
        

  

      

 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

СЬОМА СЕСІЯ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

  

  Р І Ш Е Н Н Я 

від 24 червня  2011 року        №  104 

смт. Голованівськ 

 

Про  депутатський запит 

депутата районної ради 

Комашка Г.В. 

 

 

 Відповідно до статей 21, 22 Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад», частин 7, 8 статті 49 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Підтримати вимогу депутата районної ради Комашка Г.В. стосовно 

питань, порушених у депутатському запиті. 

 

2. Депутатський запит депутата районної ради Комашка Г.В. направити 

для розгляду Прокурору Голованівського району Горщаку М.Л. для 

відповідного реагування з наступним наданням відповіді депутату та районній 

раді в місячній термін. 

 

 

Голова районної ради        О. Чушкін 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прокурору Голованівського 

району 

Горщак М.Л. 

Депутата Голованівської 

районної ради 

Комашка Григорія Віталійовича 

с. Капітанка 

вул. Леніна, 185 

 

 

Депутатський запит 

 

 Прошу Вас перевірити правомірність застосування авіації при обробці 

хімікатами посівів сільськогосподарських культур у весняно-літній період 

2011року землекористувачами СГ ТОВ «Капітанка» та ПП «Люшнювате», та 

законність використання земельної ділянки лугу, яка облаштована цим же 

землекористувачем під летовище. 

 На мою думку, при проведені цих робіт порушені всі відповідні закони та 

правила. Земельна ділянка, на якій знаходиться летовище розташована 

неподалік великого водоймища (20га). На вказаному місці постійно 

заправляють літаки хімічними препаратами весь весняно - літній період, що 

становить санітарну та екологічну загрозу. На проведення цих робіт 

Голованівською рай СЕС дозволів не видавалось, тобто всі роботи проводились 

безконтрольно. Немає також відповідного дозволу на використання земельної 

ділянки, а значить присутні всі ознаки самозахвату та використання не за 

призначенням. Також під питанням технічний нагляд за літальними апаратами. 

Під час авіа обробітку не дотримувалось ніякої зони розриву від населеного 

пункту. Оброблялись всі поля впритул наближені до села. Літак постійно 

маневрував над садибами селян, після чого був відчутний різкий запах хімікатів 

та погіршувалось самопочуття. Відомі випадки отруєння домашніх тварин та 

масова загибель бджіл. 

 Ніяких, в установленій формі попереджень про проведення цих робіт до 

сільської ради не надходило. 

 Свідченням варварського відношення до довкілля є одна з лісосмуг, 

довжиною понад кілометр, яка випалена гербіцидами зі сторони оброблюваного 

поля. 

 Відслідковуючи ситуацію також було виявлено, що з летовища 

розташованого на наших землях, оброблялись поля сусіднього господарства 

Миколаївської області. 

 Все мною викладене можуть засвідчити жителі с. Капітанки. 

 

24.06.2011р.  

 

Депутат Голованівської 

районної ради         Г.В. Комашко 


