
 

Інформація щодо розгляду запитів на інформацію за 3 квартал 2021 року які 

надходили до департаменту житлово- комунального господарства 

Миколаївської міської ради. 

 

Протягом липня-вересня 2021 року безпосередньо до департаменту 

житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради від 

громадян, громадських організацій, підприємств та юридичних осіб надійшло 

45 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 липня-вересня 2021 року опрацьовано 

та підготовлені відповіді  з наданням інформації на 60 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: 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 які 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., 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 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, надати копію 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 належним чином завірені (з реєстрацією вихідного номеру) копії 

документів Департаменту ЖКГ ММР,а саме:   Наказ Департаменту ЖКГ 

ММР №52 від 23.02.2021р., Акт обстеження зелених насаджень 

Департаменту ЖКГ №474-К від 22.12.2020 року, всі документи (ордери та 

дозволи) на видалення зелених насаджень видані повторно у березні - травені 

2021 року ТОВ ВКП «АЛЕКТА». 

- надання належним чином завірені (з реєстрацією вихідного номеру) копії 

документів Департаменту ЖКГ ММР,а саме: Документи на виділення та 

отримання асфальтної крихти КП ММР «Миколаївелектротранс» у 2018-2021 

роках з зазначенням підстав, 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 щодо розподілу 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 щодо договорів №1498 від 19.08.20, № 555 від 03.07.19 , 

№905 від 01.10.19 . Яка кількість з цих саджанців (дерев і кущів) прийшло в 

непридатність за станом на 20.05.21,  назви саджанця, місця його висадки, 

причини його поганого стану і орієнтовної дати (рік і місяць) погіршення 

стану саджанця; 

- надання 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 

Акта виконаних робіт, фотокопію інвентаризації дерев за цією адресою; 

- надання фотокопії актів  обстеження зелених насаджень складеніх 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, омолоджувальна обрізка? Чи 

оформлюється в даному випадку Акт обстеження зелених насаджень? Надати 

фотокопію зразка документа, який складається. На основі якого документа 

працює підрядник, при виконанні обрізки дерев? Надати фотокопію зразка 

такого документа; 

- надання фотокопії плану висадки саджанців дерев та кущів на 2021 рік; 

- надання фотокопії актів  обстеження зелених насаджень, складенніх у зв'язку 

з реконструкцією в парку ""Юних героїв"" з улаштуванням об’єкта 

монументального мистецтва (стели з державною символікою); 

-  надання фотокопії актів виконаних робіт за договором №1167 від 16.07.20 за 

листопад 2020р; 

- надання фотокопії актів  обстеження зелених насаджень складенніх у зв'язку   

з будівництвом магазину АТБ на ділянці обмеженою вул. Херсонське шосе, 

вул. Космонавтів , та вул. 12-а лінія, біля будінків вул.Космонавтів 102,  вул. 

Херсонське шосе 88, 90; 



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

балансі ДЖКХ: 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 фотокопії актів виконаних робіт за договором №1167 від 16.07.20 

заключенный ДЖКГ 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 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, заключенним ДЖКГ з ТОВ «Укрбіорост»; 

- надання фотокопиї  плана удаления (спила) деревьев и корчевания  пней на 

2021р; 

- надання 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 

строни вулиці ближче до торцу будівлі біля аптеки), копію документу з 

результатами інвентаризації дерев у сквері “Вітрильний”, яка була проведена 

в 2017 р; 

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

пошкодження автомобіля, щодо запланованих робіт з відновлення 

дорожнього покриття дворового проїзду біля буд.Айвазовського, 7 та 

Корабелів, 2 "Прошу надати засвідчені відповідним чином копіі листів, 

отриманих департаментом ЖКГ ММР від ТОВ «ПИК-СТРОЙ» щодо 

реконструкції площі Соборної в Центральному районі м. Миколаєва 

(коригування), яка виконується відповідно до договору від 18.08.2020 №1497, 

а саме: від 10.12.2020 №1012-01,  від 09.03.2021 №0903-01,  від 10.06.2021 

№1006-01; 

- надання засвідчених відповідним чином копії листів, отриманих 

департаментом ЖКГ ММР від БВК «ПИК-СТРОЙ» щодо реконструкції 

площі Соборної в Центральному районі м. Миколаєва (коригування), яка 

виконується відповідно до договору від 18.08.2020 №1497, а саме: від 

10.12.2020 №1012-01,  від 09.03.2021 №0903-01, від 10.06.2021 №1006-01; 

- надання копії акту обстеження зелених насаджень за адресою вул Леваневців 

25/22; 

-  надання копій ПКД По об'єкту  " Реконструкція площі Соборної в 

Центральному районі  м.Миколаєва; "надати інформацію щодо обєктивних 



обставин, які були підставою для поовження строку виконання робіт за 

Договором з ТОВ БВК ПИК-СТРОЙ, а також копії документів, які 

підтверджують наявність таких обставин; 

- Надання інформації обсяг фінансування всіх видів робіт та послуг, які були 

закуплені Департаментом житлово-комунального господарства 

Миколаївської міської ради для виконання об’єкту «реконструкція площі 

Соборної у м.Миколаєві», зазначити окремо кожен вид робіт/послуг та обсяг 

коштів, виділених на нього, зазначити джерело фінансування кожного виду 

робіт/послуг; 

- надання копії проекту капітального ремонту скверу імені В.І. Коренюгіна в 

Інгульському районі м. Миколаєва; 

- надання копії проектно-кошторисної документації по проекту 

«Реконструкція площі Соборної в місті Миколаєві», назву/код ЄДРПОУ 

компанії, яка проводила експертизу проектно-кошторисної документації по 

проекту «Реконструкція площі Соборної в місті Миколаєві»; 

- надання  інформації, яка знаходиться у володінні Департаменту ЖКГ 

Миколаївської міської ради: у разі встановлення на будинку Центральний,9 

100 LED світильників, хто буде платником витрат на електроенергію, яка 

буде витрачатися кожну ніч при освітленні будинку,чи є погодження 

співвласників майна багатоквартирного будинку Центральний,9 на 

виконання таких ремонтних робіт;  

- надання  копії актів виконаних робіт покосів за період червень-липень, копію 

плану графіку покосів на серпень-жовтень, копію плану профілактичних 

інформаційних рейдів, копії протоколів про притягнення до адміністративної 

відповідальності  та ін;   

- надання  інформації скільки зливних стоків виходять у акваторію р.Південого 

Буду та Інгул, чиї ці стоки, де вони знаходяться,чи передбачені штрафи для 

організацій,які зливають хімічні речовини в річки; 

- надання інформаціїскільки аварійних будівель у Миколаєві було 

відреконструйовано протягом 2020 року?; 

- надання інформації щодо забезпечення права на відпочинок та оздоровлення 

шляхом благоустрою парку «Богоявленський» для забезпечення відпочинку 

громадянам різного віку та будь-який смак; 

- надання інформації скільки зливових труб для стоків виходять у акваторію 

річок Південний Буг та Інгул, під чиїм контролем ці труби, де вони 

знаходяться; 

- надання інформації щодо усіх адрес багатоквартирних будинків міста 

Миколаєва, в яких встановлені ліфти, з зазначенням інформації щодо того, на 

чиєму балансі вони знаходяться, яка  компанія їх обслуговує, та їх технічний 

стан (працює/не працює, чи потребує ремонту, рік введення в експлуатацію). 

- Щодо надання інформації щодо  укладання угоди з підприємством ТОВ 

ПАРКСОЛЮШН на підставі тендеру «Запобігання інтродукції та 

поширенню чужорідних видів рослин (амброзії), які загрожують природним 

екосистемам»,надати копії актів виконаних робіт станом на день надання 

відповіді на запит. Окремо надати фотозвіти виконаних робіт, яких 



потребують умови договору та вказати адреси проведених робіт з 

зазначенням площі обробки рослини, надати копію документу на підставі 

якого підрядник ТОВ ПАРКСОЛЮШН отримав замовлення на обробку 

амброзії ( на якій саме території повинно відбуватись видалення небезпечної 

рослин, та в який термін підрядник мусить виконати її видалення); 

- надання інформації яка на сайті Prozorro розміщена про проведення 

«Поточного ремонту мереж електропостачання по проспекту Центральний,9» 

(https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-31-001979-b) ,чи є погодження 

співвласників майна багатоквартирного будинку Центральний,9 на 

виконання таких ремонтних робіт; 

- наданя копії Наказу директора департаменту житлово-комунального 

господарства Миколаївської міської ради №2 від 02.01.2019; 

- надання інформації ,які роботи було виконано  та які послуги було надано 

ФОП Воробйовою Л.А.; 

- надання інформації , повідомити чи  передбачено цільове фінансування на 

утримання парку "Богоявленський"; 

- надання інформації щодо реалізації проєкту “Нове будівництво дюкера через 

річку Південний Буг та магістральних мереж водопостачання для 

забезпечення мікрорайону Варварівка в м. Миколаїв”.  Чи передані на баланс 

комунального підприємства «Миколаївводоканал» мережі, які прокладено, 

дюкер і всі супутні комунікації? (Якщо ні, прошу вказати причину та терміни 

- передачі). Скільки жителів мікрорайону вже звернулося для отримання 

технічних умов для підключення водопостачання. Чи визначено терміни 

підключення до водопостачання шкіл, лікарень та інших соціальних об'єктів 

мікрорайону. Чи розпочато будівництво очисних споруд у мікрорайоні 

Варварівка? (прошу надати відповідні документи, вказати терміни 

будівництва та вартість). 

 

 

 

 

 

                                                                    Загальний відділ департаменту  

                                                                    житлово-комунального господарства  

                                                                    Миколаївської міської ради 


