігурівська 
виправна колонія (№5)». 

 
 
 
За порядок денний проголосовано: 
Всього депутатів -10. 
Присутніх – 8. 
«За» - 8. 
«Утримався» - 0. 
«Проти» - 0. 
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СЛУХАЛИ: 1. Про ситуацію, яка склалася в селі Возсіятське Єланецького 

району з домоволодіннями, які були підтоплені внаслідок стихійного лиха. 
 

Доповідачі: Мац Дмитро Анатолійович – виконувач обов’язків 
начальника управління екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації. 
Гладков Євген Леонідович - начальник управління житлово-
комунального господарства облдержадміністрації. 
Заворотня Ірина Костянтинівна – заступник начальника 
Державної екологічної інспекції у Миколаївській області. 

У обговоренні 
взяли участь: 

 
Власенко А., Катрич А., Каражей О., Резніков І., Крет Ю, 
Вовненко Є. 

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

СЛУХАЛИ: 2. Про звернення народного депутата України    
Вадатурського А.О. стосовно сприяння в проведенні оренди частини 
гідротехнічної споруди Софіївського водосховища для встановлення орендарем 
мікро-ГЕС. 

 
Доповідачі: Письменний Сергій Миколайович - начальник Південно-

Бузького басейнового управління водних ресурсів. 
Голокоз Оксана Михайлівна - начальник сектора у 
Миколаївській області Державного агентства водних 
ресурсів. 
Куценко Сергій Володимирович - директор регіонального 
ландшафтного парку «Приінгульський». 

У обговоренні 
взяли участь: 

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

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

СЛУХАЛИ: 3. Про незаконну вирубку лісових насаджень та видобутку 
піску на території Новобузького району. 

 
Доповідачі: Носков Олександр Гаврилович – старший єгер мисливсько-

рибальського господарства «Новобузьке». 
Сорокін Михайло Володимирович – начальник Новобузького 
відділу поліції. 
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Заворотня Ірина Костянтинівна – заступник начальника 
Державної екологічної інспекції у Миколаївській області. 

У обговоренні 
взяли участь: 

 
Власенко А., Катрич А., Каражей О., Резніков І., Крет Ю, 
Вовненко Є., Ніколенко А., Кротов А. 

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

СЛУХАЛИ: 4. Про незаконний видобуток піску на території Коларівської 
сільської ради Вітовського району. 

 
Доповідачі: Приходченко Андрій Володимирович – перший заступник 

голови Вітовської райдержадміністрації. 
Паловська Наталя Григорівна – голова Коларівської сільської 
ради. 
Обухов Руслан Вікторович – інспектор відділу дільничних 
офіцерів поліції управління превентивної діяльності ГУНП у 
Миколаївській області. 

У обговоренні 
взяли участь: 

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

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

СЛУХАЛИ: 5. Про зверенння Київського еколого-культурного центру 
щодо необхідності заборони полювання на територіях природно-заповідного 
фонду Миколаївської області. 

 
Доповідач: Мароха Олександр Дмитрович – начальник Миколаївського 

обласного управління лісового та мисливського 
господарства. 

У обговоренні 
взяли участь: 

 
Власенко А., Головчанський А., Крет Ю., Казюка О., 
Ніколенко А. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно 
ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 5 додаються). 
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СЛУХАЛИ: 6. Про лист Дніпропетровської обласної ради «Про звернення 
депутатів Дніпропетровської обласної ради VII скликання до Верховної Ради 
України та Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Бюджетного 
кодексу України в частині перерозподілу рентної плати за користування 
надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення». 

 
Доповідач: Мац Дмитро Анатолійович – виконувач обов’язків 

начальника управління екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації. 

У обговоренні 
взяли участь: 

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

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

 
СЛУХАЛИ: 7. Про оголошення об’єктів природно-заповідного фонду 

місцевого значення на території Миколаївської області. 
 

Доповідач: Мац Дмитро Анатолійович – виконувач обов’язків 
начальника управління екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації. 

У обговоренні 
взяли участь: 

 
Власенко А., Головчанський А., Каражей О., Крет Ю.В. 

 
Проведено голосування. Всього членів комісії -10. 

Присутні - 9. 
«За» - 6. 
«Утримався» - 3. 
«Проти» - 0. 

Підсумки голосування: рішення прийнято. 
ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 7 додаються). 
 
 

Після розгляду питання № 7 депутати обласної ради Вовненко Є. та 
Головчанський А. покинули засідання постійної комісії. Залишилося                      
7 депутатів обласної ради. Комісія правомочна приймати рішення за наявності 
6 членів постійної комісії. 
 
 

СЛУХАЛИ: 8. Про результати діяльності робочої групи з вивчення 
питання щодо екологічної ситуації, яка склалася у м. Нова Одеса та 
Новоодеському районі Миколаївської області. 
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Доповідач: Ковальчук Петро Васильович – голова робочої групи. 
У обговоренні 
взяли участь: 

 
Власенко А.В., Каражей О.М., Резніков І.Б., Казюка О. 

 
Проведено голосування. 

 

Підсумки голосування: одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 8 додаються). 
 

Після розгляду питання № 8 депутат обласної ради Ніколенко А. покинув 
засідання постійної комісії. Залишилося 6 депутатів обласної ради. Комісія 
правомочна приймати рішення за наявності 6 членів постійної комісії. 
 

СЛУХАЛИ: 9. Про звернення депутата обласної ради Кравченка М. про 
внесення на розгляд постійних комісій обласної ради та сесії обласної ради 
питань щодо захисту інституцій сім’ї в Україні. 

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

 
Каражей О., Резніков І., Крет Ю. 

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

СЛУХАЛИ: 10. Про звернення депутата обласної ради Ніколенка А. щодо 
протидії незаконному видобутку пісочного грунту з пляжів берегової лінії 
повздовж баз відпочинку с. Коблеве Березанського району. 

 
Доповідач: Панич Володимир Михайлович – Коблівський сільський 

голова. 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

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

 
СЛУХАЛИ: 11. Про звернення депутата обласної ради Каражея О. щодо 

завершення робіт з реконструкції споруд очищення стічних вод селища 
Березанка Березанського району. 

 
Доповідач: Хоміцький Валерій Альбінович – Березанський селищний 

голова. 
У обговоренні 
взяли участь: 

 
Власенко А., Каражей О., Резніков І., Катрич А., Крет Ю. 
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Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 11 додаються). 
 

СЛУХАЛИ: 12. Про проект розподілу коштів обласного цільового фонду 
охорони навколишнього природного середовища на 2019 рік. 
 
Доповідачі: Грипенко Володимир Кузьмич - заступник директора 

департаменту економічного розвитку та регіональної 
політики облдержадміністрації. 
Лопатко Інга Миколаївна - начальник відділу з питань 
економіки природокористування та туризму 
облдержадміністрації. 
Мац Дмитро Анатолійович – виконувач обов’язків 
начальника управління екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації. 

У обговоренні 
взяли участь: 

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

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

СЛУХАЛИ: 13. Про рішення Березнегуватської районної ради від                                         
03 жовтня 2018 року № 15 «Про Звернення депутатів Березнегуватської 
районної ради сьомого скликання щодо вирішення питання призупинення 
реорганізації ДП «Березнегуватське лісове господарство». 

 
Доповідач: Мароха Олександр Дмитрович – начальник Миколаївського 

обласного управління лісового та мисливського 
господарства. 

У обговоренні 
взяли участь: 

 
Власенко А., Каражей О., Резніков І., Казюка В., Крет Ю. 

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

СЛУХАЛИ: 14. Про звернення ВГО Товариство лісівників України та 
Миколаївського обласного управління лісового та мисливського господарства 
щодо скасування поправки, яка передбачає додатковий земельний податок на 
всі лісові землі України, яка була внесена до Закону України «Про внесення 
змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо 
стимулювання утворення та діяльності сімейних фермерських господарств». 
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Доповідачі: Мароха Олександр Дмитрович – начальник Миколаївського 

обласного управління лісового та мисливського 
господарства. 

У обговоренні 
взяли участь: 

 
Власенко А., Катрич А., Каражей О., Крет Ю. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 14 додаються). 
 

СЛУХАЛИ: 15. Про збільшення відсотку надходження до місцевих 
бюджетів коштів екологічного податку. 
 

Доповідач: Мац Дмитро Анатолійович – виконувач обов’язків 
начальника управління екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації. 

У обговоренні 
взяли участь: 

 
Власенко А.В., Каражей О.М., Резніков І.Б., Катрич А. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 15 додаються). 
 

СЛУХАЛИ: 16. Про включення заходів поліпшення умов утримання 
засуджених до відповідних обласних програм із виділенням фінансового 
ресурсу на реалізацію визначених цілей. 

 
Доповідач: Король В’ячеслав Михайлович – заступник начальника 

Державної установи «Снігурівська виправна колонія (№5)». 
У обговоренні 
взяли участь: 

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

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 16 додаються). 
 

Після розгляду питань порядку денного членами постійної комісії було 
надано ряд протокольних доручень: 

Катрич А.: 
1. Доручити головам районних рад, райдержадміністрацій та постійних 

комісій районних рад, які відають питаннями екології щомісячно до 1 числа 
узагальнювати та надавати обласній раді інформацію щодо незаконного 
видобутку всіх корисних копалин на території їх районів. 
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2. З метою припинення забруднення грунтових вод та навколишнього 
природного середовища с. Підлісне Новоодеського району, рекомендувати 
Державній екологічній інспекції у Миколаївській області внести перевірку 
підприємства з переробки молока ТОВ «Глобал тайм», яка здійснює 
підприємницьку діяльність на території Підлісненської сільської ради 
Новоодеського району, до проекту річного плану здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо 
виявлення та запобігання порушенням вимог природоохоронного 
законодавства суб’єктами господарювання у 2019 році. 

 
Резніков І.: 
Рекомендувати голові обласної ради звернутися до головного управління 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області 
щодо можливості визнання стану надзвичайної екологічної ситуації у               
м. Нова Одеса та Новоодеському районі у зв’язку із забрудненням 
навколишнього природного середовища місцевими підприємствами. 
 

Каражей О.: 
Рекомендувати голові обласної ради створити робочу групу із вивчення 

питання щодо ситуації, яка склалася в акваторії зони відпочинку с. Коблеве із 
перегрузкою сипучих грузів, що призводить до суттєвого забруднення 
поверхневих вод, що в свою чергу затруднює розвиток рекреаційної сфери та 
значно зменшує потік відпочиваючих у Коблівську зону. 

Голові профільної постійної комісії обласної ради визначити склад 
робочої групи та дату виїзного засідання робочої групи на території 
Коблівської сільської об’єднаної територіальної громади із цього питання. 
 
 
 
 
Голова 
постійної комісії обласної ради 
 

 
                              А. ВЛАСЕНКО 

Секретар 
постійної комісії обласної ради 

 
                              А. КАТРИЧ 

 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань екології, охорони навколишнього середовища та 

використання природних ресурсів 
 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 
від 13 листопада 2018 року м.Миколаїв № 1 

 

Про ситуацію, яка склалася в селі 

Возсіятське Єланецького району з 

домоволодіннями, які були підтоплені 

внаслідок стихійного лиха 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію з цього питання, враховуючи 

зверення депутата обласної ради Ніколенка А. від 03.04.2010 № 0025-19/04.2018 

та звернення депутата обласної ради Демченко Т. від 19.06.2018 № 59 щодо 

ситуації, яка склалася в селі Возсіятське Єланецького району з 

домоволодіннями, які були підтоплені внаслідок стихійного лиха, лист 

управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації                   

від 08.06.2018 № 843/01-03, беручи до уваги лист Державної екологічної 

інспекції у Миколаївській області від 14.08.2018 № 10/01-13/1649 та лист 

облдержадміністрації від 18.09.2018 № 1693/29-05-30/6-18 стосовно цього 

питання постійна комісія обласної ради 

 

 

КОНСТАТУЄ: 

 

 

За інформацією Державної екологічної інспекції у Миколаївській області, 

яку було надану обласній раді, відповідно до статті 3 Закону України «Про 

тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у 

сфері господарської діяльності» до 31 грудня 2018 року позапланові заходи 

державного нагляду (контролю) здійснюються органами державного нагляду 

(контролю): на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи (фізичних 

осіб) про порушення суб’єктом господарювання її законних прав та 

проводиться органом державного нагляду (контролю) за погодженням 

Державної регуляторної служби, за письмовою заявою суб’єкта 

господарювання до відповідного органу державного нагляду (контролю) про 

здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням або за 

рішенням суду. 
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Законом України від 22.07.2014 року №1600-VІІ внесено зміни до статті 6 

Закону України «Про основні засади здійснення державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності», а саме виключено здійснення 

позапланового заходу за зверненням юридичної особи. 

Разом з цим, статтею 6 Закону передбачено, що однією з підстав для 

проведення позапланового заходу є звернення фізичної особи (фізичних осіб) 

про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, 

життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці 

держави, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі 

порушення (за наявності). 

Згідно статті 4 Закону України «Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності» державний нагляд (контроль) 

здійснюється за місцем провадження господарської діяльності суб'єкта 

господарювання або його відокремлених підрозділів. 

Отже, на думку Державної екологічної інспекції у Миколаївській області, 

у зв’язку з відсутністю у гідроспоруди (дамби) в с. Возсіятське, Єланецького 

району, Миколаївської області балансоутримувача підстави для здійснення 

заходу державного нагляду (контролю) відсутні. 

Зважаючи на вищевикладене, постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Рекомендувати заявниці (мешканка с. Возсіятське Єланецького району 

Кондратюк Л.В.) згідно статті 6 Закону України від 22.07.2014 року №1600-VІІ 

«Про основні засади здійснення державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності», звернутися, як фізична особа, до Державної 

екологічної інспекції у Миколаївській області для проведення позапланової 

перевірки стосовно порушення, що спричинило шкоду її правам, законним 

інтересам, життю чи здоров’ю тощо з додаванням документів чи їх копій, що 

підтверджують такі порушення (за наявності). 

 

2. Рекомендувати Державній екологічній інспекції у Миколаївській 

області: 

внести ситуацію, яка склалася в селі Возсіятське Єланецького району до 

річного плану на 2019 рік здійснення заходів державного нагляду (контролю) у 

сфері господарської діяльності щодо виявлення та запобігання порушенням 

вимог природоохоронного законодавства суб’єктами господарювання; 

надати обласній раді копію вищезазначеного проекту річного плану на 

2019 рік здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності у строк до 29 листопада 2018 року. 

 

 

 

Голова постійної 

комісії обласної ради               А. ВЛАСЕНКО 



 

 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання 

природних ресурсів 

 
 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 
 

від 13 листопада 2018 року Миколаїв № 2 
 

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 постійна комісія обласної ради 

 

КОНСТАТУЄ: 

 

Згідно інформаціїї Південно-Бузького басейнового управління водних 

ресурсів, донний водовипуск та будівля сторожки не є об’єктами 

загальнодержавного значення та захисними гідротехнічними чи водозабірними 

спорудами та знаходиться на землях водного фонду Агентство, відповідно до 

вимог Закону України «Про оренду державного та комунального майна» надало 

дозвіл на передачу в оренду майна із врахуванням умов і правил техніки 

безпеки, правил санітарно-епідеміологічної безпеки та зобов’язань дотримання 

встановлених режимів роботи та правил експлуатації Софіївського гідровузла, 

у тому числі заборони усіх видів будівництва. Крім того, умовами договору 

встановлена заборона користування та вхід до камери управління засувками 

донного водовипуску, що є захисною гідротехнічною спорудою, яка призначена 

для регулювання митного водопостачання населених пунктів Новобузького, 

Казанківського районів, доступ до якої обмежений та не може бути об'єктом 

оренди у порядку ч. 2 ст. 4 Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна». 
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У зв'язку з тим, що міні-ГЕС не підпадає під заборону розміщення у 

другому поясі зони санітарної охорони, оскільки не є джерелом забруднення 

навколишнього природного середовища, встановлення її жодним чином не 

впливатиме на якість води у Софіївському водосховищі. Крім того, донний 

водовипуск, в якому передбачається встановлення енергогенеруючого 

обладнання, розташований нижче за течією, на відстані 100 метрів від 

водозабору питної води, що унеможливлює вплив на джерело водопостачання. 

Крім того, Новобузьким МУВГ спільно з Південно-Бузьким БУВР 

відслідковується режим роботи Софіївського водосховища, яке забезпечує 

підтримання стабільних рівнів і витрат води у річці Інгул шляхом здійснення 

щоденних екологічних попусків води відповідно до «Режиму роботи основних 

водосховищ, водогосподарських систем басейну річки Південний Буг па 2018 

рік», затвердженого Держводагентством України 20 березня 2018 року, що 

унеможливлює зниження граничнодопустимих рівнів води у водосховищі. 

Крім цього, порядком передачі в оренду державного майна не 

передбачено інформування чи погодження місцевих державних органів влади 

чи органів місцевого самоврядування, тому власник майна центральний орган 

виконавчої влади, уповноважений управляти державним майном, через 

регіональне відділення Фонду державного майна України та/або самостійно 

визначає спосіб використання об’єктів, які належать до його сфери діяльності. 

Враховуючи вищевикладене, надання в оренду зазначених об’єктів 

відбувається виключно на законних підставах та не вбачає в свої діях буд-яких 

порушень норм чинного законодавства. 

Крім того, надання в оренду державного майна надає можливість 

спрямовувати кошти орендної плати до державного бюджету, а також па 

придбання реагентів та оновлення технічного оснащення Новобузького МУВГ, 

що сприятиме покращенню якості питної води. 

З огляду на вищевикладене, постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію сектора у Миколаївській області Державного агентства 

водних ресурсів та Південно-Бузького басейнового управління водних ресурсів 

з цього питання взяти до відома. 

2. З метою прийняття виваженого рішення та детального вивчення питання 

стосовно оренди частини гідротехнічної споруди Софіївського водосховища 

для встановлення орендарем мікро-ГЕС перенести його на наступне засідання 

постійної комісії із запрошенням народного депутата України                  

Вадатурського А., або його помічника. 

3. Направити ці рекомендації на адресу народного депутата України 

Вадатурського А. 

 

 

Голова постійної 

комісії обласної ради               А. ВЛАСЕНКО 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання 

природних ресурсів 

 
 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 
 

від 13 листопада 2018 року Миколаїв № 3 

 
 

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, постійна комісія обласної 

ради 

 

 

ВИРІШИЛА: 

 

 

1. Рекомендувати головному управлінню Національної поліції в 

Миколаївській області провести роботу щодо розслідування та встановлення 

винних осіб у здійсненні незаконної вирубки лісових насаджень та видобутку 

піску на території Новобузького району та про результати проінформувати 

обласну раду в установлений чинним законодавством строк. 

 

2. Рекомендувати управлінню внутрішньої безпеки в Миколаївської 

області ДВБ НП України провести розслідування в частині можливих 

корупційних діянь у вищезазначеній справі та про результати проведеної 

роботи проінформувати обласну раду в установлений чинним законодавством 

строк. 

 

3. У зв’язку із широким резонансом зазначеної вище події у 

Новобузькому районі рекомендувати голові облдержадміністрації: 

3.1. Вивчити та взяти під особистий контроль питання стосовно 

незаконної вирубки лісових насаджень та видобутку піску на території 

Новобузького району. 
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3.2. Про проведену роботу проінформувати обласну раду у встановлений 

чинним законодавством строк. 

 

4. Рекомендувати Державній екологічній інспекції у Миколаївській 

області: 

4.1. Вивчити питання стосовно незаконної вирубки лісових насаджень та 

видобутку піску на території Новобузького району та надати інформацію 

обласній раді у встановлений чинним законодавством строк. 

4.2. Внести перевірку фактів незаконої вирубки лісових насаджень та 

видобутку піску на території Новобузького району до проекту річного плану 

здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності щодо виявлення та запобігання порушенням вимог 

природоохоронного законодавства суб’єктами господарювання у 2019 році. 

 

5. Рекомендувати Новобузькій районній раді: 

5.1. Створити комісію із вивчення питання щодо протидії незаконній 

вирубці лісових насаджень та незаконному видобутку піску на території 

Новобузького району із залученням депутата обласної ради Бондаря О., 

депутатів обласної та районної рад, відповідних профільних керівників 

структруних підрозділів райдержадміністрації, територіальних підрозділів 

органів виконавчої влади, представників громадськості. 

5.2. Про прийняті рішення стосовно вищезазначеного проінформувати 

обласну раду в установленний чинним законодавстом строк. 

 

 

 

 

Голова постійної 

комісії обласної ради                А. ВЛАСЕНКО 



 

 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання 

природних ресурсів 

 
 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 
 

від 13 листопада 2018 року Миколаїв № 4 

 

 

Про незаконний видобуток піску на 

території Коларівської сільської ради 

Вітовського району 

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію щодо незаконного видобутку 

піску на території Коларівської сільської ради Вітовського району, враховуючи 

лист Вітовської райдержадміністрації від 16.07.2018 № 2179/01-15/12-18, лист 

головного управління Національної поліції в Миколаївській області від 

16.08.2018 № 1599/05/23-2018 із цього питання, постійна комісія обласної ради 

 

КОНСТАТУЄ: 

 

За інформацією головного управління Національної поліції в 

Миколаївській області впродовж 2015 року до Вітовського відділення поліції 

Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області надходили численні 

повідомлення про незаконний видобуток піску на території Коларівської 

сільської ради Вітовського району, в ході перевірок яких встановлено, що 

видобуток піску здійснюється СТД-ТОВ «Коларівський кар’єр», керівником 

якого є Леонтович О.М. (попереднє прізвище Сафьолкін О.М.), який розпочав 

видобуток піску на земельній ділянці площею 16,0 га. Вказана ділянка 

належить останньому на праві власності. 

Будь-які дозвільні документи, передбачені законом на видобуток 

корисних копалин, а саме спеціального дозволу на користування надрами з 

метою видобування, земельний відвід, гірничий відвід на розробку родовища та 

спеціального дозволу на геологічне вивчення Коларівської ділянки пісків з 

вказуванням її географічних координат та площі, Сафьолкін О.М. під час 

перевірок не надав. 
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У зв’язку з цим, Вітовським відділенням поліції Корабельного ВП ГУНП 

в Миколаївській області у відношенні Сафьолкіна О.М. двічі складалися 

протоколи про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 164 КУпАП, за 

результатами чого, Жовтневим районним судом Миколаївської області 

Сафьолкіна О.М. визнано винним та накладено стягнення у вигляді штрафу. 

В подальшому, за результатом апеляційного оскарження рішення суду 

першої інстанції, прийнято рішення про закриття вказаних проваджень, у 

зв’язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення. 

Крім цього, в 2015 року за вказаним фактом Вітовським відділенням 

зліції Корабельного ВП ГУНП відкрите кримінальне провадження, за ознаками 

правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України (порушення правил 

охорони надр), яке в подальшому було закрито за відсутністю ознак 

кримінального правопорушення. 

В поточному році скарг та повідомлень щодо незаконного видобутку або 

вивозу піску з території Коларівської сільської ради Вітовського району області 

до Вітовського відділення поліції Корабельного відділу поліції ГУНП не 

надходило. 

З огляду на вищеозначене, постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Створити робочу групу у складів членів профільної постійної комісії 

обласної ради із вивчення питання стосовно незаконного видобутку піску на 

території Коларівської сільської ради Вітовського району. 

 

2. Голові профільної постійної комісії обласної ради визначити склад 

робочої групи та дату виїзного засідання зазначеної робочої групи до 

Коларівської сільської ради Вітовського району. 

 

 

 

Голова постійної 

комісії обласної ради               А. ВЛАСЕНКО 



 

 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання 

природних ресурсів 

 
 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 
 

від 13 листопада 2018 року Миколаїв № 5 

 

Про зверенння Київського еколого-

культурного центру щодо необхідності 

заборони полювання на територіях природно-

заповідного фонду Миколаївської області 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, 

враховуючи звернення Київського еколого-культурного центру від 07.06.2018 

№ 55 щодо необхідності заборони полювання на територіях природно-

заповідного фонду Миколаївської області, беручи до уваги лист 

Миколаївського обласного управління лісового та мисливського господарства 

від 27.08.2018 № 730 стосовно цього питання, постійна комісія обласної ради 

 

 

КОНСТАТУЄ: 

 

 

За інформацією, наданою Миколаївським обласним управлінням лісового 

та мисливського господарства, враховуючи вимоги статті 27 ЗУ «Про 

мисливське господарство та полювання», проектів мисливського 

упорядкування користувачі мисливських угідь 20% території господарства 

виділяють під відтворювальні ділянки, які є територіями спокою та відтворення 

для мисливських тварин. Тобто, полювання на вищезазначеній території 

користувачами мисливських угідь не здійснюється. Що стосується мисливських 

веж, то вони використовуються не тільки для проведення полювання, а й для 

обліку мисливських тварин та селекційної роботи з ними. 

Стосовно шкоди, яку завдають олені, козулі та кабани лісовим біотопам, 

то це не носить на території Миколаївської області масштабного характеру 

через невелику чисельність цих тварин. 
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Фактів проведення полювань на територіях природно-заповідного фонду 

у Миколаївській області, управлінням не зафіксовано. Полювання 

користувачами мисливських угідь не проводиться безконтрольно. Контроль за 

проведенням полювання здійснюють державні районні мисливствознавці, 

працівники лісової охорони та громадські мисливські інспектори. 

З огляду на вищеозначене, постійна комісія 

 

 

ВИРІШИЛА: 

 

 

1. Звернення Київського еколого-культурного центру щодо необхідності 

заборони полювання на територіях природно-заповідного фонду Миколаївської 

області підтримати та взяти до відома. 

 

2. Направити на адресу Київського еколого-культурного центру ці 

рекомендації та копію листа Миколаївського обласного управління лісового та 

мисливського господарства стосовно цього питання. 

 

 

 

Голова постійної 

комісії обласної ради               А. ВЛАСЕНКО 



 

 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання 

природних ресурсів 

 
 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 
 

від 13 листопада 2018 року Миколаїв № 6 

 

Про лист Дніпропетровської обласної ради «Про 

звернення депутатів Дніпропетровської обласної 

ради VII скликання до Верховної Ради України та 

Кабінету Міністрів України щодо внесення змін 

до Бюджетного кодексу України в частині 

перерозподілу рентної плати за користування 

надрами для видобування корисних копалин 

загальнодержавного значення» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію з цього питання, враховуючи 

лист Дніпропетровської обласної ради «Про звернення депутатів 

Дніпропетровської обласної ради VII скликання до Верховної Ради України та 

Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Бюджетного кодексу 

України в частині перерозподілу рентної плати за користування надрами для 

видобування корисних копалин загальнодержавного значення», беручи до 

уваги лист управління екології і природних ресурсів облдержадміністрації від 

06.11.2018 № 01-04/3252-04із цього питання, постійна комісія обласної ради 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Рекомендувати управлінню екології і природних ресурсів 

облдержадміністрації підготувати та надати обласній раді проект звернення до 

Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України стосовно внесення змін 

до Бюджетного кодексу України в частині перерозподілу рентної плати за 

користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного 

значення у строк до 27 листопада 2018 року. 

 

2. Голові обласної ради направити зверення із вищезазначеного питання 

на адресу Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України. 

 

Голова постійної 

комісії обласної ради               А. ВЛАСЕНКО 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань екології, охорони навколишнього   

середовища та використання природних ресурсів 

 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 
 

від 13 листопада 2018 року Миколаїв № 7 

 

Про оголошення об’єктів природно-

заповідного фонду місцевого значення 

на території Миколаївської області 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію з цього питання, взявши до 

уваги лист управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації від 

05 вересня 2018 року № 06/443 про оголошення об’єктів природно-заповідного 

фонду місцевого значення на території Миколаївської області з метою 

подальшого розвитку заповідної справи в Миколаївській області, збереження 

цінних природних ландшафтних комплексів, постійна комісія обласної ради 

 

ВИРІШИЛА: 

 

Внести питання на наступну сесію Миколаївської обласної ради сьомого 

скликання. 

 

 

 

 

Голова постійної 

комісії обласної ради               А. ВЛАСЕНКО 



 

 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання 

природних ресурсів 

 
 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 
 

від 13 листопада 2018 року Миколаїв № 8 

 

Про результати діяльності робочої 

групи з вивчення питання щодо 

екологічної ситуації, яка склалася у 

м. Нова Одеса та Новоодеському 

районі Миколаївської області 

 

Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи висновки 

робочої групи, яка з виїздом на місце вивчала питання щодо екологічної 

ситуації, яка склалася у м.Нова Одеса та Новоодеському районі Миколаївської 

області постійна комісія обласної ради 

 

КОНСТАТУЄ: 

 

22 серпня 2018 року у приміщенні Новоодеської районної ради відбулось 

виїзне засідання робочої групи з вивчення питання щодо екологічної ситуації, 

яка склалася у м.Нова Одеса та Новоодеському районі, під час якого депутата 

обласної ради Ковальчука П.В. обрано головою робочої групи, окреслено 

основні напрями її діяльності та визначено маршрут ознайомлення із об’єктами 

найбільшого екологічного забруднення. 

Під час виїзду на місце забруднення члени робочої групи виявили 

штучний насип, який за словами голови робочої групи Ковальчука П.В. було 

облаштовано саме за ніч перед приїздом, що виявилося суттєвою перепоною на 

шляху до очисних споруд. Депутатам обласної ради довелося шукати обхідні 

шляхи, щоб дістатися до них. 

При візуальному огляді в резервуарах очисних споруд виявлено туші 

мертвих свиней. Територія навколо резервуарів заросла карантинними 

бур’янами та амброзією. Навколо поширювався сморід, як результат розкладу 

вищезазначеної органіки. 
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Членами робочої групи також відвідано місця несанкціонованого 

сміттєзвалища, територію станції біологічної очистки та територію відстійника 

масло-сирзаводу. Під час огляду вищеназваних об’єктів депутатами обласної 

ради виявлено ряд суттєвих порушень екологічної безпеки. 

Враховуючи вищезазначене, постійна комісія обласної ради 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Довідку робочої групи із вивчення питання щодо екологічної ситуації, 

яка склалася у м. Нова Одеса та Новоодеському районі Миколаївської області 

взяти до відома. 

 

2. Рекомендувати облдержадміністрації внести питання про ситуацію, що 

склалася у м. Нова Одеса та Новоодеському районі до плану заходів щодо 

виконання умов природоохоронного законодавства. Про проведену роботу 

проінформувати обласну раду у встановлений чинним законодавством строк. 

 

3. Рекомендувати голові обласної ради закрити робочу групу з вивчення 

питання щодо екологічної ситуації, яка склалася у м. Нова Одеса та 

Новоодеському районі Миколаївської області, створеної розпорядженням 

голови обласної ради від 14 серпня 2018 року № 136-р. 

 

4. Постійній комісії з питань екології, охорони навколишнього 

середовища та використання природних ресурсів взяти на контроль 

вищезазначене питання та в подальшому детально відпрацювати його в рамках 

виїздного засідання профільної постійної комісії обласної ради у 

Новоодеському районі. 

 

5. Голові постійної комісії обласної ради визначити дату та місце виїзного 

засідання постійної комісії у Новоодеському районі. 

 

 

 

Голова постійної 

комісії обласної ради               А. ВЛАСЕНКО 



 

 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання 

природних ресурсів 

 
 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 
 

від 13 листопада 2018 року Миколаїв № 9 

 

 

Про звернення депутата обласної ради 

Кравченка М. про внесення на розгляд 

постійних комісій обласної ради та 

сесії обласної ради питань щодо 

захисту інституцій сім’ї в Україні 

 

Розглянувши та обговоривши звернення депутата обласної ради    

Кравченка М. про внесення на розгляд постійних комісій обласної ради та сесії 

обласної ради питань щодо захисту інституцій сім’ї в Україні постійна комісія 

обласної ради 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Підтримати звернення депутата обласної ради Кравченка М. про 

внесення на розгляд постійних комісій обласної ради та сесії обласної ради 

питань щодо захисту інституцій сім’ї в Україні. 

 

2. Рекомендувати депутату обласної ради Кравченку М. підготувати 

проекти рішень обласної ради із запропонованих питань відповідно до 

Регламенту обласної ради сьомого скликання та інформувати на засіданнях 

постійних комісій і сесії обласної ради. 

 

 

 

 

Голова постійної 

комісії обласної ради               А. ВЛАСЕНКО 



 

 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання 

природних ресурсів 

 
 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 
 

від 13 листопада 2018 року Миколаїв № 10 

 

 

Про звернення депутата обласної 

ради Ніколенка А. щодо протидії 

незаконному видобутку пісочного 

грунту з пляжів берегової лінії 

повздовж баз відпочинку с. Коблеве 

Березанського району 

 

Розглянувши та обговоривши звернення депутата обласної ради    

Ніколенка А. від 29.10.2018 № 029-29/10.2018-З щодо протидії незаконному 

видобутку пісочного грунту з пляжів берегової лінії повздовж баз відпочинку  

с. Коблеве Березанського району, постійна комісія обласної ради 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. З метою детального вивчення ситуації, що склалася, внести, порушене 

депутатом обласної ради Ніколенко А. питання щодо протидії незаконному 

видобутку пісочного грунту з пляжів берегової лінії повздовж баз відпочинку  

с. Коблеве Березанського району на рогляд робочої групи, яка займається 

вивченням всіх проблемних питань Коблівської зони відпочинку, створеної 

рекомендаціями постійної комісії від 07 червня 2016 року № 2. 

 

2. Голові постійної комісії визначити дату та місце розгляду 

вищезазначеного питання на засіданні робочої групи. 

 

 

 

Голова постійної 

комісії обласної ради               А. ВЛАСЕНКО 



 

 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання 

природних ресурсів 

 
 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 
 

від 13 листопада 2018 року Миколаїв № 11 

 

 

Про звернення депутата обласної ради 

Каражея О. щодо 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. Рекомендувати управлінню капітального будівництва 

облдержадміністрації надати обласній раді у сток до 29 листопада 2018 року: 

1.1. Інформацію стосовно фірми підрядника, який виконує роботи із 

реконструкції споруд очищення стічних вод селища Березанка Березанського 

району та ходу проведення робіт за станом на 01 листопада 2018 року. 

1.2. Всі відповідні документи щодо реконструкції споруд очищення 

стічних вод селища Березанка Березанського району (акти виконаних робіт 

тощо). 

1.3. Всі документи щодо проведених у 2018 році робіт по всім об’єктам 

області, які фінансуються за рахунок коштів обласного цільового фонду 

охорони навколишнього природного середовища. 

 

2. Облдержадміністрації прискорити та вжити негайних заходів щодо 

виконання робіт з реконструкції споруд очищення стічних вод селища 

Березанка Березанського району. 
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3. Перенести та детально вивчити вищезазначене питання на наступному 

засіданні постійної комісії із запрошенням профільного заступника голови 

облдержадміністрації, керівника управління капітального будівництва 

облдержадмііністрації, директора КП «Миколаївбудреконструкція», керівників 

ПП «Теплосила», КП ДОЗ «Причорномор’є» та Березанського селищного 

голову. 

 

 

 

 

Голова постійної 

комісії обласної ради               А. ВЛАСЕНКО 



 

 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання 

природних ресурсів 

 
 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 
 

від 13 листопада 2018 року Миколаїв № 12 

 

 

Про проект розподілу коштів обласного 

цільового фонду охорони навколишнього 

природного середовища на 2019 рік 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію із зазначеного питання, 

враховуючи лист департаменту економічного розвитку та регіональної політики 

облдержадміністрації від 02 жовтня 2018 року № 691/5-01.01-14 стосовно цього 

питання, постійна комісія обласної ради 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Перенести розгляд питання на наступне засідання постійної комісії з 

метою детального вивчення та опрацювання членами постійної комісії проекту 

розподілу коштів обласного цільового фонду охорони навколишнього 

природного середовища на 2019 рік. 

 

2. Запросити на наступне засідання постійної комісії директора 

департаменту економічного розвитку та регіональної політики 

облдержадміністрації, а також головних розпорядників коштів обласного 

цільового фонду охорони навколишнього природного середовища - управління 

капітального будівництва облдержадміністрації, управління екології та 

природних ресурсів облдержадміністрації з метою широкого інформування 

членів постійної комісії. 

 

 

 

Голова постійної 

комісії обласної ради               А. ВЛАСЕНКО 



 

 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання 

природних ресурсів 

 
 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 
 

від 13 листопада 2018 року Миколаїв № 13 

 

Про рішення Березнегуватської районної 

ради від 03 жовтня 2018 року № 15 «Про 

Звернення депутатів Березнегуватської 

районної ради сьомого скликання щодо 

вирішення питання призупинення 

реорганізації ДП «Березнегуватське лісове 

господарство» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію з цього питання, враховуючи 

лист Березнегуватської районної ради від 05 жовтня 2018 року № 415/01-02/06 

про звернення депутатів Березнегуватської районної ради сьомого скликання 

щодо вирішення питання призупинення реорганізації ДП «Березнегуватське 

лісове господарство» та листа Миколаївського обласного управління лісового 

та мисливського господарства від 12.11.2018 № 924 щодо цього питання, 

постійна комісія обласної ради 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Звернення депутатів Березнегуватської районної ради сьомого 

скликання щодо вирішення питання призупинення реорганізації                              

ДП «Березнегуватське лісове господарство» взяти до відома. 

 

2. Направити на адресу Березнегуватської районної ради копію листа 

Миколаївського обласного управління лісового та мисливського господарства з 

цього питання. 

 

 

Голова постійної 

комісії обласної ради               А. ВЛАСЕНКО 



 

 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання 

природних ресурсів 

 
 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 
 

від 13 листопада 2018 року Миколаїв № 14 

 

Про звернення ВГО Товариство лісівників України та 

Миколаївського обласного управління лісового та 

мисливського господарства щодо скасування поправки, 

яка передбачає додатковий земельний податок на всі лісові 

землі України, яка була внесена до Закону України «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 

законів України щодо стимулювання утворення та 

діяльності сімейних фермерських господарств» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію з цього питання, враховуючи 

лист Миколаївського обласного управління лісового та мисливського 

господарства від 14.09.2018 № 769, беручи до уваги лист ВГО Товариство 

лісівників України від 05.09.2018 № 09/149 щодо скасування поправки, яка 

передбачає додатковий земельний податок на всі лісові землі України, яка була 

внесена до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких законів України щодо стимулювання утворення та діяльності 

сімейних фермерських господарств» постійна комісія обласної ради 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Підтримати звернення ВГО Товариство лісівників України та 

Миколаївського обласного управління лісового та мисливського господарства. 

 

2. Рекомендувати голові обласної ради підготувати та надіслати 

звернення щодо скасування поправки, яка передбачає додатковий земельний 

податок на всі лісові землі України, яка була внесена до Закону України «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо 

стимулювання утворення та діяльності сімейних фермерських господарств» на 

адресу Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України. 

 

Голова постійної 

комісії обласної ради               А. ВЛАСЕНКО 



 

 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання 

природних ресурсів 

 
 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 
 

від 13 листопада 2018 року Миколаїв № 15 

 

Про збільшення відсотку надходження до 

місцевих бюджетів коштів екологічного податку 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію з цього питання, враховуючи 

лист Миколаївської облдержадміністрації від 10.10.2018 № 96/0/05-2/4-18 щодо 

збільшення відсотку надходження до місцевих бюджетів коштів екологічного 

податку постійна комісія обласної ради 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Рекомендувати голові обласної ради підготувати проект Звернення 

депутатів обласної ради до Кабінету Міністрів України, Верховної Ради 

України щодо збільшення відсотку надходження до місцевих бюджетів коштів 

екологічного податку. 

 

2. Внести проект вищезазначеного Звернення на наступну сесію обласної 

ради сьомого скликання. 

 

 

Голова постійної 

комісії обласної ради               А. ВЛАСЕНКО 



 

 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання 

природних ресурсів 

 
 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 
 

від 13 листопада 2018 року Миколаїв № 16 

 

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 постійна комісія обласної ради 

 

ВИРІШИЛА: 

 

У звязку із відсутністю на засіданні запрошеного заступника начальника 

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

повернутися до розгляду зазначеного питання на наступному засіданні 

постійної комісії. 

 

 

 

Голова постійної 

комісії обласної ради               А. ВЛАСЕНКО 
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	Рекомендації №8 Про ситуацію у Новій Одесі
	Рекомендації №9 Про звернення депутата Кравченка М.
	Рекомендації №10 Про звернення депутата Ніколенко А.
	Рекомендації №11 Про звернення депутата Каражея О.
	Рекомендації №12 Про проект розподілу коштів обласного цільового фонду
	Рекомендації №13 Про рішення Березнегуватської районної ради
	Рекомендації №14 Про звернення ВГО Товариство лісівників України та МОУЛГ
	Рекомендації №15 Про збільшення надходження до місцевих бюджетів коштів екологічного податку
	Рекомендації №16 Про включення заходів поліпшення умов утримання засуджених


