
 

ПРОТОКОЛЬНЕ РІШЕННЯ № 6/7 

спільного засідання Хмельницької та Житомирської регіональних комісій з питань 
техногенно – екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 

 

 

м. Полонне  09 червня 2017 р. 

 

І. Про вжиття належних заходів, спрямованих на запобігання забрудненню 

річок Хомора та Случ на території Баранівського району Житомирської області та 

Полонського району Хмельницької області 

(Корнійчук О.О., Гундич І.П.,  Яковлев І.О.,  Корєнєв С.М., Солодкий В.В., Кругляк Е.Б.,  

Вакараш В.М., Мельчуцький О.Г., Гвозденко П.В.) 

 

За результатами доповіді та з урахуванням обговорення Хмельницька та 

Житомирська регіональні комісії з питань техногенно – екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій вирішили: 

 

1. Державним екологічним інспекціям у Хмельницькій та Житомирській областях 

надати до Державної екологічної інспекції України переліки суб’єктів господарювання, 

які здійснюють скиди стічних та зворотних вод у р. Хомора і р. Случ для організації 

проведення їх перевірок (згідно додатку). 

                                                                                    Строк - до 20 червня 2017 року  

 

 2. Головам Полонської об'єднаної територіальної громади та Баранівської 

райдержадміністрації забезпечити розробку проектно – кошторисної документації для 

розчистки русел річки Хомора, проведення заходів із зариблення та висадження вищої 

водної рослинності в акваторії річки з метою збалансування її екологічного стану та 

підвищення асимілятивної здатності  в межах території Полонського району 

Хмельницької області та Баранівського району Житомирської області. 

Строк – протягом кварталу 

після забезпечення належної очистки зворотніх вод 

 ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика-Україна» 

 

 3. Головам Полонської та Баранівської райдержадміністрації створити спільну 

громадську раду до складу якої залучити представників громадськості щодо здійснення 

контролю за роботою підприємств  які здійснюють скиди стічних вод в річки Хомора та 

Случ в межах території Полонського району Хмельницької області та Баранівського 

району Житомирської області.  

 

Строк - до 01 липня 2017 року  

 

 4. Голові Полонської міської ради забезпечити розробку проектно – кошторисної 

документації та вжити заходів щодо завершення реконструкції міських очисних споруд, 

в тому числі будівництва (реконструкції) вторинних відстійників, трансформаторної 

підстанції та біоставків. 

Строк - до кінця 2017 року  
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  5. Управлінню житлово-комунального господарства Хмельницької обласної 

державної адміністрації спільно з управлінням регіонального розвитку та будівництва 

Хмельницької обласної державної адміністрації підготувати звернення до Міністра 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 

щодо виділення коштів на завершення реконструкції міських очисних споруд  в м. 

Полонне Хмельницької області. 

                                                                                    Строк - до 01 липня 2017 року  

 

 6. Керівнику КП «Полонне тепловодопостачання» забезпечити виконання вимог 

припису Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області за результатами 

позапланової перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства, що 

проводилась в період з 25-31 травня 2017 року. 

                                                                                       Строк – згідно припису 

 

7. Директору ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика-Україна» 

забезпечити: 

 

 

виконання вимог припису Державної екологічної інспекції у Хмельницькій 

області, який внесено за результатами позапланової перевірки дотримання вимог 

природоохоронного законодавства, що проводилась в період з 25-31 травня 2017 року 

                                                                         Строк – згідно припису 
 

виконання умов дозволу на спеціальне водокористування, виданого 

Департаментом екології та природних ресурсів Хмельницької облдержадміністрації 11 

квітня 2017 р. №1376. 

                                                             Строк – постійно 
 

дотримання якісних показників поверхневих вод у річці Хомора у контрольному 

створі нижче 500 м. у порівнянні з показниками якості поверхневих вод у контрольному 

створі вище 100 м.  

                                                                  Строк – невідкладно 

 

дотримання Правил експлуатації та встановлених режимів роботи гідротехнічних 

споруд з метою недопущення неконтрольованого та нерегульованого скидання води з 

водоскидної гідроспоруди  

                                                                                    Строк – постійно 

 

розробку заходів з охорони водних ресурсів по підприємству щодо недопущення 

забруднення водного об’єкту недостатньо очищеними та неочищеними зворотними 

водами, недопущення погіршення якості води у контрольному створі      р. Хомора та 

забезпечити їх виконання. 

Строк – до 1 липня 2017 року 
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Додаток 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК 

підприємств які здійснюють скиди стічних вод в річки Хомора та Случ  

в межах території Полонського району Хмельницької області та Баранівського 

району Житомирської області 

 
 

 Полонський район Хмельницької області 

1 Цех по виготовленню бетонних виробів СВК «Лабунський»с.Новолабунь 

2 Міні гідроелектростанція ПАТ «Альтен» с.Новолабунь 

3 ФГ «Лебідь» с.В.Березна 

4 ТОВ «Лебідь-1» с.В.Березна 

5 ТОВ «Канола-Поділля». с.В.Березна 

6 КП «Полонне тепловодопостачання» 

7 ТОВ «Євросітка» м.Полонне 

8 Коператив СВК «Молоко-країна» м.Полонне 

9 ТОВ «ПКПФ-Україна» с.м.т.Понінка 

 Баранівський район Житомирської області 

10 ПАТ «Першотравенський завод електротехнічного фарфору» 

11 ТОВ «Миропільський папір» 

12 КП «Баранівка міськводоканал» 

 Новоград-Волинський район Житомирської області 

13 ПП «Галекс Агро» 

14 Комунальне підприємство с Гульськ 

15 Новоград-Волинський ВУВКГ 

16 ТОВ «Церсаніт Інвест» 

 


