
Протокол № 4

виїзного засідання постійної комісії обласної ради з питань
житлово-комунального господарства, будівництва та використання

природних ресурсів

від 19 лютого 2016 року 
Первозванівська сільська рада

Кіровоградського району

Склад комісії – 9 осіб
Присутні:

голова постійної комісії – Кайдаш Юрій Анатолійович;
секретар постійної комісії – Погребнюк Артем Анатолійович;
члени постійної комісії: Довбиш Іван Іванович,

Могилей Михайло Миколайович,
Ратенко Сергій Леонідович.

Відсутні:
заступник голови  постійної комісії – Ревенко Наталя Олександрівна;
члени постійної комісії: Монашок Микола Дмитрович;

Дичко Анатолій Дмитрович,
Здебська Валентина Павлівна,

У роботі виїзного засідання постійної комісії взяли участь:
Ілик Р.І.-генеральний директор ОКВП “Дніпро-Кіровоград”;
Ковальова Т.О.-Первозванівський сільський голова;
Ковтунов  О.В.-директор  департаменту  екології  та  природних

ресурсів Кіровоградської обласної державної адміністрації;
Мільто  О.А. перший  заступник  голови  Кіровоградської  районної

державної адміністрації;
Поліщук  А.І.-голова  Кіровоградської  районної  державної

адміністрації;
Яременко О.К.-депутат Первозванівської сільської ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.  Про  екологічну  проблему,  що  склалася  на  території
Первозванівської сільської ради через горіння торфу і засмічення біопрудів
(очисних споруд), які є власністю ОКВП “Дніпро-Кіровоград”.

Інформує: Кайдаш Юрій Анатолійович — голова постійної комісії
обласної ради.

Ілик  Роман  Ігорович –  генеральний  директор
ОКВП “Дніпро-Кіровоград”.

Ковальова  Тетяна  Олексіївна –  Первозванівський
сільський голова.



1.  Про  екологічну  проблему,  що  склалася  на  території
Первозванівської  сільської  ради  через  горіння  торфу  і  засмічення
біопрудів  (очисних  споруд),  які  є  власністю  ОКВП  “Дніпро-
Кіровоград”.

Слухали  : інформацію генерального  директора  ОКВП “Дніпро-
Кіровоград” Ілика  Р.І.  про  стан  ситуації,  що  склалася  на  території
Первозванівської  сільської  ради  Кіровоградського  району,  а  також  про
діяльність комунального підприємства щодо визначення шляхів вирішення
даної  екологічної  проблеми.  Разом  з  тим,  генеральний  директор
ОКВП “Дніпро-Кіровоград”  зазначив,  що  серед  усіх  можливих  шляхів
розв'язання проблеми, вважає найбільш дієвим рекультивацію біоставків, їх
ліквідацію, але цей шлях передбачає значні фінансові витрати.

Тому,  ОКВП  “Дніпро-Кіровоград”  планує  на  сьогоднішній  день
провести реконструкцію цеху біологічної  очистки очисних споруд, також
реконструкцію цеху механічного зневоднення тощо.

Відповідні роботи підприємством будуть розпочаті вже в 2016 році та
будуть виконуватися поступово і комплексно.

Крім  цього,  Ілик  Р.І.  поінформував  присутніх  про  те,  що  потрібно
співфінансування  з  обласного  бюджету  на  здійснення  ремонтних  робіт  з
метою оновлення необхідної центрифуги, на ремонт якої в цілому потрібно
50 млн.грн.

У  свою  чергу,  з  інформацією  з  даного  питання  виступили  голова
постійної  комісії  обласної  ради  з  питань  житлово-комунального
господарства,  будівництва  та  використання  природних  ресурсів
Кайдаш Ю.А. та Первозванівський сільський голова Ковальова Т.О.

Ковальова  Т.О.  зауважила  на  тому,  що  екологічна  проблема  постає
дуже гостро перед населення сіла Первозванівка Кіровоградського району
та  міста  Кіровограда  починаючи  з  червня  місяця  кожного  року,  коли
підвищений  ступінь  горіння  торфу  на  території  біопрудів,  як  наслідок
виникнення задимленості щільністю, що не відповідає санітарним нормам
та негативно впливає на стан здоров'я населення даної території, що, у свою
чергу, призведе до соціальної напруги на ряду з надзвичайною ситуацією.

Активно  брали  участь  в  обговоренні  депутати  обласної  ради
Погребнюк  А.А.  та  Могилей  М.М.,  також  депутати  Первозванівської
сільської ради.

Зокрема, Могилей М.М. зауважив на тому, що у роботі з визначення
заходів  ті  шляхів  з  метою  вирішення  зазначеної  екологічної  проблеми
необхідно  залучити  Кіровоградську  міську  раду  також.  Потрібно
співфінансування  як  з  обласного  бюджету,  так  і  враховувати  міський
бюджету.

Погребнюк  А.А.  висловив  думку  щодо  можливості  розроблення
відповідного  грандового  проекту  з  даного  питання.  Також,  поцікавився
думкою  депутатів  Первозванівської  сільської  ради,  які  безпосередньо
представляли мешканців  села Певозванівка,  які  страждають від  наслідків
горіння торфу, щодо їх пропозицій з метою вирішення даної проблеми. У
відповідь Погребнюку А.А. депутат сільської ради Яременко О.К. висловив
думку  стосовно  розгляду  можливості  виводу  очисних  споруд  за  межі
населеного пункту та провести повну рекультивацію біопрудів.



Голова  Кіровоградської  районної  державної  адміністрації
Поліщук А.І.  Запропонувала  розробити  конкретну  програму  з  заходами
щодо  вирішення  екологічної  проблеми  на  території  Первозванівської
сільської ради.

За результатами обговорення порушеного питання постійна комісія
обласної ради вирішила:

Рекомендувати  департаменту  фінансів  обласної  державної
адміністрації  під  час  внесення  змін  до  обласного  бюджету  на  2016 рік
включити до переліку природоохоронних заходів та об’єктів, фінансування
яких  буде  здійснюватися  за  рахунок  коштів  обласного  фонду  охорони
навколишнього  природного  середовища,  проект  “Утилізація  осадів
біоставків біля с. Первозванівка Кіровоградського району Кіровоградської
області  з  оптимальним  використанням  зазначеної  території”  в  сумі
230 тис.грн;

Звернутися  до  Головного  управління  Держгеокадастру  у
Кіровоградській  області  щодо  прискорення  оформлення  відведення
земельних  ділянок,  які  використовуються  для  технічної  інфраструктури
водозабезпечення  і  очищення  стічних  вод,  у  постійне  користування
ОКВП “Дніпро-Кіровоград”  для  розміщення  об'єктів  інфраструктури
підприємства за рахунок земель відповідного призначення, що розташовані
на  території  Первозванівської  сільської  ради  Кіровоградського  району
Кіровоградської області;

Створити  робочу  групу  з  метою  розроблення  заходів  щодо
вирішення  екологічної  проблеми,  що  склалася  на  території
Первозванівської сільської ради у наступному складі:

Голова робочої групи

КАЙДАШ 
Юрій Анатолійович 

- голова постійної комісії обласної 
ради з питань житлово-комунального 
господарства, будівництва та 
використання природних ресурсів

Члени робочої групи: 

ВЛАСЕНКО 
Микола Григорович

- начальник державної екологічної 
інспекції у Кіровоградській області

ІЛИК
Роман Ігорович

- генеральний директор 
ОКВП “Дніпро-Кіровоград”

КОВАЛЬОВА
Тетяна Олексіївна

- Первозванівський сільський голова

КОВТУНОВ
Олександр Володимирович

- директор департаменту екології та 
природних ресурсів Кіровоградської 
обласної державної адміністрації



МІЛЬТО
Олександр Анатолійович

- перший заступник голови 
Кіровоградської районної державної 
адміністрації

МОСІН
Олександр Володимирович

- заступник Кіровоградського міського 
голови

ПІНЬКОВСЬКИЙ
Андрій Віталійович

- начальник управління 
Держгеокадастру у Кіровоградському
районі Кіровоградської області

ПОГРЕБНЮК
Артем Анатолійович

- секретар постійної комісії обласної 
ради з питань житлово-комунального 
господарства, будівництва та 
використання природних ресурсів

ШТОГРІН
Василь Іванович

- начальник Кіровоградського 
міськрайонного відділу управління 
ДСНС України у Кіровоградській 
області

ЯРЕМЕНКО
Олексій Костянтинович

- депутат Первозванівської сільської 
ради

___________________

Голосували: “за”-5 осіб (одноголосно)
Вирішили: прийняти рішення № 20 (додається)

На цьому голова  постійної  комісії  обласної  ради  з  питань  житлово-
комунального  господарства,  будівництва  та  використання  природних
ресурсів  Кайдаш  Ю.А.  оголосив  виїзне  засідання  комісії  закритим  та
подякував  усім  присутнім  членам  постійної  комісії  за  активну  участь  у
роботі комісії.

Голова постійної комісії                                                         Ю.Кайдаш

Секретар постійної комісії                                                           А.Погребнюк


