ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
восьмого скликання
ПРОТОКОЛ
засідання постійної комісії з питань
екології та раціонального природокористування
17 червня 2021 року

м. Кременчук
Полтавська область

№4

Головуючий: Корф Євген Анатолійович – голова постійної комісії обласної
ради з питань екології та раціонального природокористування.
Присутні члени постійної комісії: Мінязев Вячеслав Данилович – перший
заступник голови комісії, Мазур Сергій Володимирович – заступник голови
комісії, Аранчій Яніна Сергіївна – секретар комісії, Жук Сергій Миколайович,
Кравченко Дмитро Васильович, Корецький Микола Борисович, Москалик Іван
Володимирович, Пантюх Валерія Юріївна.
Відсутні члени постійної комісії: Бовдир Олексій Васильович, Грекова Марина
Миколаївна, Коваленко Геннадій Борисович, Сухань Олександр Якович.
У засіданні комісії взяли участь:
Дядик
депутат Полтавської обласної ради
Олег Олегович
Сазонов
Олег Юрійович

депутат Полтавської обласної ради

Запрошені:
Архипова
Оксана Сергіївна

заступник Градизького селищного голови
Кременчуцького району Полтавської області

Галка
Сергій Валерійович

технічний
директор
комунального
підприємства
«Кременчукводоканал»
Полтавської міської ради

Демченко
Володимир Миколайович

староста
Пронозівського
старостинського
округу
Градизької
селищної
ради
Кременчуцького району Полтавської області
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Дрофа
Андрій Олександрович

депутат
Кременчуцької
Полтавської області

районної

ради

Козій
Віталій Вікторович

начальник відділу з питань земельних відносин
та надрокористування виконавчого апарату
обласної ради

Колісник
Михайло Григорович

голова
селянського
господарства «Златопіль»

Колотієвський
Дмитро Олександрович

голова
Кременчуцької
Полтавської області

Лєднік
Олег Вікторович

голова Кременчуцької районної державної
адміністрації Полтавської області

Малецький
Віталій Олексійович

Кременчуцький
міський
голова
Кременчуцького району Полтавської області

Мальований
Володимир Олексійович

директор
комунального
підприємства
«Кременчукводоканал» Полтавської міської
ради

Олійник
Віталій Петрович

тимчасово виконувач обов’язків директора
Департаменту екології та природних ресурсів
Полтавської обласної державної адміністрації

Перепелиця
Олег Володимирович

радник голови Полтавської обласної ради
(позаштатний працівник)

Рогожинський
Юрій Олександрович

тимчасово виконувач обов’язків начальника
Полтавського обласного управління лісового та
мисливського господарства

Романюха
Микола Олександрович

мисливствознавець
Кременчуцького
госпрозрахункового мисливсько-рибальського
підприємства Полтавської обласної організації
Українського товариства мисливців і рибалок

Скриль
Степан Васильович

колишній голова Пронозівської сільської ради
Глобинського району Полтавської області

Соколовська
Світлана Сергіївна

начальник технічного відділу Регіонального
офісу водних ресурсів у Полтавській області

(фермерського)
районної

ради
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Таран
Ірина Володимирівна

тимчасово виконувач обов’язків начальника
Регіонального офісу водних ресурсів у
Полтавській області

Федоренко
Олександр Анатолійович

заступник начальника Регіонального офісу
водних ресурсів у Полтавській області

Представники засобів масової інформації
Перед початком засідання комісії члени постійної комісії обласної ради з
питань екології та раціонального природокористування, депутати обласної ради
та
представники
підприємств,
установ,
організацій
оглянули
берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі
с. Мозоліївка Кременчуцького району Полтавської області та оглянули роботи з
реконструкції каналізаційної насосної станції СП-17 в м. Кременчук.
Є. Корф наголосив на необхідності дотримуватися встановлених правил
поведінки під час карантину з метою недопущення розповсюдження
захворювань, зокрема вірусу COVID-19, збереження життя та здоров’я у зв’язку
з проведенням засідання комісії під час пандемії COVID-19.
Порядок денний:
1. Про фінансування природоохоронних заходів на території
Кременчуцького району Полтавської області за рахунок коштів фонду охорони
навколишнього природного середовища Полтавської області в 2021 році.
2. Про діяльність Кременчуцького госпрозрахункового мисливськорибальського підприємства Полтавської обласної організації Українського
товариства мисливців і рибалок.
3. Різне.
ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний.
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.
Регламент роботи :
- для виступів – до 5 хв.;
- для пропозицій – до 3 хв.
ВИРІШИЛИ: затвердити регламент роботи.
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.
Перед початком розгляду питань порядку денного Є. Корф повідомив, що
відповідно до рекомендацій з питань запобігання та врегулювання конфлікту

4
інтересів у Полтавській обласній раді, у разі наявності у присутніх на засіданні
постійної комісії депутатів обласної ради конфлікту інтересів при розгляді
питань порядку денного, вони мають врегулювати його шляхом своєчасного
самостійного публічного оголошення про це під час засідання.

1. Про фінансування природоохоронних заходів на території
Кременчуцького району Полтавської області за рахунок коштів фонду охорони
навколишнього природного середовища Полтавської області в 2021 році.
СЛУХАЛИ: В. Олійника, який доповів присутнім про роботи з реконструкції
каналізаційної насосної станції СП-17 в м. Кременчук Полтавської області.
Станція, продуктивністю 200 м куб/год, перекачує стічні води на міські очисні
споруди, обслуговує найбільш заселені райони міста. Цей важливий для
громади екологічний об’єкт експлуатується понад 30 років. З 2012 року, в
зв’язку з аварійним станом, перебуває на реконструкції. За цей час для заміни
обладнання та проведення інших робіт з фонду охорони навколишнього
природного середовища Полтавської області виділено та використано 22 млн
грн, ще 14 млн грн – з міського бюджету міста Кременчука.
Для завершення реконструкції станції потрібно близько 9 млн грн. Відтак
комунальне виробниче підприємство «Кременчуцьке міське управління
капітального будівництва» звернулося із запитом до Департаменту екології та
природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації про внесення
об’єкту «Реконструкції каналізаційної насосної станції СП-17 в місті
Кременчуці» для фінансування в 2021 з фонду охорони навколишнього
природного середовища Полтавської області в сумі 8 млн грн.
ВИСТУПИЛИ: Д. Кравченко – звернув увагу, що реконструкція каналізаційної
насосної станції сприятиме поліпшенню навколишнього природного
середовища, мінімізує ризик аварій, які зможуть значно погіршити екологічний,
санітарно-епідеміологічний стан в м. Кременчук, а також допоможе уникнути
забрудненню р. Дніпро стічними водами.
І. Москалик – наголосив, що зазначений природоохоронний захід включено до
Регіональної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного
оздоровлення басейну річки Дніпро у Полтавській області на період до 2021
року, яка затверджена рішенням шістнадцятої сесії Полтавської обласної ради
шостого скликання від 23 травня 2013 року.
Є. Корф – задав ряд питань, які стосуються акту виконаних робіт з
реконструкції каналізаційної насосної станції СП-17 в м. Кременчук
Полтавської області. Акцентував увагу присутніх на підозрі завищення вартості
виконаних робіт.
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І. Таран – повідомила про те, що за період 1985 – 2020 роки за кошти
державного та обласного бюджетів (близько 30 млн грн) берегоукріплювальні
заходи на Кременчуцькому водосховищі виконано на окремих ділянках,
загальною довжиною – 13,6 км берегової лінії водойми. Із 156,2 км загальної
протяжності берегів Кременчуцького водосховища в межах Полтавської області
43,5 км потребує захисту, зокрема в населених пунктах Липове, Шушвалівка,
Мозоліївка, Пронозівка, Васьківка, Градизьк, Максимівка Кременчуцького
району Полтавської області, гора «Пивиха».
Одна з найбільш небезпечних ділянок Кременчуцького водосховища
знаходиться в районі с. Мозоліївка Кременчуцького району Полтавської
області, де в нависаючій кручі оголилось старе кладовище. В 2009 році з фонду
охорони навколишнього природного середовища Полтавської області виділено
130 тис. грн на виготовлення проектно-кошторисної документації та
проведення комплексної експертизи по об'єкту «Берегоукріплювальні заходи на
Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району».
Цим проєктом передбачено захист ділянки берега, довжиною 2 км. Роботи по
вищезгаданому будівництву проводилися у 2011 – 2020 роках. За кошти
державного бюджету та обласного на загальну суму 15149,36 тис. грн –
захищено 0,5 км берега. Для повного виконання проектного рішення – захисту
берегового укосу в межах с. Мозоліївка Кременчуцького району Полтавської
області на ділянці 1,5 км необхідно – 68 529,4 тис. грн.
За даними інституту «Харківдіпроводгосп» в межах с. Пронозівка
Кременчуцького району середня швидкість просування берегової смуги в
сторону суші становить 5 м за рік, в результаті чого вже зруйнована круча
наблизилась до присадибних ділянок та житлових будинків. Роботи з
берегоукріплення в межах с. Пронозівка Кременчуцького району проводилися
у 1994 – 2008 роках. Враховуючи висоту берегового укосу – до 4 метрів, захист
берега виконувався шляхом влаштування кам'янонакидного банкету по
присхильній схемі. У 2008 році відкориговано проєктно-кошторисну
документацію по об'єкту «Захист берега Кременчуцького водосховища біля
с. Пронозівка Кременчуцького району Полтавської області від ерозії». За кошти
державного та обласного бюджетів на загальну суму 4119,6 тис. грн закріплено
– 1,8 км зруйнованої берегової зони та ділянку двох давніх кладовищ. На
сьогоднішній день потребує негайного захисту 0,472 км берега в межах
с. Пронозівка Кременчуцького району. Орієнтовна вартість робіт в поточних
цінах складає 14 038,6 тис. грн.
Особливої уваги потребує ділянка берега поблизу гори «Пивиха»
Кременчуцького району, що відноситься до природного заповідника
державного значення. Довжина ділянки – близько 4 км. У 2008 – 2010 роках за
рахунок коштів державного бюджету (1,7 млн грн) була виготовлена проєктнокошторисна документація та виконано будівельні роботи по об’єкту
«Берегозакріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі
селища Градизьк для захисту Державного геологічного пам'ятника гори
«Пивиха» Глобинського району I черга ». Протягом 2009 – 2010 років було
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закріплено 0,365 км берега. Незахищеною залишилась ділянка довжиною
0,835км. Очікувана вартість робіт в поточних цінах – 25 916,4 тис. грн.
Одна із небезпечних ділянок Кременчуцького водосховища знаходиться в
районі с. Максимівка Кременчуцького району в напрямку гори «Пивиха». У
2010 році за кошти фонду охорони навколишнього природного середовища
Полтавської області виготовлено проєктно-кошторисну документацію по
об'єкту «Берегоукріплення Кременчуцького водосховища від с. Максимівка
Кременчуцького району в напрямку гори Пивиха Iчерга». Робочим проєктом
передбачено захист берега на ділянці довжиною 1,7 км. На даний час проєкт не
реалізовано. В поточних цінах вартість даного заходу складає 45 730 тис. грн.
Зазначила, що виконання заходів із захисту берега Кременчуцького
водосховища на Полтавщині передбачено Регіональною програмою розвитку
водного господарства та екологічного оздоровлення басейну р. Дніпро у
Полтавській області на період до 2021року шляхом залучення коштів усіх
бюджетів.
Наголосила, на тому що тривале у часі будівництво призводить до
постійного збільшення вартості будівництва, додаткових витрат на перерахунки
кошторисної документації та коригування проектів.
С. Соколовська – розповіла про те, що великої шкоди, як береговій лінії, так і
берегоукріплювальним спорудам, завдає підвищення відмітки рівня води
водосховища до 0,25м від нормально підпертого рівня води (далі – НПР). В
проєктній документації, відповідно до якої проводяться берегоукріплювальні
заходи на Кременчуцькому водосховищі, за розрахунковий прийнятий НПР –
81,0 мБс. – відмітка по якій визначається гребінь банкету в стадії кінцевого
формування кам’яної призми. В 2007 році на спільне звернення Полтавської
обласної державної адміністрації та Полтавської обласної ради до Державного
агентства водних ресурсів України, Міністерства охорони навколишнього
природного середовища України (Міністерства захисту довкілля та природних
ресурсів України ) та на виконання доручення Кабінету Міністрів України від
08.05.2007 № 20350/1/1-07, Міжвідомчою комісією по встановленню режимів
роботи каскаду Дніпровських водосховищ (Міжвідомчою комісія по
узгодженню режимів роботи Дніпровських водосховищ) прийнято рішення про
зниження рівня води у Кременчуцькому водосховищі на 0,5 м від позначки
НПР. Внаслідок чого значно зменшилось руйнування берегових схилів
Кременчуцького водосховища. Пониження рівня води у 2008 році сприяло
проведенню берегоукріплювальних робіт на окремих ділянках берегової смуги,
загальною протяжністю 2 км за рахунок коштів державного та місцевого
бюджетів.
О. Архипова – наголосила на необхідності звернутися до Міністерства захисту
довкілля та природних ресурсів України з питанням фінансування
берегоукріплювальних робіт на Кременчуцькому водосховищі за рахунок
державного бюджету.
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В обговоренні питання взяли участь: О. Сазонов, О. Дядик, С. Мазур,
В. Мінязев, представники громадськості.
ВИРІШИЛИ:
1. Членам постійної комісії обласної ради з питань екології та
раціонального природокористування вивчити матеріали (акти виконаних робіт,
кошторис витрат та інші) природоохоронного заходу «Реконструкція
каналізаційної насосної станції СП-17 в м. Кременчук» для подальшого
вирішення питання фінансування з фонду охорони навколишнього природного
середовища Полтавської області в 2021 році.
2. Рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації
включити до Переліку природоохоронних заходів для фінансування з фонду
охорони навколишнього природного середовища Полтавської області в
2021 році природоохоронний захід «Коригування проєктно-кошторисної
документації та експертиза проєкту по об’єкту "Берегоукріплювальні заходи на
Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району"
І черга» та внести відповідний проєкт рішення на розгляд пленарного засідання
чергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання.
3. Доручити виконавчому апарату обласної ради підготувати проєкти
рішень обласної ради:
− «Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Кабінету
Міністрів України, Державного агентства водних ресурсів України щодо
понаднормового підвищення рівня води у Кременчуцькому водосховищі,
викликаного
діяльністю
приватного
акціонерного
товариства
"Укргідроенерго"»;
− «Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Кабінету
Міністрів України, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів
України щодо фінансування берегоукріплювальних робіт на Кременчуцькому
водосховищі».
4. Внести на розгляд пленарного засідання чергової сесії Полтавської
обласної ради восьмого скликання проєкти рішень обласної ради:
− «Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Кабінету
Міністрів України, Державного агентства водних ресурсів України щодо
понаднормового підвищення рівня води у Кременчуцькому водосховищі,
викликаного
діяльністю
приватного
акціонерного
товариства
"Укргідроенерго"»;
− «Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Кабінету
Міністрів України, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів
України щодо фінансування берегоукріплювальних робіт на Кременчуцькому
водосховищі».
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.
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2. Про діяльність Кременчуцького госпрозрахункового мисливськорибальського підприємства Полтавської обласної організації Українського
товариства мисливців і рибалок.
СЛУХАЛИ: Ю. Рогожинського, який повідомив, що згідно статистичних
даних за 2020 рік підприємством було вкладено коштів на загальну суму
951 972 грн, з них на охорону та відтворення диких мисливських тварин –
203924 грн, заробітна плата працівників – 597628 грн. Територія господарства
розділена на 10 єгерських обходів та забезпечена єгерською службою.
За сезон полювання 2020–2021 рік мисливцями добуто кози – 23 голови,
що відповідає встановленому ліміту добування, зайця русака – 184 голови, що
не перевищує пропускну спроможність угідь, лисиці червоної – 263 голови,
єнотовидного собаки – 4. Із пернатої дичини було добуто всього – 14886 голів,
в тому числі гуска сіра – 14 голів, лиски – 6893, крижня – 2673, перепілки – 482.
Незаконного добування господарством не зафіксовано, а загальні
надходження від господарської діяльності складають 1 078 459 грн.
Протягом останніх років через заборону полювання в межах об’єктів
природно-заповідного фонду та зменшення чисельності мисливських тварин
виникла напруга між керівництвом Кременчуцького госпрозрахункового
мисливсько-рибальського підприємства Полтавської обласної організації
Українського товариства мисливців і рибалок, окремими членами мисливського
колективу та громадськими організаціями, яка втілилася у затяжне
протистояння та спричинила чисельні звернення до уповноважених державних
органів щодо перевірки господарської діяльності підприємства та достовірності
первинного обліку мисливських тварин.
Полтавським обласним управлінням лісового та мисливського
господарства було проведено перевірку виконання умов Договору, укладеного
між користувачем мисливських угідь та Управлінням, та складено припис про
усунення порушень законодавства. Кременчуцьким госпрозрахунковим
мисливсько-рибальським підприємством Полтавської обласної організації
Українського товариства мисливців і рибалок у зазначений термін всі
порушення усунено.
ВИСТУПИЛИ: М. Романюха, який доповів присутнім про роботу
Кременчуцького госпрозрахункового мисливсько-рибальського підприємства
Полтавської обласної організації Українського товариства мисливців і рибалок.
Розповів про роботу підприємства з охорони мисливських угідь та відтворенню
фауни (довідка по роботі Кременчуцького госпрозрахункового мисливськорибальського підприємства Полтавської обласної організації Українського
товариства мисливців і рибалок додається).
Є. Корф – наголосив на проблемі, яка існує в господарській діяльності
Кременчуцького госпрозрахункового мисливсько-рибальського підприємства
Полтавської обласної організації Українського товариства мисливців і рибалок.

9
В обговоренні питання взяли участь представники громадськості.
ВИРІШИЛИ:
1. Рекомендувати
Госпрозрахунковому
мисливсько-рибальському
підприємству Полтавської обласної організації Українського товариства
мисливців і рибалок звернути увагу на роботу Кременчуцького
госпрозрахункового мисливсько-рибальського підприємства Полтавської
обласної організації Українського товариства мисливців і рибалок та дати
оцінку відповідності займаній посаді керівника даного підприємства.
2. Після вирішення кадрових питань звернутися до користувачів
мисливських угідь на території Полтавської області щодо допомоги з
відтворення фауни Кременчуцького району Полтавської області.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2.

3. Різне.
ВИСТУПИЛИ: М. Колісник – розповів про один з найбільш визначних
природоохоронних об’єктів на території Глобинської громади – дендрологічний
парк загальнодержавного значення «Устимівський». Парк закладено навесні
1893 року місцевим поміщиком, лікарем за фахом Василем Васильовичем
Устимовичем. Поповнення колекції проводилося без перерви і зараз колекція
налічує 472 види, та являє собою унікальне зібрання деревних та кущових
порід. Основу колекції (майже 80%) складають лікарські рослини. Саджанці та
насіння завозилися в основному з берлінської фірми Шпетта, а також із
Америки, Канади, Франції, Китаю, Японії, садівництва Варшави, Львова, Одеси
та Кременчука. Звернувся до членів постійної комісії обласної ради з питань
екології та раціонального природокористування з проханням допомогти
зберегти природоохоронний об’єкт Полтавщини.
Є. Корф – порекомендував надіслати письмове звернення щодо виділення
коштів на проведення заходів зі збереження природо-заповідного фонду.

Голова постійної комісії

Є. КОРФ

Секретар постійної комісії

Я. АРАНЧІЙ

