
ДН ІП РО П ЕТРО ВСЬКА ОБЛАСНА РАДА  
VII СКЛИКАННЯ

Постійна комісія обласної ради з питань 
екології та енергозбереження

кім. 418, просп. О. Поля, 2, м. Дніпропетровськ, 49004

П Р О Т О К О Л № 6
засідання постійної комісії обласної ради

“28” липня 2016 року 
15.00 годин

Присутні члени комісії: Івахно А.Ю., Зубрій Д.О., Вакальчук К.О., 
Волков В.П., Заворотній В.П., Куцін B.C., Коломоєць A.B., Хазан П.В., 
Чабаненко М.М.

Відсутні члени комісії: Доценко 1.1.,, Темник Г.П., Циркін І.М.

У роботі комісії взяли участь: заступник голови обласної ради по виконавчому 
апарату -  начальник управління екології, енергозбереження та інвестицій 
Ісаєв O.P., депутат обласної ради Бутківський В.В., директор департаменту 
екології та природних ресурсів облдержадміністрації Стрілець P.O., начальник 
управління паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження 
облдержадміністрації Кирпичов Є.О., начальника управління -  начальник відділу 
галузей виробничої сфери управління фінансів галузей виробничої сфери та 
моніторингу соціальних програм облдержадміністрації Денисенко Т.М., 
управління організаційної роботи облдержадміністрації Городілов М.М., 
головний спеціаліст відділу промислової політики департаменту економічного 
розвитку облдержадміністрації Короткий С.11., начальник управління 
природоохоронних програм, фінансового забезпечення організаційної та 
кадрової роботи департаменту екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації Латиш Н.С., помічник депутата обласної ради 
Циркіна І.М. -  Поповський Я.Л., заступник начальника управління екології, 
енергозбереження та інвестицій -  начальник відділу інвестиційного розвитку 
виконавчого апарату обласної ради Діброва М.П., начальник відділу екології та 
енергозбереження управління екології, енергозбереження та інвестицій 
виконавчого апарату обласної ради Березань С.С., голова громадської 
екологічної ради при облдержадміністрації Ангурець В.О., заступник голови 
органу самоорганізації населення „Теркомітет селища Старі Чаплі” Черниш І.М., 
голова органу самоорганізації населення „Теркомітет селища Старі Чаплі ” 
Королюк Н.О.

Головував: Івахно А.Ю.
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Порядок денний засідання постійної комісії:

1. Про порядок денний засідання постійної комісії.
2. Про порядок денний п’ятої сесії Дніпропетровської обласної 

ради VII скликання.
3. Про проект рішення „Дніпропетровська обласна стратегія 

поводження з твердими побутовими відходами (у рамках реалізації 
Дніпропетровської обласної комплексної програми (стратегії) 
екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016 -  2025 роки)”.

4. Про перерозподіл коштів обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища за результатами І півріччя 
2016 року.

5. Різне.



з
СЛУХАЛИ 1. Про порядок денний засідання постійної комісії.

Інформація: Івахна А.Ю.

Виступили: Куцін B.C., Чабаненко М.М.

ВИРІШИЛИ: погодити порядок денний засідання постійної комісії з питань 
екології та енергозбереження.

СЛУХАЛИ 2. Про порядок денний п’ятої сесії Дніпропетровської 
обласної ради VII скликання.

Інформація: Івахна А.Ю.

Виступили: Чабаненко М.М., Волков В.П.

ВИРІШИЛИ: погодити порядок денний п ’ятої сесії Дніпропетровської 
обласної ради VII скликання, за умов виключення з порядку денного розгляд 
проекту рішення „Про заключний звіт про виконання регіональної Програми 
поліпшення екологічного стану Дніпропетровської області за рахунок 
зменшення забруднення довкілля основними підприємствами- 
забруднювачами на 2007 -  2015 роки”.

Результати голосування:

за
проти
утримались
усього

- 9

- 9

Результати голосування:

за
проти
утримались
усього

9

- 9
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СЛУХАЛИ 3. Про проект рішення „Про Дніпропетровську обласну 
стратегію поводження з твердими побутовими відходами (у рамках 
реалізації Дніпропетровської обласної комплексної програми (стратегії) 
екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016 -  2025 роки)”.

Інформація: Стрільця Р.О.

Виступили: Івахно А.Ю., Хазан П.В., Волков В.П., Шматков Г.Г., 
Чабаненко М.М.

ВИРІШИЛИ:
Взяти до відома інформацію Стрільця Р.О. щодо проекту рішення „Про 

Дніпропетровську обласну стратегію поводження з твердими побутовими 
відходами (у рамках реалізації Дніпропетровської обласної комплексної 
програми (стратегії) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 
2 0 1 6 -2 0 2 5  роки)” .

Погодити в цілому та рекомендувати обласній раді розглянути проект 
рішення проект рішення „Про Дніпропетровську обласну стратегію 
поводження з твердими побутовими відходами (у рамках реалізації 
Дніпропетровської обласної комплексної програми (стратегії) екологічної 
безпеки та запобігання змінам клімату на 2016 -  2025 роки)”.

Доповнити додаток до проекту рішення після абзацу четвертого 
пояснювальної записки наступними реченнями:

Першим етапом реалізації стратегії є впровадження пілотних проектів на 
території області.

Кінцева мета стратегії -  досягнення максимальної переробки відходів 
ТПВ та зменшення їх захоронения.

Абзац сьомий пояснювальної записки доповнити наступними 
реченнями:

Розробку положення та склад робочої групи здійснює департамент 
екології та природних ресурсів облдержадміністрації.

Погоджує положення і склад робочої групи постійна комісія обласної 
ради з питань екології та енергозбереження і здійснює координацію її роботи.

Результати голосування:

за -  9
проти -  -
утримались -  -
усього -  9
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СЛУХАЛИ 3. Про перерозподіл коштів обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища за результатами І півріччя 
2016 року.

Інформація: Стрільця P.O., Коломойця A.B.

Виступили: Івахно А.Ю., Зубрій Д.О., Вакальчук К.О., 
Волков В.П., Заворотній В.П., Куцін B.C., Коломоєць A.B., Хазан П.В., 
Чабаненко М.М.

ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Стрільця P.O. стосовно пропозицій щодо 

перерозподілу коштів обласного фонду охорони навколишнього природного 
середовища по департаменту екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації за результатами І півріччя 2016 року взяти до відома.

2. Погодити наступні пропозиції щодо перерозподілу фінансування 
об’єктів за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища по департаменту екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації:

розробка проекту відтворювальних і біомеліоративних заходів на 
Дніпровському водосховищі (верхня ділянка)”;

проведення відтворювальних і біомеліоративних заходів на 
Дніпровському водосховищі (верхня ділянка);

комплексні дослідження та розробка проектних рішень поліпшення 
екологічного та гідрологічного стану річок Інгулець та Саксагань;

організація, розбудова та удосконалення регіональної автоматизованої 
мережі спостережень за станом атмосферного повітря;

видання поліграфічної, друкованої продукції з метою підвищення рівня 
екологічної свідомості суспільства (видання екологічної тематики);

розробка проекту схеми формування екологічної мережі області;
КП „Дніпропетровський обласний центр поводження з відходами 

„Дніпропетровської обласної ради” :
проектування будівництва комплексу для складування, оброблення, 

сортування, утилізації та захоронения твердих побутових відходів (ТПВ). 
Дніпропетровське обласне управління водних ресурсів: 
встановлення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг на 

річках області;
ліквідація підтоплення сел. Карнаухівка (м. Дніпродзержинськ) (в тому 

числі проектування);
захист від підтоплення с. Новопілля Криворізького району; 
рекомендувати розпорядникам коштів по заходу захист від підтоплення 

с. Новопілля Криворізького району вирішити питання передачі об’єкту 
будівництва на баланс територіальної громади;
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відновлення гідрологічного режиму р. Піщанка на території 
Орлівщинської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської 
області (в тому числі проектування);

відновлення гідрологічного режиму систем озер Порубіжне-Козачий 
лиман та річки Заплавка в Дніпропетровській області (в тому числі 
проектування);

захист від підтоплення с. Ордо-Василівка Софіївського району; 
протипаводкові заходи по захисту від підтоплення центрально-східної 

частини с. Мишурин Ріг Верхньодніпровського району (II черга) (в тому 
числі проектування);

відновлення водності та екологічного стану р. Бакаї у Васильківському 
районі (в тому числі проектування);

покращення гідрологічного режиму р. Мокра Сура в районі сіл 
Кам’янка -  Братське Дніпропетровського району (в тому числі проведення 
проектно-вишукувальних робіт);

покращення гідрологічного режиму р. Мокра Сура в районі сіл 
Братське -  Сурсько-Литовське Дніпропетровського району (в тому числі 
проектування);

покращення гідрологічного режиму р. Мокра Сура в районі сіл 
Сурсько-Литовське -  Новомиколаївка Дніпропетровського району (в тому 
числі проектування);

захист від підтоплення села Кам’янка Дніпропетровського району (в 
тому числі проектування);

відновлення гідрологічного режиму р. Інгулець в районі сіл 
Новолатівка та Інгулець Ш ироківського району Дніпропетровської області 
(проведення проектно-вишукувальних робіт);

протиповеневі заходи та поліпшення гідрологічного стану р. Кам’янка 
в смт Софіївка Дніпропетровської області (в тому числі проектування);

покращення гідрологічного режиму р. Кільчень від м. Підгороднє до 
водосховища ім. Леніна Дніпропетровського району (в тому числі 
проектування);

відновлення водності та екологічного стану р. Заплавка в 
Магдалинівському районі (в тому числі проектування);

роботи пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрій 
водойми о. Тисінське на території смт Іларіонове Синельниківського району 
(реконструкція) (ПКД та експертиза проекту);

роботи пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрій 
водойми на території с. Рубанівське Васильківського району (реконструкція) 
(ПКД та експертиза проекту);

3. Погодити пропозицію департаменту екології та природних 
ресурсів облдержадміністрації щодо зняття з фінансування в повному обсязі 
наступних заходів:

проектування будівництва комплексу для складування, оброблення, 
сортування, утилізації та захоронения твердих побутових відходів (ТПВ);
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створення цифрової геоінформаційної бази даних природно- 
заповідного фонду;

Дніпропетровське обласне управління водних ресурсів: 
відновлення гідрологічного режиму р. Оріль на межі Полтавської та 

Дніпропетровської областей;
протиповіневі заходи на б. Широка Криворізького району;
4. Не погодити пропозиції та залишити для подальшого вивчення і 

обговорення такі пропозиції щодо переліку об’єктів по Дніпропетровському 
обласному управлінню водних ресурсів:

захист від підтоплення с. Радушие Криворізького району (II черга) (в 
тому числі проектування);

протиповеневі заходи та поліпшення гідрологічного стану р. Інгулець у 
Дніпропетровській області (в тому числі проектування).

5. Інформацію Коломойця A.B. стосовно пропозицій щодо 
перерозподілу коштів обласного фонду охорони навколишнього природного 
середовища по департаменту житлово-комунального господарства та 
будівництва облдержадміністрації за результатами І півріччя 2016 року взяти 
до відома.

6. Розглянути пропозиції щодо перерозподілу коштів обласного 
фонду охорони навколишнього природного середовища за результатами І 
півріччя 2016 року по департаменту житлово-комунального господарства та 
будівництва окремим голосуванням по кожному об’єкту.

6.1. Про погодження заходу „Будівництво каналізаційної насосної 
станції № 6 в м. Нікополь Дніпропетровської області;

Результати голосування:

за
проти
утримались
усього

9

- 9

Результати голосування:

за
проти
утримались
усього

- 9

- 9
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6.2. Про погодження заходу.„Полігон ТПВ по вул. Дорожній м. 
Дніпродзержинську. Реконструкція (санування та дозавантаження існуючого 
звалища сміття).

Результати голосування:

за -  З
проти -  -
утримались — 5
усього -  8

Рішення з даного питання не прийнято 
та залишено для подальшого вивчення.

6.3. Про погодження заходу „Інші субвенції (субвенція з обласного 
бюджету бюджетам міст та районів на природоохоронні заходи)”.

Результати голосування:

за -  4
проти -  -
утримались -  4
усього -  8

Рішення з даного питання не прийнято 
та залишено для подальшого вивчення.

СЛУХАЛИ 5. Різне.
1. Погодити включення до порядку денного засідання комісії 

розгляд звернення депутата обласної ради Бутківського В.В., щодо сприяння 
виділення коштів з обласного фонду охорони навколишнього природного 
середовища у 2016 році на виконання робіт по поточному ремонту насосно- 
фільтрувальної станції та будівництва напірного каналізаційного колектору 
від каналізаційно-насосної станції в селищі Новомиколаївка до очисних 
споруд каналізації ПАТ „Дніпровський крохмале-патоковий комбінат” 
Верхньодніпровського району Дніпропетровської області.

Інформація: Бутківського В.В.

Виступили: Івахно А.Ю., Волков В.П., Куцін B.C., Коломоєць A.B.

ВИРІШИЛИ: погодити необхідність виділення коштів з обласного фонду 
охорони навколишнього природного середовища з метою виконання робіт по 
поточному ремонту насосно-фільтрувальної станції та будівництва напірного



каналізаційного колектору від каналізаційно-насосної станції в селищі 
Новомиколаївка до очисних споруд каналізації ПАТ „Дніпровський 
крохмале-патоковий комбінат” Верхньодніпровського району 
Дніпропетровської області.

Рекомендувати головним розпорядникам коштів -  структурним 
підрозділам облдержадміністрації (департамент екології та природних 
ресурсів і департамент житлово-комунального господарства та будівництва) 
надати до постійної комісії пропозиції щодо виділення коштів на виконання 
зазначеного заходу в поточному році.

Результати голосування:

за -  8
проти -  -
утримались -  -
усього -  8

2. Про звернення органу самоорганізації населення 
„Територіальний комітет селища Старі Чаплі” щодо недотримання вимог 
природоохоронного законодавства ПАТ „ДТЕК Придніпровська ТЕС”.

Інформація: Королюк Н.О., Черниш І.М.

Виступили: Івахно А.Ю., Хазан П.В., Стрілець Р.О., Ангурець В.О.

ВИРІШИЛИ: взяти до відома інформацію заступника голови органу 
самоорганізації населення „Територіальний комітет селища Старі Чаплі” 
Черниш І.М., щодо недотримання вимог природоохоронного законодавства 
ПАТ „ДТЕК Придніпровська ТЕС”.

Голова комісії

Секретар комісії

ІВАХНО А.Ю.
(Ініціал імені, прізвище)

ВАКУЛЬЧУК К.О.
(Ініціал імені, прізвище)


