
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, телефон-факс 742-85-96

П Р О Т О К О Л № 7
засідання постійної комісії обласної ради

“04” серпня 2016 року 
15.00 годин

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

Відсутні члени комісії: Герасимчук О.M., Темник Г.П., Циркін І.М. 
Зубрій Д.О., Куцін B.C.

У роботі комісії взяли участь: заступник голови обласної ради по виконавчому 
апарату -  начальник управління екології, енергозбереження та інвестицій 
ісаєв O.P., заступник директора департаменту екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації Мальцева О.В., начальник управління паливно- 
енергетичного комплексу та енергозбереження облдержадміністрації 
Кирпичов Є.О., начальник Державної екологічної інспекції у Дніпропетровській 
області Шибко Д.В., начальник головного управління ДСНС України у 
Дніпропетровській області Кульбач A.A., начальник головного управління 
Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області Кондратьев А.Ю., 
начальник відділу слідчого управління головного управління Національної 
поліції в Дніпропетровській області Тверезовська Т.М., заступник начальника 
управління охорони навколишнього природного середовища Дніпропетровської 
міської ради Козлова I.A., начальник відділу комплексного екологічного 
контролю управління охорони навколишнього природного середовища 
Дніпропетровської міської ради Левачова Т.О., заступник Кам’янського міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Масленков О.В., 
голова Покровської міської ради Шаповал О.М., заступник Нікопольського 
міського голови Загрудна С.П., в.о. начальника управління житлово- 
комунального господарства виконавчого комітету Нікопольської міської ради 
Засядьвовк В.М., директор ВП „Придніпровська ТЕС” ПАТ „ДТЕК 
Дніпроенерго” Дегтяренко С.М., головний спеціаліст департаменту по 
внутрішнім комунікаціям ДТЕК Енерго Бурсова Т.М., менеджер по взаємодії з 
місцевими органами влади ПАТ „ДТЕК Придніпровська ТЕС”, радник дирекції з 
регіональної політики ДТЕК Енерго Скороход А.П., 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,
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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.



з
Порядок денний засідання постійної комісії:

1. Про порядок денний засідання постійної комісії.

2. Про перерозподіл коштів обласного фонду охорони 

навколишнього природного середовища за результатами І півріччя 

2016 року.

3. Про додержання природоохоронного законодавства 

ВП „Придніпровська ТЕС” ПАТ „ДТЕК Дніпроенерго” га вплив на 

довкілля області від діяльності підприємства.

4. Різне.
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СЛУХАЛИ 1. Про порядок денний засідання постійної комісії.

Інформація: Івахна А.Ю.

Виступили: Волков В.П., Хазан П.В.

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

СЛУХАЛИ 2. Про перерозподіл коштів обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища за результатами І півріччя 
2016 року.

Інформація: Коломойця A.B.

Виступили: Івахно А.Ю., Волков В.П., Хазан П.В., Масленков О.В., 
Шаповал О.М., Загрудна С.П.

ВИРІШИЛИ:
1. 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.

2. Погодити наступні пропозиції щодо перерозподілу фінансування 
об’єктів за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища по департаменту житлово-комунального 
господарства та будівництва облдержадміністрації:

„Полігон ТПВ по вул. Дорожній м. Дніпродзержинську. Реконструкція 
(санування та дозавантаження існуючого звалища сміття);

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

Результати голосування:

за
проти
утримались
усього

- 7

- 7

Результати голосування:

за
проти
утримались
усього

- 7

- 7
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СЛУХАЛИ 3. Про додержання вимог природоохоронного законодавства 
ВП „Придніпровська ТЕС” ПАТ „ДТЕК Дніпроенерго” та вплив на 
довкілля області від діяльності підприємства.

Інформація: Хазана П.В., Івахна А.Ю., Дегтяренка С.М.

Виступили: 1вахно А.Ю., Волков В.П., Хазан П.В., Шибко Д.В., 
Кондратьев А.Ю., Дегтяренко С.М., Козлова I.A., Скороход А.П., 
Ангурець В.О., Черниш I.M.

ВИРІШИЛИ:
Доручити органам виконавчої влади та контролюючим органам (за 

згодою), вжити заходи реагування, а саме: Державній екологічній інспекції 
у Дніпропетровській області, головному управлінню 
Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області передбачити 
проведення перевірок ВГІ „Придніпровська ТЕС” ПАТ „ДТЕК 
Дніпроенерго” щодо додержання вимог природоохоронного законодавства 
та санітарних норм і правил.

Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації 
посилити роботу щодо контролю впровадження підприємством 
природоохоронних заходів спрямованих на поліпшення екологічного стану 
та запобігання збільшення обсягів викидів забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря, додержання виконання умов документів дозвільного 
характеру.

Надати пропозиції голові обласної ради щодо створення спільної 
міжвідомчої робочої групи з обласною державною адміністрацією, 
органами виконавчої влади, контролюючими органами, депутатами 
обласної ради, громадськістю та зацікавленими сторонами щодо 
проведення перевірок дотримання вимог чинного законодавства України 
основними підприємствами-забруднювачами області, якими допущено 
збільшення показників забруднення довкілля;

Рекомендувати обласній раді звернутися до Кабінету Міністрів 
України, М іністерства екології та природних ресурсів України щодо зміни 
процедури надання дозволів на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря для підприємств, об’єкти яких належить до першої 
групи.

Запропонувати обласній раді звернутися до М іністерства екології та 
природних ресурсів України щодо анулювання дозволу на викиди



6

забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 
ВП „Придніпровська ТЕС” ПАТ „ДТЕК Дніпроенерго”.

Результати голосування:

за
проти
утримались
усього - 7

СЛУХАЛИ 4. Різне.
Питання до розгляду не запропоновані.

Голова комісії

Секретар комісії

ІВАХНО АЛО.
(Ініціал імені, прізвище)

ВАКУЛЬЧУК К.О.
(Ініціал імені, прізвище)


