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ПРОТОКОЛ 

засідання громадської екологічної ради  

при Дніпропетровській обласній державній адміністрації 

 

10.06.2021 р.         м. Дніпро, 

вул. Лабораторна, 69, к. 206 

 

Учасники – члени громадської екологічної ради при Дніпропетровській облдержадміністрації: 

1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЕКОДНІПРО СТАНДАРТ» – Каракуця Віктор 

Миколайович; 

2. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ПЕРСПЕКТИВА 2020» – Романова Лариса Олексіївна; 

3. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЕКОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД» – Наумов Володимир 

Володимирович; 

4. ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «ДОСИТЬ ТРУЇТИ КРИВИЙ РІГ» – Шафранова Олена 

Валеріївна; 

5. РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА СВЯТОГО РІВНОАПОСТОЛЬНОГО ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ 

ВОЛОДИМИРА ПЦУ – Стефанішин Володимир Григорович; 

6. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЗЕЛЕНИЙ СВІТ – ДРУЗІ ЗЕМЛІ» – Атовка Юлія 

Валеріївна; 

7. Дніпропетровська обласна організація Всеукраїнської Екологічної Ліги – Грицан Юрій 

Іванович; 

8. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЕКОЛОГІЧНИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ» – Богачева Лілія 

Володимирівна; 

9. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНІЦІАТИВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ» – Зудіков 

Олександр Борисович; 

10. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ 

ОБЛАСТІ ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ 

«СОЮЗ ЧОРНОБИЛЬ УКРАЇНИ» – Нещерет Микола Миколайович; 

11. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ПАВЛОГРАДСЬКА РЕГІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ 

ПІДПРИЄМЦІВ» – Щербаков Геннадій Лаврентійович; 

12. САДІВНИЧЕ ТОВАРИСТВО «ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ» – Маліч Микола Григорович; 

13. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ДНІПРОВСЬКА 

ПРИРОДНА ІНСПЕКЦІЯ» – Терещук Микола Сергійович; 

14. ГРОМАДСЬКЕ ФОРМУВАННЯ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ 

«ДНІПРОВСЬКА ПРИРОДНА ІНСПЕКЦІЯ» – Ручій Володимир Сергійович; 

15. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «РАДІАЦІЙНИЙ ЗАХИСТ» – Хоруженко Максим 

Вікторович; 

16. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «МІЖНАРОДНА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА» – Машенко 

Аліна Миколаївна; 

17. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЦЕНТР МОНІТОРИНГУ» – Новіцький Роман 

Олександрович; 

18. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МІСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ПОРЯТУНОК» – 

Шерстюк Олександр Іванович; 

19. ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЖИВА ПЛАНЕТА» – Голуб Василь 

Федорович. 

 

Запрошені: 

Олена Мальцева – заступник директора департаменту – начальник управління природних 

ресурсів, дозвільної діяльності та економіки природокористування департаменту екології та 

природних ресурсів Дніпропетровської облдержадміністрації; 

Олексій Ангурець – заступник директора з питань екології комунального підприємства «Центр 
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екологічного моніторингу» Дніпропетровської обласної ради»; 

Павло Хазан – депутат Дніпропетровської обласної ради, член постійної комісії обласної ради 

з питань екології та енергозбереження; 

Григорій Шматков – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри екології ДВНЗ 

«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»; 

Максим Сорока – науково-технічний радник проєкту «Чисте повітря для України», доцент 

кафедри «Хімія та інженерна екологія» ДНУЗТ. 

 

1. Відкриття засідання. 

Відкриває засідання Микола Терещук: 

- на засідання було запрошено 19 представників ради, присутні – 12 (в тому числі – 

2 дистанційно), відсутні – 7; 

- вносить пропозицію про початок засідання; 

- пропонує відкрите голосування. 

Голосували: «за» – 12; «проти» – 0; «утримались» – 0 

Постановили: Розпочати засідання. Голосування проводити відкритим голосуванням. 

 

2. Затвердження порядку денного та регламенту зборів. 

Слухали: Миколу Терещука, який запропонував затвердити порядок денний та регламент роботи 

зборів: 

1. Операція нерест (В. Ручій, М. Терещук) – 15 хв. 

2. Розчищення водойм області з урахуванням змін у законодавстві – 15 хв. 

3. Розвиток системи моніторингу повітря в Дніпропетровській області (О. Зудіков, 

О. Ангурець) – 20 хв. 

4. Різне – 10 хв. 

Голосували: «за» – 12; «проти» – 0; «утримались» – 0 

Постановили: Затвердити порядок денний та регламент роботи зборів. 

 

По першому питанню порядку денного 

Слухали: Володимир Ручій звітував щодо ситуації із незаконним виловом риби під час нересту 

на річках Дніпропетровської області. Ситуація в цілому непогана, браконьєрів стало менше, але 

вони краще технічно оснащені. Робота проводиться у співпраці з Держрибагентством та 

аеророзвідкою. Були встановлені експериментальні нерестові гнізда, які показали хороший 

результат. 

Микола Терещук зазначив, що браконьєрів-любителів стало значно менше, але ті, які професійно 

оснащені – тепловізорами, електроловами, – наносять більше шкоди. Їх можна виявити за 

допомогою дронів, але дуже важко зафіксувати та затримати. Через холодну погоду продовжили 

заборону на промисловий вилов риби. Чекаємо на прийняття нового кодексу рибалок-любителів, 

Роман Новіцький бере участь у цьому процесі, входить до складу громадської ради при 

Держрибагентстві. Пропоную після завершення періоду заборони направити звернення до 

Держрибагентства, Національної поліції та облдержадміністрації та отримати звіти за 

результатами роботи в цей період.  

Голосували: «за» – 12; «проти» – 0; «утримались» – 0 

Постановили: Після завершення періоду заборони вилову риби під час нересту направити 

звернення до Держрибагентства, Національної поліції та облдержадміністрації щодо звітів за 

результатами роботи. 

 

По другому питанню порядку денного 

Виступили: Микола Терещук повідомив, що Президент 4 червня підписав новий закон про 

землю, відповідно до якого змінився порядок надання водних об’єктів у оренду, водний об’єкт 

тепер не може бути розділений із земельною ділянкою. Природні водойми передаються у 

підпорядкування Міндовкілля, а штучні – Мінагрополітики. Держрибагентство приєднається до 
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Мінагрополітики. В області відсутня методологія та дорожня карта для вирішення питання 

розчищення водних об’єктів. Минулого року була створена спільна комісія облради та 

облдержадміністрації по водним об’єктам, наразі вона ліквідована, ми втратили можливість 

регулювати ці питання. Прошу надати пропозиції щодо вирішення проблеми, оскільки 

повторюються випадки, коли люди власним коштом за проєктами та відповідно до чинного 

законодавства здійснюють розчищення штучних водойм, але викликається поліція, іноді декілька 

разів на день, яка зупиняє роботи, а потім їх поновлює. 

Володимир Стефанішин: Якщо люди зробили все відповідно до законодавства, то слідкувати за 

цим мають правоохоронні органи, а не громадськість. Якщо такі ситуації відбуваються через 

недосконалість законів, то треба звертатися до законодавчих органів із пропозиціями їх 

змінювати. 

Лілія Богачева: Наскільки можливо в межах чинного законодавства зробити інтерактивну-карту, 

де будуть зафіксовані всі роботи, на які видані офіційні дозволи? Щоб цю карту вела певна 

служба, а інші не мали змоги вносити туди зміни. Тоді можна було б зайти на таку карту і 

подивитися дозвіл перед тим, як викликати поліцію. 

Микола Терещук: Такі дозволи зараз видає ДАБІ, але тільки у паперовому вигляді. 

Аліна Машенко: Для початку необхідно створити хоча б відкритий реєстр дозволів. 

Голосували: «за» – 12; «проти» – 0; «утримались» – 0 

Постановили: Звернутися до облради та облдержадміністрації із пропозицією щодо створення 

відкритого електронного реєстру дозволів на проведення проєктних робіт. 

 

По третьому питанню порядку денного 

Слухали: Олександра Зудікова, який повідомив, що 27 травня відбулося перше засідання комісії 

з питань здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря та 

управління якістю атмосферного повітря на території Дніпропетровської області. За результатами 

обговорення та прийнятих рішень у Центру екологічного моніторингу виникли деякі питання, які 

є доцільним винести на обговорення громадськості. Перше питання – відображення у реальному 

часі даних вимірювань, як зараз відбувається за допомогою віджета на сайтах облради, 

облдержадміністрації та інших. На комісії було озвучено пропозицію не транслювати ці дані 

онлайн, а відображати раз на тиждень, місяць або з іншою періодичністю у вигляді інтегрованих 

величин. Ми можемо забезпечити обидва варіанти і хотіли б почути думку громадськості. Моя 

персональна думка – відображення у реальному часі виключає людський фактор та корупційні 

ризики. Іноді трапляються позаштатні ситуації, від цього не захищений жоден електронний 

прилад, але свою функцію вони виконують. 

Олексій Ангурець підкреслив, що це дуже важлива комісія, відбулося перше її засідання, на якому 

вирішувалися питання, як практично має реалізовуватися нова постанова щодо моніторингу 

атмосферного повітря. Розвиток моніторингу в Дніпропетровській області хоч і є досі пілотним, 

але зароджувався на базі громадської екологічної ради, поштовхом стала необхідність 

моніторингу для нашого промислово-навантаженого регіону. Потім були внесені зміни у обласну 

екологічну програму, створене цільове підприємство і велася подальша робота. У цьому питанні 

дуже важлива участь громадськості, її позиція і активне обговорення того, яким чином система 

моніторингу має розвиватися і в нашій області, і в країні в цілому. Ми є майданчиком для 

пілотного проєкту, який потім, пройшовши певні етапі і отримавши певний досвід, можна буде 

запропонувати для впровадження в інших областях. Ця дискусія має відбуватися публічно, 

фахово і відкрито. 

Виступили: 

Микола Терещук: Зараз на віджеті відображаються не всі станції, ви налагоджуєте їх роботу? Ще 

спостерігаються перевищення у місті Павлоград за двоокисом азоту та у місті Кривий Ріг за 

пилом. 

Олександр Зудіков: Спочатку система моніторингу базувалась на електрохімічних та оптичних 

приладах. Прийнята пізніше постанова, яка забезпечує гармонізацію українського законодавства 

до європейських норм, регламентує методи вимірювань, до яких електрохімічні та оптичні не 
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належать. 

Олексій Ангурець: Питання, чи підпадають електрохімічні та оптичні прилади під дію постанови, 

дискусійне, тому після її прийняття в 2019 році система моніторингу такими приладами не 

доповнювалася, були придбані референтні прилади, які відповідають вимогам постанови і 

європейської директиви. Це стаціонарна станція в місті Дніпро і мобільна станція «Еол-1». Не 

зовсім правильно судити, чи працює система, дивлячись на віджет, оскільки деякі станції не 

знаходяться онлайн і не видають інформацію публічно, але продовжують збирати і накопичувати 

дані. Обслуговування станцій, які знаходяться у різних містах, це питання роботи Центру 

екологічного моніторингу, який вже два роки має недофінансування у розмірі 48-52 %. Була 

проведена часткова заміна сенсорів на електрохімічних приладах, зараз відбувається порівняння 

даних із референтними приладами. Також залишається питання повірки обладнання, оскільки 

українські компанії, які його виготовляли, зникли. На цей рік в бюджеті закладено кошти на ці 

роботи, проводиться маркетингове дослідження. Також на цей рік в планах придбання ще однієї 

стаціонарної референтної станції для міста Дніпро і за співфінансування Міндовкілля – дві такі 

ж станції для області. Це референтне обладнання виробляють дві-три закордонні компанії. Також 

заплановано придбати обслуговування цих станцій протягом трьох років. 

Олена Мальцева: Пропозиція щодо припинення відображення даних онлайн на комісії звучала 

від представника облради Тетяни Холоденко, оскільки пост в Павлограді два місяці транслював 

перевищення по аміаку в 16 разів. Фактично такого перевищення бути не могло. Павлоградський 

міськвиконком звертався до нас і до Центру екологічного моніторингу щодо припинення онлайн 

трансляції на цьому пості, оскільки почалася паніка, було порушено кримінальну справу на 

місцеву владу. На пост виїжджали органи МОЗу, проводили інструментальні заміри, за якими не 

було виявлено таких показників аміаку. У 2018 році департамент замовив проєкт розвитку 

системи моніторингу та передав його Центру екологічного моніторингу. В проєкті вказано, де 

повинні знаходитись пости та які показники кожен конкретний пост має вимірювати з 

урахуванням підприємств, речовин, які вони викидають, та розсіювання. За проєктом в 

Павлограді вимірювання аміаку не передбачені. Також у постанові є фіксовані та індикативні 

вимірювання, референтних там немає. Був прийнятий наказ Міндовкілля щодо методичних 

рекомендацій для створення програми моніторингу і наказ МВС щодо розміщення постів 

моніторингу, який поширюється також на пости Гідромету, який є суб’єктом державного 

моніторингу. 

Олексій Ангурець: У нас в області пілотний проєкт, оскільки в державі ще немає автоматизованої 

системи моніторингу. Виходячи із наявних технічних можливостей, законодавства, яке 

змінюється в процесі, власного та міжнародного досвіду ми тестуємо, як це може бути 

реалізовано. Також ми декілька разів направляли зауваження до постанови до Міндовкілля, за 

результатами комісії в черговий раз були направлені ці зауваження. 

Микола Терещук: Станції Центру екологічного моніторингу стоять відповідно до проєкту? 

Олексій Ангурець: Частина станцій встановлена ще до проєкту департаменту, за іншим проектом, 

який замовляв Центр екологічного моніторингу. Звичайно проєкт департаменту враховувався. 

Щодо речовин, які вимірюються, – визначався певний їх перелік із проєкту, але обладнання 

закуповувалося партіями, а не індивідуально під кожне місто, тому що на момент встановлення 

ми не розуміли реальну ситуацію з викидами. Також є міський проєкт, у відповідності до якого 

встановлюються станції у місті Дніпро. 

Олена Мальцева: Департамент сприяє розвитку системи моніторингу в області, але всі прилади 

мають відповідати чинному законодавству та пройти державну повірку. Ми неодноразово 

зверталися до Центру екологічного моніторингу за інформацією щодо того, коли які прилади були 

придбані, коли вони мають пройти повірку. Зараз прилади, які були придбані у 2017 році, вже 

вийшли з ладу. Планується придбання референтних станцій, а за наказом МВС на область їх 

потрібно дуже мало, крім того вони мають бути встановлені за відповідних умов, які зараз тільки 

розробляються. 

Павло Хазан: Виникає унікальна ситуація, коли департамент систематично в публічному просторі 

звинувачує комунальне підприємство обласної ради в тому, що щось іде не так. У 2016 році за 
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ініціативою голови облдержадміністрації та голови облради була створена система моніторингу. 

З 2016 по 2021 роки у департаменту не виникало жодних питань до підприємства, а з лютого 2021 

року виникають питання, які неможливо вирішити в робочому порядку. Також змішуються 

технічні і законодавчі питання. Рекомендую вам вирішувати ці питання в робочому порядку і 

знайти порозуміння із Центром екологічного моніторингу, оскільки департамент є органом, який 

відповідає за розвиток системи моніторингу та має бути найбільш зацікавлений у її розбудові. 

Скажіть, будь ласка, що було зроблено департаментом у сфері моніторингу за 2016–2021 роки? 

Олена Мальцева: Було розроблено проєкт, також ми неодноразово зверталися до Центру 

екологічного моніторингу, щоб здійснити спільні виїзди, було здійснено один виїзд. Також було 

проведено нараду із Гідрометом щодо верифікації вимірювань пересувної лабораторії. 

Неодноразово писали на Центр екологічного моніторингу листи з проханням надати нам план-

графік виїздів трьох мобільних лабораторій, але не отримали його. Писали листи з проханням 

надати інформацію стосовно того, яка сума необхідна на ремонт обладнання. 

Лілія Богачева: Ми працювали з питанням розвитку моніторингу ще у минулому складі 

громадської ради і вже тоді казали, що необхідно говорити про якість атмосферного повітря, а не 

про забруднення. Необхідно розробити підхід до того, з якими нормами ми порівнюємо отримані 

дані, також було б цікаво порівняти дані із європейськими нормами. У зв’язку з чим не 

відбувається повірка приладів – це відсутність фінансування або якась недбалість? Як часто 

проводиться калібрування приладів? 

Олександр Зудіков: Електрохімічні та оптичні сенсори мають строк життя два роки, після чого 

через фізичний знос їх необхідно замінювати, а потім проводити державну повірку. В нас вже 

розроблено план того, що і у якій послідовності необхідно замінювати, паралельно проходить 

процес дослідження тих виробників, які залишились на ринку. Також планується запустити 

станцію, яка буде здійснювати калібрування обладнання. Референтні станції працюють у 

штатному режимі і проходять калібрування відповідно до рекомендацій виробника та чинного 

законодавства. 

Лілія Богачева: Якщо прилади закуповувалися в 2017 році, то вже мала відбутися одна заміна 

сенсорів. Чи вона відбулася? Мені незрозуміло, чому департамент, який відповідає за розвиток 

системи моніторингу, задає питання щодо повірки через 5 років діяльності Центру екологічного 

моніторингу. 

Олексій Ангурець: Не всі прилади закуповувались одночасно. Ті, які були придбані у 2017 році, 

вже пройшли заміну сенсорів і державну повірку в минулому році. Наступна партія обладнання 

була придбана у 2018 році, в цих сенсорів строк експлуатації закінчився в цьому році, тому саме 

в бюджеті цього року закладені кошти на їх заміну. 

Павло Хазан: Фінансування цієї заміни узгоджене обласною радою, всі необхідні процедури 

пройдені, але розпорядником коштів спецфонду є департамент, тому все буде залежати від того, 

наскільки швидко пройде процедура тендера та наскільки швидко департамент буде реагувати на 

ці питання. З боку обласної ради ми будемо сприяти тому, щоб все відбулося якнайшвидше. 

Лілія Богачева: Чи подавалися пропозиції до Верховної Ради України щодо того, щоб перейти до 

вимірювань якості повітря та якості води? У нас є проблеми в законодавстві, Україна порушила 

ті зобов’язання в галузі охорони довкілля, які взяла на себе перед Європою. Як вирішуються ці 

питання? 

Павло Хазан: Наскільки мені відомо, представники Центру екологічного моніторингу та науковці 

Дніпра неодноразово надсилали свої пропозиції до профільного комітету Верховної Ради України 

та Міндовкілля.  

Аліна Машенко: Я рік працюю в проєкті, спрямованому на покращення якості повітря в Україні, 

ми бачимо дуже великий запит від населення на дані моніторингу, навіть у менш забруднених 

областях. Люди розвивають громадський моніторинг власними силами, щоб отримати хоч якусь 

інформацію. А в нас є реальна система і є вчені, які можуть аналізувати ці дані.  

Лілія Богачева: Дані громадського моніторингу неможливо використовувати в суді. 

Павло Хазан: Зараз практики використання даних моніторингу в суді немає, але відповідно до 

законодавства дані Центру екологічного моніторингу можуть бути використані, і я думаю, що 
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така практика з’явиться найближчим часом. 

Максим Сорока: Необхідно розрізняти і не плутати метрологічне і природоохоронне 

законодавство. Відповідно до нашого законодавства і всесвітньої практики дані моніторингу не 

для використання у суді, а для здійснення заходів нагляду і змінення екологічної політики. 

Дніпропетровська область унікальна, її досвід вивчається іншими областями. В деяких областях 

є експерименти з різними моделями системи моніторингу, ми спостерігаємо за всіма. Моніторинг 

– це сервіс, це основний момент. Нова постанова щодо моніторингу відповідає європейському 

законодавству 2002 року, Європа вже переходить на наступний етап. Друге питання – довіра до 

даних. Європейські системи вимагають, щоб дані були завантажені на сервер не пізніше ніж за 4 

години, інакше вони будуть сфабриковані, а онлайн дані неможливо підробити. Також є 

дослідження, яке визначає неправильним здійснення моніторингу виключно якоюсь однією 

службою, виключно за допомогою референтних методів. Мають бути залучені всі можливі дані, 

оскільки це сервіс для громади і органів публічної влади. Дослідження визнають, що дешеві 

індикативні методи допомагають тим громадам, у яких немає великих коштів. Також є 

дослідження, в якому брали участь 20 країн, яке показує, що електрохімічні системи теж є 

ефективними поряд з референтними. В США проводиться експеримент із системою, яка 

складається із декількох референтних та великої кількості індикативних приладів. Так, є 

проблемні дані, але приховувати їх – неправильно. Необхідно розглядати та вирішувати такі 

проблеми, активно комунікувати із громадою. Ми розвиваємо громадський моніторинг, але дуже 

зацікавлені у розвитку державних та муніципальних систем і дуже занепокоєні тим, що щось 

відбувається саме в тих областях, де такі системи створюються. Закликаю вас зберегти цю 

систему. 

Володимир Стефанішин: Чи буде після проведення заміни датчиків система відповідати якості 

моніторингу за європейськими нормами? 

Павло Хазан: Інакше облрада не виділяла б кошти, оскільки така відповідність була вимогою 

обласної ради до створення системи моніторингу. Обласна рада планує виділяти кошти на 

розвиток системи з урахуванням сучасних тенденцій. Науковцями Центру екологічного 

моніторингу постійно проводяться консультації з науковцями різних рівнів та різних країн. 

Аліна Машенко: Пропоную вивчити це питання більш детально, провести зустріч, на яку 

запросити закордонних та українських науковців, представників департаменту, громадськість, 

підприємства. 

Микола Терещук: Пропоную також звернутися до обласної ради з проханням щодо 

дофінансування роботи Центру екологічного моніторингу та надати інформацію щодо 

фінансування обслуговування постів. 

Лілія Богачева: В мене є ще побажання до онлайн-даних додати інформацію щодо того, коли була 

проведена заміна і технічне обслуговування того чи іншого сенсору.  

Григорій Шматков: На засіданні комісії була дуже бурхлива і неконструктивна дискусія, сьогодні 

я бачу більше конструктиву та розуміння. Ідея створення обласної системи моніторингу з’явилася 

ще на початку 90-х років в Інституті проблем природокористування та екології НАНУ. Макет 

системи створювався декілька років, але потім у Міністерства не вистачило фінансування, 

почалася реструктуризація. Система мала охоплювати не тільки атмосферне повітря, а й воду, 

ґрунти, здоров’я населення. Для створеної системи моніторингу необхідно прийти до єдиного 

розуміння. Ми маємо прагнути до Європи, але зараз знаходимось в іншій ситуації, у нас 

продовжує працювати система Гідромету, є пости водхозу, санітарної служби, вони працюють по 

затвердженим державним методикам, їх інформацію необхідно теж використовувати в системі 

моніторингу. Якщо система в тестовому режимі, то це інформація для внутрішнього 

використання. Перед розповсюдженням даних необхідно офіційно ввести її в експлуатацію, 

прилади мають бути повірені. У департаменту має бути вся інформація щодо приладів, тоді буде 

ефективна співпраця. 

Микола Терещук: Пропоную на наступному засіданні також заслухати результати наступного 

засідання комісії по моніторингу. 

Голосували: «за» – 12; «проти» – 0; «утримались» – 0 
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Постановили: Звернутися до обласної ради з пропозицією розглянути питання 

недофінансування роботи Центру екологічного моніторингу, а саме 48-52% основних фондів, та 

надати інформацію щодо фінансування обслуговування постів. Звернутися до Центру 

екологічного моніторингу з проханням до онлайн-даних додати інформацію щодо того, коли була 

проведена заміна і технічне обслуговування того чи іншого сенсору та посту. Звернутися до 

обласної ради з пропозицією проведення конференції на тему екологічного моніторингу.  

 

По четвертому питанню порядку денного 

Виступили: Аліна Машенко повідомила, що у Нікополі створена рада озеленення міста. Є дуже 

багато проблем із озелененням, але немає спеціалістів, які можуть порадити, як це правильно 

робити. Зараз висаджуються нові дерева, але вони гинуть через неправильний догляд. Звертаюся 

до експертів із Дніпра долучитися та допомогти із розробленням програми озеленення міста. 

Лілія Богачева: Крім програми озеленення вам ще слід зосередитись на тому, хто буде 

контролювати її впровадження, щоб не було непорозумінь між декількома службами. Також було 

б правильно розробити такий документ на рівні області. 

 

3. Закриття зборів. 

Терещук М. С. запропонував визнати збори такими, що відбулись, і закрити. 

Голосували: «за» – 12; «проти» – 0; «утримались» – 0 

Постановили: Визнати збори такими, що відбулись, і закрити.  

 

 

 

 

 

Голова зборів          Микола Терещук 

 

 

 

 

Секретар зборів         Юлія Атовка 

 


