
 

Інформація щодо розгляду запитів на інформацію за 2 квартал 2021 

року які надходили до департаменту житлово- комунального 

господарства Миколаївської міської ради. 

 

Протягом квітня-червня 2021 року безпосередньо до департаменту 

житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради від 

громадян, громадських організацій, підприємств та юридичних осіб надійшло 

42 інформаційних запитів. На всі запити надані відповіді з роз’ясненнями та 

надана запитувана інформація у межах повноважень департаменту житлово-

комунального господарства. 

Також департаментом житлово-комунального господарства 

Миколаївської міської ради протягом квітня-червня 2021 року опрацьовано 

та підготовлені відповіді  з наданням інформації на 54 інформаційних запитів 

які надходили через виконавчий комітет Миколаївської міської ради. 

Громадяни, громадські організації, підприємства та юридичні особи 

зверталися з питань надання інформації щодо:  

 

- надання інформації: Фото копії актів обстеження зелених насаджень і 

розрахунків відновної вартості зелених насаджень, складених у зв'язку з 

забудовою: - на ділянці під будівництво скейт-парку в сквері біля ДК 

Молодіжний; - на ділянці під передбачувану забудову ТОВ Алекто-ПЛЮС, 

розташованої між будівлею автовокзалу та вул. Прикордонною; 

-  надання інформації: яким рішенням ММР було затверджено перелік об'єктів 

зеленого господарства, віднесених до територій рекреаційного призначення в 

м.Миколаєві станом на 05.04.21; 

- надання інформації: належним чином завірених (з реєстрацією вихідного 

номеру) копії документів Департаменту ЖКГ ММР, а саме: 1.    Документи 

(договори з додатками та акти) на щорічне обслуговування ім. Чигрина 

загальною площею 1,04 га за рахунок бюджетних коштів у 2012, 2013, 2016, 

2020 та 2021 роки. 2.  Документи (рішення ММР, акти прийому передачі, 

план меж земельної ділянки скверу, акт встановлення та погодження меж 

земельної ділянки скверу, та ін.), технічні документи щодо передачі на 

баланс Департаменту ЖКГ ММР скверу «ім. Чигрина» загальною площею 

1,04 га.; 

-  надання інформації: чи заплановано на 2021 рік витрати на проведення 

роботи по проведенню схема організації дорожнього руху перед перехрестям 

вул.Казаріна і 3 Воєнної-Сивашської дивізії до вимог ДСТУ 4100:2014, 

ДСТУ 2587-10 та п.8.2.1 Правил дорожнього руху 2.  копії нової схеми 

організації дорожнього руху перед перехрестям вул.Казаріна і 3 Воєнної - 

Сивашської дивізії погоджену з відділом безпеки дорожнього руху УПП в 

Мик.обл. 

- надання інформації: належним чином завірених (з реєстрацією вихідного 

номеру) копії документів Департаменту ЖКГ ММР, а саме:1.Наказ 

Департаменту ЖКГ ММР №52 від 23.02.2021р. 2. Акт обстеження зелених 



насаджень департаменту ЖКГ ММР №474-К від 22.12.2020 року. 3.Всі 

документи (ордери та дозволи) на видалення зелених насаджень видані 

повторно у березні - травні 2021 року ТОВ ВКП «АЛЕКТА»; 

- надання інформації: належним чином завірені (з реєстрацією вихідного 

номеру) копії документів Департаменту ЖКГ ММР, а саме: 1. Документи на 

виділення та отримання асфальтної крихти КП ММР 

«Миколаївелектротранс» у 2018-2021 роках з зазначенням підстав. 2.    

Документи щодо замовлення Департаментом ЖКГ ММР робіт та послуг: - з 

асфальтування доріг та переїдів міста; - з асфальтування пішохідних алей до 

зупинок громадського транспорту; - з укладання тротуарної плитки на 

автомобільних переїздах міста; - з укладання тротуарної плитки до зупинок 

громадського транспорту; - на встановлення нових бетонних стовпів для 

міських мереж; 

-  надання інформації стосовно наявності кладовищ  на території 

Миколаївській області щодо наявності місць поховань (кладовищ) на 

території Миколаївської області (меморіальних, військових, цвинтарів за 

релігіям: греко-католицизм, протестантизм, буддизм, іслам, юдаїзм); 

-  надання інформації : Розподіл саджанців (дерев та кущів), отриманих за 

договорами №1498 від 19.08.20, № 555 від 03.07.19 , №905 від 01.10.19  із 

зазначенням назви саджанців, місця або адреси їх висадки і кількісті 

саджанців, висаджених в даній локації; 

-  надання інформації ДЖКХ за договорами №1498 від 19.08.20, № 555 від 

03.07.19 , №905 від 01.10.19  були отримані саженці дерев  та кущів.  Яка 

кількість з цих саджанців (дерев і кущів) прийшло в непридатність за станом 

на 20.05.21?  Інформацію прошу надати у вигляді таблиці із зазначенням 

назви саджанця, місця його висадки, причини його поганого стану і 

орієнтовної дати (рік і місяць) погіршення стану саджанця; 

- надання інформації : - фото копію Актів обстеження зелених насаджень за 

адресою вул. Андреева-Палагнюка, 17 на території КП ММР 

"Миколаївелектротранс" та на прилеглій до нього території з боку вулиці; -

назву підприємства, яке здійснювало обрізку дерев за даною адресою; -номер 

договору і фотокопію Акту виконаних робіт; - фотокопію інвентаризації 

дерев за цією адресою; 

- надання інформації: фотокопії актів  обстеження зелених насаджень 

складених у зв'язку:- з розширенням дорожнього полотна біля магазину 

Епіцентр за адресою Херсонське шосе 1 ;-  з будівництвом магазину АТБ на 

перетині Херсонського шосе і вул. Космонавтів ;-  з будівництвом будівель 

між будинками вул. Садова 29 і вул. Садова 25; 

- надання інформації : - Які документи оформляє ДЖКХ якщо дереву 

необхідна санітарна обрізка крони, формувальна обрізка, санітарна обрізка? 

Чи оформлюється в даному випадку Акт обстеження зелених насаджень? 

Прошу надати фотокопію зразка документа, який складається; - На основі 

якого документа працює підрядник, при виконанні обрізки дерев? Прошу 

надати фотокопію зразка такого документа; 



- надання інформації : фотокопію плану висадки саджанців дерев та кущів на 

2021 рік; 

- надання інформації : Фотокопії актів  обстеження зелених насаджень, 

складених у зв'язку з реконструкцією в парку ""Юних героїв"" з 

улаштуванням об’єкта монументального мистецтва (стели з державною 

символікою); 

- надання інформації :фотокопії актів виконаних робіт за договором №1167 від 

16.07.20 за листопад 2020р; 

- надання інформації: фотокопії актів  обстеження зелених насаджень 

складених у зв'язку з будівництвом магазину АТБ на ділянці обмеженою вул. 

Херсонське шосе, вул. Космонавтів , та вул. 12-а лінія, біля будинків 

вул.Космонавтів 102,  вул. Херсонське шосе 88, 90; 

-  надання інформації : щодо зелених зон усіх призначень, які перебувають на 

балансі ДЖК ММР, загальна кількість зелених зон, в штуках і в м.кв, 

кількість зелених зон у яких проведена інвентаризація зелених насаджень, в 

шт. і в м. кв, кількість зелених зон на які складені паспорти об'єктів, в 

шт і в м кв. Чи ведеться екологічним департаментом ДЖКХ реєстр зелених 

насаджень в місті? 

-  надання інформації:  фотокопії актів виконаних робіт за договором №1167 

від 16.07.20 заключений ДЖКГ ММР з ТОВ «Укрбіорост» стосовно 

видалення, обрізання дерев та корчування пнів за листопад 2020р; 

- надання інформації: який нормативний показник площі озеленених територій 

на одну людину в місті Миколаєві; який фактичний показник площі 

озеленених територій на одну людину в місті Миколаєві станом на 

01.01.2019, 01.01.2020, 01.01.2021;- на якому електронному ресурсі можна 

ознайомиться з даними фактичного показника площі озеленених територій на 

одну людину в місті Миколаєві; 

-  надання інформації: щодо фотокопії повного комплекту документів 

(розрахунки обсягу спиляної деревини, розрахунок вартості робіт, адреси, за 

якими проводились роботи і інші документи) до акту виконаних робіт № 

24\11 від 24.11.2020 за договором №1167 від 16.07.20, укладеним ДЖКГ з 

ТОВ «Укрбіорост»; 

-  надання інформації:  щодо надання фотокопії  плану видалення (спила) 

дерев та корчування  пнів на 2021 р.; 

-  надання інформації: фотокопії актів обстеження зелених насаджень і ордера 

на видалення зелених насаджень за адресою  вул .Південна 52 (2 дерева з 

боку вулиці по середині будівлі біля аптеки) і вул. Південна 39 (одне дерево 

зі сторони вулиці ближче до торцю будівлі біля аптеки),прошу надати копію 

документу з результатами інвентаризації дерев у сквері “Вітрильний”, яка 

була проведена в 2017 р. 

-  надання інформації: у зв’язку з падінням дерева (акація) по вул.Терасна, 12 

та пошкодження автомобіля; 

-  надання інформації:1.Чи готові пляжі «Стрілка» по пр. Героїв України, 2/2 та 

«Прибій» по вул. Веселинівській, 1/1 у м. Миколаєві до відпочинку людей у 

весняно-літній період станом на 26 квітня? Якщо ні, то на коли планується 



їхня підготовка? 2.Скільки коштів передбачено на утримання цих пляжів в 

бюджеті міста Миколаєва на 2021 рік? У відповіді прошу вказати суми, 

передбачені на кожний пляж окремо, які роботи плануються там виконати чи 

вже виконані, та ПІБ чи найменування підрядника. 3.Чи планують цього року 

встановлювати на пляжах «Стрілка» та «Прибій» нові лавки, туалети, 

рятувальні пости чи інші об’єкти? Скільки на це передбачено коштів?"; 

- надання інформації:  копії рішення виконавчого комітету ММР про місце, 

дату ,час проведення конкурсу по визначенню виконавця послуг з вивезення 

побутових відходів з території м.Миколаєва, який призначено на 24.05.2021 

року; 

- надання інформації:  яку суму бюджетних асигнувань було встановлено за 

відповідними бюджетними призначеннями ДЖКГ ММР з метою утримання 

парку "Дружба" у Корабельному р-н, на 2019-2021 р.р.?; 

- надання інформації: надання повного переліку  об’єктів благоустрою 

зеленого господарства ,розташованих  у Корабельному районі; 

- надання інформації: чи проводилась інвентаризація зелених насаджень  та 

об’єктів по догляду за об’єктами зеленого господарства у дендропарку 

«Дружба»; 

- надання інформації: чи було розроблено та складено документацію із 

землеустрою парку «Богоявленський» із встановленням меж його території в 

натурі, яка загальна площа парку, чи внесено до Державного земельного 

кадастру інформацію відносно меж та площі парку та ін.; 

- надання інформації: чи було розроблено та затверджено проекти 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки парку "Богоявленський" в 

оренду будь-яким особам, чи було розроблено та затверджено проекти 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок безпосередньо суміжних із 

територією парку в оренду, чи було укладено договори оренди та ін.; 

- надання інформації: які дії було вчинено місцевою владою щодо надання 

статусу гідрологічної пам'ятки природи джерелу на території міського парку 

" Богоявленський", чи було встановлено площу і межі, чи було розроблено та 

погоджено рекомендації щодо поліпшення якості води в джерелі та ін.; 

- надання інформації: Заплановану у бюджеті Миколаєва на 2021 рік загальну 

суму для департаменту ЖКГ щодо проведення робіт та надання послуг із 

збирання й утилізації сміття, прибирання парків, скверів, зелених зон, 

бульварів, газонів, вулиць, ліквідації несанкціонованих звалищ.  

- надання інформації: копію документу, яким була створена конкурсна комісія 

з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території 

міста Миколаєва. Окремо прошу надати перелік осіб, які увійшли до складу 

такої комісії, структуру тарифу в розрізі категорій споживачів послуги 

(мешканці багатоповерхівок, мешканці приватного сектору, підприємства, 

тощо),щодо кількості абонентів комунального підприємства 

“Миколаївкомунтранс”, тариф КП “Миколаївкомунтранс” на захоронення, за 

яким КП наразі приймає ТБО у КП “Миколаївкомунтранс”, ТОВ “ВалАн” та 

КП “Обрій-ДКП”, копію конкурсної документації, на підставі якої 

проводиться конкурс з визначення виконавця послуг з вивезення побутових 



відходів на території міста Миколаєва,  копію листа узгодження конкурсної 

документації з Південним міжобласним територіальним відділенням АМКУ; 

- надання інформації: які підприємства обслуговують ліфти у 

багатоповерхівках Миколаєва?, хто був розробником норм надання послуг з 

вивезення відходів, затверджених рішенням виконавчого комітету ММР № 

138 від 24,12,2020 р., так, як у рішенні відсутнє посилання на розробника?; 

- надання інформації: яка сума запланована на 2021 рік на утримання парку 

Перемоги та парку «Народний сад»?, чи будуть проводитись ремонтні роботи 

або роботи з реконструкції на території вищезазначених парків у 2021 році?; 

- надання інформації: щодо ознайомлення з документами учасників конкурсу, 

Копії договорів з підрядниками та актів виконаних робіт до них щодо 

ремонтних робіт (у т.ч. реконструкції), що востаннє проводились у бульварі 

по проспекту Центральному на ділянці вул. Московська – вул. Мала 

Морська, чи планується продовження реконструкції зазначеного бульвару від 

вул. Садова до вул. 6-та Слобідська у 2021 році, як це анонсував 

Миколаївський міський голова?, які роботи планується провести за проектом 

«Реконструкція площі Соборної в Центральному районі м.Миколаєва» у 2021 

році на суму у 7 500 000 гривень; 

- надання інформації:  копії рішення конкурсної комісії про визначення 

переможців конкурсу у м. Миколаєві, акту, яким введено в дію рішення, 

договір з виконавцями послуг з вивезення побутових відходів.; 

- надання інформації:  яким актом органу місцевого самоврядування введене в 

дію рішення конкурсної комісії про визначення переможців конкурсу на 

надання послуг з вивезення побутових відходів, які договори укладені з 

виконавцями послуг та за якими тарифами виконавці послуг з вивезення 

побутових відходів повинні надавати свої послуги.  

 

 

                                                                    Загальний відділ департаменту  

                                                                    житлово-комунального господарства  

                                                                    Миколаївської міської ради 


