
 

МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

Виконавчий комітет 

 

РІШЕННЯ 
від 28 травня  2020  року                                                                           №45 

 
Про екологічну ситуацію на території Музиківської ОТГ 

 
Заслухавши інформацію спеціалістів з питань землекористування та екології 

Гордовенка В.П. та Новохацької Л.О., з метою поліпшення екологічної ситуації на території 
Музиківської ОТГ і ліквідації негативного впливу на навколишнє середовище діяльності 
підприємств та фізичних осіб відповідно до ст. 12 Земельного кодексу України, ст.12 Закону 
України «Про охорону земель», ст.15 Закону України «Про охорону навколишнього 
природного середовища», ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет сільської ради  

 
В И Р І Ш И В:  
 
1. Інформацію Новохацької Л.О., Гордовенка В.П., взяти до відома.  
2. Продовжити моніторинг екологічного стану території Музиківської сільської ради  
3. Затвердити протипожежні заходи на період збирання врожаю 2020 року (додаються) 
4. Спеціалістам відділу землекористування та розвитку інфраструктури продовжити 

моніторинг екологічної ситуації на території Музиківської ОТГ. 
5. Контроль за виконанням даного рішення просити здійснювати постійну комісію з 

питань транспорту, зв’язку, благоустрою, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього середовища (голова – Колісніченко В.І.) 

 
Сільський голова        С.ЛЕЙБЗОН 
 



ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ 2020 РОКУ  
 
 
   Керівникам господарств, фермерам та орендарям про необхідно запеспечити 

здійснення заходів щодо охорони врожаю зернових та грубих кормів від пожеж у 2020 році . 
1.Заборонити роботу на хлібних масивах комбайнів, тракторів, автомобілів, не 

забезпечених іскрогасниками, вогнегасниками та пожежним інвентарем. 
2.На автошляхах, що проходять через хлібні масиви, встановити щити з написами про 

заборону куріння, користування відкритим вогнем, проїзд автомобілів, тракторів без 
вогнегасників. 

3.Хлібні поля розбити на ділянки не більше 50га, між ними зробити прокоси шириною 
не менше 8 м, уздовж прокосів проорати смугу шириною не менше 4м. 

4.Обкосити хлібні поля в місцях прилягання їх до лісових масивів, лісосмуг, 
автошляхів, залізниць, уздовж обкосів проорати смуги шириною не менше 4 м. 

5.Встановити біля хлібних масивів, на яких проводиться збирання врожаю, трактор з 
плугом та пристосовану для пожежогасіння сільгосптехніку. 

6.Скирти соломи розташувати на відстані не ближче 20м від доріг, 15м від ліній 
електромереж, 50 м від будинків та споруд. Площа основи скирти не повинна бути більше 300 
м2, відстань між ними – не менше 20м. 

7.Заборонити спалювання стерні, пожнивних залишків, а також сухої трави уздовж 
доріг та розведення вогнищ на полях. 

  
                   З метою недопущення виникнення пожеж пропонується: 
 
1.провести інструктивні наради керівникам сільгосппідприємств всіх форм власності з 

головними інженерами, механіками, бригадирами тракторних бригад  щодо забезпечення 
пожежної безпеки на період збирання та зберігання врожаю і заготівлі грубих кормів; 

2.скласти та затвердити схематичні плани протипожежного захисту врожаю, на яких 
нанести: смуги прокосів, місця розміщення зернотоків, зерноскладів, польових станів, 
скиртування грубих кормів, місць встановлення знаків пожежної безпеки, тракторів з плугами, 
перекриття тимчасових доріг тощо; 

підготувати до використання пожежну і спеціальну техніку, обладнання та інвентар для 
3.гасіння пожеж, створити резерв пально-мастильних та вогнегасних матеріалів, провести 
навчання відповідальних працівників; 

4.відновити, обладнати та привести у відповідність протипожежне водопостачання, 
підготувати для забору води всі наявні водонапірні башти, пожежні водоймища і пірси, інші 
інженерно-технічні споруди протипожежного призначення та під’їздні дороги до них; 

5.забезпечити сертифікованими вогнегасниками об’єкти сільськогосподарського 
виробництва, провести роботу щодо  вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій 
зерноскладів і складів грубих кормів; 

6.організувати патрулювання пожежонебезпечних  ділянок  сільгоспугідь із 
залученням до цієї роботи громадських організацій та населення, забезпечити їх засобами 
наглядної протипожежної агітації та знаками попереджувального характеру; 

7.організувати виготовлення агітаційних матеріалів щодо збереження врожаю від 
вогню (трафарети, листівки, панно, знаки безпеки тощо) і встановити їх у місцях збирання 
врожаю, зберігання та переробки зерна і грубих кормів; 

8.систематично проводити роз’яснювальну роботу серед населення щодо дотримання 
правил пожежної безпеки при  переміщенні по території сільськогосподарських угідь. 
  



 
ПРО ЕКОЛОГІЧНУ СИТУАЦІЮ НА ТЕРИТОРІЇ МУЗИКІВСЬКОЇ ОТГ 

 
Загальна площа  земель сільської ради 12688 га, сільськогосподарських земель  

11577,6424 га, сільськогосподарських угідь 11270 га, рілля - 10508,0794 га, пасовища 701,8593 
га,  лісові насадження 389,7972 га полезахисні лісосмуги179,2 га, захисні насадження навколо 
водних та інших об’єктів 53,2 га.  
          Використання сх. земель: на території сільської ради основними землекористувачами 
є: ф/г «Сапфір-Агро» (1500 га земель),  ТОВ «Агро-Діло» (927 га) та ПСП «Агрофірма 
«Роднічок» (1100 га), також працюють 25 менших за  площею користування фермерських 
господарств і одноосібники (площа користування близько 3000 га).1.Основними 
порушеннями у сфері землекористування є: розпахування пасовищ, відсутність сівозмін, не 
внесення добрив необхідної кількості для збереження вмісту гумусу. Все це призводить до 
деградації ґрунтів. Ведеться інформативна робота із землекористувачами щодо заходів для 
збереження родючого шару грунту. Продовжуємо заключати нові договори оренди із 
обов’язковим включенням до них агрохімічних паспортів.  2.розповсюдження карантинних 
бур΄янів, хвороб, шкідників, (амброзія полонолистна, циклохена, заразиха соняшникова )                        
3. пали та пожежі, екстремальні режими використання угідь . 

 
 Водні об’єкти: загальна площа 283,185 га, з них під природними водоймами 91,5 га, 
штучними (канали, колектори) – 120,0 га, ставками – 81,38 га. Проблема: відсутність води у 
водоймах призводить до зміни мікроклімату, пониження рівня ґрунтових вод, в результаті 
чого висихають криниці,захисні смуги біля водойм, а самі водойми стають місцем скидання 
сміття.    

Полезахисні лісосмуги: основною проблемою є знищення полезахисних насаджень, 
шляхом їх вирубки, особливо в зимовий період. Необхідно провести інвентаризацію лісових 
насаджень і польових доріг, з метою передачі їх в оренду і користування власникам суміжних 
земельних ділянок для їх догляду і збереження. На сьогоднішній день, сума, необхідна для 
виконання цих робіт – 1065,0 тис. грн. З відповідним листом сільська рада звернулася до 
Департаменту розвитку сільського господарства та зрошення. 

Сміттєзвалище: головною проблемою залишається несанкціоноване сміттєзвалище у 
полі-контурі 74. За 2019 рік надійшло два звернення на гарячу лінію від мешканців с. 
Мірошниківка, стосовно розповсюдження сміття через пориви вітру. Одним із шляхів 
вирішення проблеми є облаштування станції приймання, сортування і пакування відходів, та 
через відсутність коштів на даний час неможливо. Як варіант, можна розглянути обвалування 
території та висадку захисних смуг (дерева).   

Через відсутність коштів неможливо закінчити роботи щодо розробки схем санітарної 
очистки населених пунктів.  

В межах с. Музиківка, працює ПП «Тін Сервіс». Останнім часом надходять скарги щодо 
постійного неприємного запаху фарби і лаків зі сторони заводу. Сільською радою 
запропоновано висадити дерева по периметру заводу і на його території для зменшення 
негативного впливу на навколишнє середовища і жителів села.  

 
Гордовенко В.П., спеціаліст з землекористування та екології  

  


