
 

 

                                              

ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА 

 

Постійна комісія з питань екології та раціонального природокористування 
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014,  тел. 56-48-41 

e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua 

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

від 19 жовтня 2022 року з питання № 1 порядку денного 

 

Про звернення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ХОРОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ДИТЯЧИХ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ» щодо 

затвердження проекту зон санітарної охорони ділянок Хорольського-ІІ 

родовища питних підземних вод ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОРОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ДИТЯЧИХ ПРОДУКТІВ 

ХАРЧУВАННЯ» 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію головного інженера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОРОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ДИТЯЧИХ ПРОДУКТІВ 

ХАРЧУВАННЯ» Сафонова С.В. взяти до відома. 

 

2. Погодити затвердження проекту зон санітарної охорони ділянок 

Хорольського-ІІ родовища питних підземних вод ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОРОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ДИТЯЧИХ 

ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ».  

 

3. Доручити виконавчому апарату обласної ради підготувати проєкт 

рішення обласної ради «Про затвердження проекту зон санітарної охорони 

ділянок Хорольського-ІІ родовища питних підземних вод ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХОРОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ДИТЯЧИХ 

ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ"». 

 

4. Внести на розгляд Полтавської обласної ради проєкт рішення обласної 

ради «Про затвердження проекту зон санітарної охорони ділянок 

Хорольського-ІІ родовища питних підземних вод ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХОРОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ДИТЯЧИХ 

ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ"». 

 

 

Голова комісії Євген КОРФ 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

від 19 жовтня 2022 року з питання № 2 порядку денного 

 

Про проєкт рішення обласної ради «Про оголошення ландшафтного заказника 

місцевого значення "Балка Гараганка"» 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію тимчасово виконувача обов’язків директора Департаменту 

екології та природних ресурсів Полтавської обласної військової адміністрації 

Монастирського О.М. взяти до відома. 

 

2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про оголошення 

ландшафтного заказника місцевого значення "Балка Гараганка"». 

 

 

 

Голова комісії Євген КОРФ 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

від 19 жовтня 2022 року з питання № 3 порядку денного 

 

Про проєкт рішення обласної ради «Про оголошення ландшафтного заказника 

місцевого значення "Тухівський"» 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію тимчасово виконувача обов’язків директора Департаменту 

екології та природних ресурсів Полтавської обласної військової адміністрації 

Монастирського О.М. взяти до відома. 

 

2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про оголошення 

ландшафтного заказника місцевого значення "Тухівський"». 

 

 

 

Голова комісії Євген КОРФ 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

від 19 жовтня 2022 року з питання № 4 порядку денного 

 

Про проєкт рішення обласної ради «Про оголошення ботанічної пам’ятки 

природи місцевого значення "Вікторійський парк"» 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію тимчасово виконувача обов’язків директора Департаменту 

екології та природних ресурсів Полтавської обласної військової адміністрації 

Монастирського О.М. взяти до відома. 

 

2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про оголошення ботанічної 

пам’ятки природи місцевого значення "Вікторійський парк"». 

 

 

 

Голова комісії Євген КОРФ 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

від 19 жовтня 2022 року з питання № 5 порядку денного 

 

Про внесення змін до Переліку природоохоронних заходів для фінансування з 

фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавської області 

в 2022 році 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію тимчасово виконувача обов’язків директора Департаменту 

екології та природних ресурсів Полтавської обласної військової адміністрації 

Монастирського О.М. взяти до відома. 

 

2. Підтримати внесення змін до Переліку природоохоронних заходів для 

фінансування з фонду охорони навколишнього природного середовища 

Полтавської області в 2022 році. 

 

3. Рекомендувати Полтавській обласній військовій адміністрації внести 

на розгляд Полтавської обласної ради проєкт рішення обласної ради «Про 

внесення змін до Переліку природоохоронних заходів для фінансування з 

фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавської області в 

2022 році». 

 

 

 

Голова комісії Євген КОРФ 

 


