
 

Додаток                     
 

Заходи щодо  інформування громадськості з питань, що стосуються довкілля у Миколаївській області  

протягом 2015 року 

№ з/п Зміст заходів Стан виконання Строк виконання 

2. Забезпечити 

інформування населення через 

засоби масової інформації про: 

об’єкти, які є 

найбільшими забруднювачами 

навколишнього природного 

середовища; 

екологічно небезпечні 

аварії та надзвичайні ситуації 

техногенного і природного 

характеру; 

заходи, що вживаються 

для подолання і ліквідації 

таких аварій та надзвичайних 

ситуацій. 

В Арбузинському районі з метою забезпечення 

інформування населення району з питань, які 

стосуються довкілля, в місцевій газеті «Нове життя» 

протягом року друкувались інформаційні бюлетені 

щодо стану радіаційної безпеки на Южно-Українській 

АЕС.  

В Березнегуватському районі на постійному 

контролі виконання плану заходів щодо інформування 

громадськості з питань, які стосуються довкілля. Через 

районну газету «Народна трибуна», місцеве 

радіомовлення, а також на сходках громадян в селах 

району доводиться до відома інформація про об’єкти, 

які є забруднювачами навколишнього природного 

середовища, про небезпечні аварії та надзвичайні 

ситуації техногенного і природного характеру та 

заходи, що вживаються для подолання таких аварій і 

ситуацій. 

У Березанському районі інформування населення 

забезпечується через районну газету «Березань» про 

об’єкти, які є найбільшими забруднювачами 

навколишнього природного середовища, про 

екологічно небезпечні аварії та надзвичайні ситуації 

техногенного та природного характеру. 

В м. Вознесенськ  визначено об’єкти, які є 

найбільшими забруднювачами навколишнього 

природного середовища: потенційно-небезпечних 10 

Постійно, щокварталу 



2 

 

№ з/п Зміст заходів Стан виконання Строк виконання 

од.; об’єктів підвищеної небезпеки – 8 од. Через 

місцеві ЗМІ – газету «Новини Вознесенська: день за 

днем» населення постійно інформується про 

виникнення надзвичайних ситуацій та про події в НС і 

заходи з їх ліквідації. При виникненні надзвичайних 

ситуацій в місті є можливість оповіщення населення 

через: систему оповіщення цивільного захисту міста (6 

електросирен); офіційний інтернет-портал міста 

(voznesensk.org); гучномовці, пам’ятки та листівки та 

ін.. 

На території Врадіївського району в районній газеті 

«Вісник Врадіївщини» започатковано екологічну 

рубрику «Природа і людина». Населення постійно 

інформується щодо стану поводження з відходами на 

підприємствах району, вжиття заходів щодо їх 

подолання і ліквідації екологічних ситуацій через 

районну газету «Вісник Врадіївщини» та кабельне 

телебачення. 

В Казанківському районі задіяно централізовану 

систему оповіщення населення на відрізку 

аміакопроводу «Тольятті-Одеса». В селах Лісне, 

Володимирівка, Новосілля встановлено 3 

автоматизованих електросирени з виявленням аміаку в 

повітрі та 14 гучномовців.  

В Жовтневому районі здійснюють свою діяльність 

38 потенційно небезпечних об’єктів, які є найбільшими 

забруднювачами навколишнього природного 

середовища, з них: ТОВ «Сандора». Для району 

представляють небезпеку ТОВ «Миколаївський 
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глиноземний завод», на кордоні з територією 

Галицинівської ради проходять міські очисні споруди, 

які забруднюють каналізаційними викидами 

прибережну смугу водної акваторії Бузького лиману; 

аміакопровод протяжністю 10,5 км, який експлуатує 

УДП «Укрхімтрансаміак».  

На території Миколаївського району промислової 

зони смт Ольшанське знаходиться непрацююча КНС, 

яка є забруднювачем навколишнього середовища. 

Розпочалося виготовлення нової проектно-

кошторисної документації. Також найбільшим 

забруднювачем навколишнього середовища на 

території району є ПАТ «Югцемент» (смт 

Ольшанське). Інформування населення проводиться 

через газету «Маяк».  

В Первомайському районі в сільських та селищних 

радах забезпечено інформування населення через ЗМІ 

та оголошення на дошках об’яв про заходи, що 

вживаються для подолання і ліквідації надзвичайних 

ситуацій.  Районною державною адміністрацією в 

газеті «Прибузький вісник» висвітлюються проблеми, 

які можуть вплинути на виникнення небезпечних 

аварій та надзвичайних ситуацій 

4. Забезпечити видання щорічної 

доповіді «Про стан 

навколишнього природного 

середовища в Миколаївській 

області» та її розповсюдження 

З метою поширення інформації про стан довкілля в 

області щорічно готується регіональна доповідь про 

стан навколишнього середовища області підготовлено 

та розміщено на офіційному веб-сайті управління 

Регіональну доповідь про стан навколишнього 

природного середовища за 2014 рік 

Щороку, починаючи з 

2005 року 



 

 


