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ТРИБУНА ДЕПУТАТА

Дніпропетровська область – 
унікальна. Підземні багатства, 
сприятливий клімат, водні ресурси, 
родючі ґрунти. За їх різноманіттям 
та значимістю наш регіон один з 
найбагатших в Україні. 

Додайте сюди сільське господар
ство і могутній промисловий потенціал 
металургійного, гірничозбагачуваль
ного, хімічного та машинобудівного 
комплексів. Здавалося, все мало б пра
цювати на плюси. Проте за кожним з 
цих напрямків людської діяльності по
стають ризики. Тому актуальність пи
тань екології та її впливу на здоров’я 
громадян рік у рік зростає.

За оцінкою Національної Академії 
наук України, майже вся територія 
Дніпропетровщини належить до ка
тегорії дуже забрудненої, а понад тре
тини – до надзвичайно забрудненої. 
Безумовно, йдеться не лише про ат
мосферне повітря. Якість питної води, 
гідрологічний стан річок, організація 
поводження з побутови
ми відходами – це далеко 
не весь перелік нагальних 
екологічних проблем.

Від початку роботи в парламенті 
і по сьогодні народний депутат Олег 
КРИШИН бере активну участь у їх ро
зв’язанні як на законодавчому рівні, 
так і на місцях, добиваючись фінансу
вання робіт, пов’язаних з покращен
ням довкілля. 

Відновити 
державний фонд

Наприклад, він вважає, що необ
хідно відновити Державний фонд 
охорони навколишнього природного 
середовища. Тут позиція нардепа аб
солютно чітка. «Я неодноразово наго-
лошую на цьому питанні і сподіваюся 
на розуміння Уряду», – каже він. Саме 
до цього фонду мають надходити ко
шти з екологічного податку. Адже на 
сьогодні вони йдуть до загального 
фонду держбюджету і на здійснення 
природоохоронних заходів у необ
хідних обсягах, на жаль, державою не 
виділяються.

А проблеми наростають, як сніго
вий ком, і потребують системної уваги. 
Тут кожний населений пункт, кожен 
район Дніпропетровщини – не виклю
чення.

Для Жовтих Вод гостро стоїть не
обхідність підкріплення заходів дер
жавними коштами в рамках Програми 
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радіаційного і соціального захисту 
населення. Затверджена до 2020 року, 
вона ще при своєму створенні покри
вала потреби фінансування далеко не 
в повних обсягах. Але ж йдеться не 
лише про моніторинг медикобіоло
гічного, радіаційного стану, а й про ре
культивацію порушених і забруднених 
земель, протирадоновий захист у жит
лових і адмінбудівлях, про посилення 
медичної допомоги і якості лікування 
жовтоводців та багато інших, важли
вих для життя людей напрямків. Не
одноразові звернення Олега Кришина 
до Кабінету Міністрів і про
фільного міністерства дали 
результат. 

За постановою Уряду в 
2019 передбачено на еко
логічні заходи удвічі більше 
коштів – майже 21,5 млн. грн.

Для Верхньодніпровсь-
кого району і Верхньодніпровська, 
зокрема, актуальною є  реконструк
ція водопровідних мереж. Ці робо
ти фінансуються з обласного бюд
жету. Кошти Державного бюджету 
регіонального розвитку нардепові 
вдалося залучити для проведення 
комплексу робіт з будівництва підвід
них магістральних водогонів північ
ної сторони міста Верхівцеве. А ще 

них мереж та очисних споруд, будів
ництво резервної свердловини для с. 
Саксагань, захист від підтоплення в 
П’ятихатках і Терно-Лозуватці у Виш
нівській об’єднаній громаді. 

А в південній частині Царичанки 
система водопостачання вже онов
лена, проведено капітальний ремонт 
каналізаційної насосної станції се
лища, за рахунок державних коштів 
на формування інфраструктури ОТГ 
здійснювалося будівництво системи 
водопостачання с. Дубове та східної 
частини с. Бабайківка. Звичайно, 
найнагальніше питання – покращен
ня гідрологічного стану ріки Оріль. 
За сприяння Олега Кришина обласні 
кошти на ці роботи надходили у 2015 
та 2018 році. І знову він ініціює їх ви
ділення.   

Голосуй екологічно!
Саме під таким девізом тривав 

розгляд важливих для екології за
конопроектів. ЗМІ, навіть, назву дню 
голосування дали особливу: День 
довкілля у Верховній Раді. І невипад
ково. Адже йшлося про системні еко
логічні закони, яких Україна чекала 
десятиліттями і які наближають нас 
до Європи.  

«Добитися проведення такого 
«дня» було нелегко, – згадує Олег Кри
шин. – Попереду екологічних питань 
часто ставали то політичні, то еко-
номічні. І вони, звичайно, важливі. Од-
нак, не менш важливими для держави 
є питання екології. Все просто: чим 
менше коштів ми виділятимемо з дер-
жавного бюджету на збереження дов-
кілля, тим більше ми витрачатимемо 
їх на лікування людей». 

Ці закони – лише 
перші кроки. Вони за
безпечують екологіч
ну безпеку як частину 
безпеки національної, 
збалансовують інтереси 
довкілля, громадськості 
і бізнесу, для якого ство

рюють більш прозорі умови. Попере
ду – непростий шлях їх впровадження. 
Але саме цих перших кроків чекало 
суспільство. Не дарма екологи кажуть, 
відтепер ми можемо перетворитися з 
двієчників в очах європейців на від
мінників. 

Зможемо, якщо будемо виводити 
екологічну проблематику на передові 
позиції.

необхідно відновити Державний фонд охоро
ни навколишнього природного середовища

Екологи кажуть, відтепер ми можемо перетво
ритися з двієчників в очах європейців на від
мінників. 
Зможемо, якщо будемо виводити екологічну 
проблематику на передові позиції

– реконструкція напірної 
каналізації житлових бу
динків в Новомиколаївці, 
системи водовідведення 

від двох житлових будинків по вулиці 
Зарічній у Верхньодніпровську, підвід
них водоводів від Вільногірська до 
Домоткані і Заріччя, фільтрувальної 
станції в с. Домоткань, системи во
допостачання селищ Соколовка-1 і 
Соколовка-2, захист від підтоплення 
центральносхідної частини с. Ми-
шурін Ріг. Всі ці роботи донедавна 
були, фактично, неможливі, тому що 
дуже дороговартісні.

Для забезпечення питною водою 
П’ятихаток крок за кроком здійс
нюється реконструкція підвідного 

водоводу с. Макорти Софіївського 
району. Сюди теж були залучені ко
шти Державного фонду регіонально
го роз витку. Проте, для остаточного 
розв’язання наболілої для п’ятихатців 
проблеми з водою потрібно ще 75 млн. 
грн. З цього приводу Олег Юрійович 
вже звернувся до Міністра екології. Не 
залишає він поза увагою і реконструк
цію в районному центрі каналізацій


