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ПРОТОКОЛ №7 

 
позапланового засідання обласної комісії з питань техногенно – екологічної 

безпеки і надзвичайних ситуацій 
 

«7 липня» 2017 року                                                          м. Полонне 
  
Головує-Кальніченко В.І. 
Присутні – члени комісії (за окремим списком) 

 
   І.«Про стан виконання протокольного рішення №6/7 спільного 

засідання Хмельницької  та Житомирської регіональних комісій з питань 
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій в м.Полонне 09 
червня 2017 року» . 

За результатами обговорення обласна комісія  з питань техногенно-
екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій ВИРІШИЛА: 

1.Головам Ізяславської. Полонської, Шепетівської райдержадміністрацій 
постійно вимагати від власників(орендарів) ГТС користувачів водних об’єктів, 
рибогосподарських технологічних водойм отримання, в установленому 
законодавством порядку, правовстановлюючих документів на гідротехнічні 
споруди водних об’єктів, використання земельних ділянок під водою і 
гідроспорудами та право користування водними об’єктами.  

1.1.Розробити єдиний водогосподарський режим експлуатації водосховищ 
на р.Хомора, забезпечити мінімальний санітарний пропуск води по гідротехнічних 
спорудах на всіх ділянках річки. ( Строк  10.09.2017року). 

2.Керівництву Полонської міської ради об’єднаної територіальної громади: 

2.1. Відновити роботу комунальних очисних споруд м.Полонного та 
прийняти вичерпних заходів з припинення скидання неочищених або не достатньо 
очищених стічних вод у річку Хомора. ( Строк  10.08.2017 року). 

2.2.Провести технічну ревізію артезіанських свердловин та інженерних 
комунікацій із забезпеченням транспортування води до споживачів. Розглянути  
питання повного або часткового постачання води для забезпечення господарсько- 
питних потреб м. Полонного з використанням артезіанської води. (Строк  
10.08.2017року). 
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2.3.Розробити заходи з очищення Новоселицького водосховища, 
оздоровлення річки Хомора, створення збалансованої екосистеми по всій акваторії 
річки. (Строк 10.10.2017року). 

2.4.Звернутись до державного підприємства «УКРРИБА» з пропозицією 
встановити юридичні правовідносини стосовно оренди гідротехнічної споруди 
Новоселицького (Гамарнянського ) водосховища-джерела питного водопостачання 
міста Полонне. ( Строк  21.07.2017року). 

2.5.Облаштувати спостережний пост за рівнями води в Новоселицькому 
водосховищі та дотримання санітарних витрат води. ( Строк  20.07.2017року). 

2.6.Вирішити питання виготовлення паспорта водного об’єкта – 
Новоселицького водосховища. ( Строк  30.09.2017року). 

2.7.Включити до фінансування проект « Реконструкція очисних споруд 
каналізації продуктивністю 1000 м. куб. на добу в м. Полонне Полонського 
району». ( Строк до 24.07. 2017 року). 

2.8.Пришвидшити роботу з паспортизації існуючих сміттєзвалищ, розробити 
методику сортування твердих побутових відходів на території громади. (Строк до 
01.09.2017 року). 

3.Управлінням регіонального розвитку та будівництва і  житлово-
комунального господарства облдержадміністрації  створити комісію для перевірки 
якості виконання монтажних робіт «реконструкції очисних споруд каналізації в м. 
Полонне». Про результати роботи комісії доповісти через секретаріат обласної 
комісії ТЕБ і НС  до 18.07. 2017 року. 

4.Керівнику КП « Полонне тепловодопостачання» до 10.08.2017 року 
отримати дозвіл на спеціальне водокористування та норматив гранично 
допустимого скиду. 

5. Директору ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика-Україна» до 
10.09.2017 року вжити заходів по усуненні впливу на якість поверхневих вод.  

6. ПАТ «Хмельницькрибгосп», Ізяславській районній державній 
адміністрації встановити правові підстави використання земельних ділянок під 
водою та гідротехнічними спорудами Сахновецького водосховища (с. Сахнівці 
Ізяславського р-ну) . ( Строк до 30.07.2017 року).   

7. ПАТ «Хмельницькрибгосп», Полонській районній державній адміністрації 
встановити правові підстави використання земельних ділянок під водою та 
гідротехнічними спорудами ставків №1,2,3,4 (с.Велика Березна Полонського р-
ну), ставка (с.Микулин Полонського р-ну). ( Строк до 30.07.2017 року).  
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8. ПАТ «Хмельницькрибгосп», відповідно до ст. 77 Водного кодексу 
України розробити та затвердити, в установленому чинним законодавством 
порядку, правила експлуатації Сахновецького водосховища.  ( Строк до 30.09.2017 
року).   

8.1. ПАТ «Хмельницькрибгосп»,  отримати дозвіл на спеціальне 
водокористування рибогосподарськими технологічними водоймами.  ( Строк до 
30.09.2017 року).   

9. Голові Грицівської об’єднаної територіальної громади спільно з 
користувачем ставка (смт. Гриців Шепетівського р-ну) ТОВ « Подільський 
господар 2004» вирішити питання отримання правовстановлюючих документів на 
користування водним об’єктом. До 18.08.2017 виготовити паспорт водного 
об’єкта, до 31.08.2017 виготовити технічну документацію та укласти договір 
оренди гідротехнічної споруди ставка та договір оренди землі під ГТС, до 
30.09.2017 отримати дозвіл на спеціальне водокористування, до 20.07.2017 
облаштувати спостережний пост за рівнями води в ставку(смт Гриців), та  
дотриманням санітарних витрат води в нижньому б’єфі ставка.  

10.  Головам Шепетівської районної державної адміністрації, Грицівської 
об’єднаної територіальної громади спільно з ТОВ « Подільський господар 2004» 
розглянути питання про переукладання договору оренди земельної ділянки 
водного фонду на договір оренди водного об’єкта- ставка (смт. Гриців). ( Строк до 
30.08.2017 року).   

11. ПАТ «Альтан» забезпечити, відповідно до ст. 77 Водного кодексу 
України, розробку та затвердження, в установленому чинним законодавством 
порядку, правил експлуатації Юровщанського водосховища (с. Юровщина 
Полонського р-ну) водні ресурси якого використовуються для цілей 
гідроенергетики.   ( Строк до 30.09.2017 року).   

 

Перший заступник голови облдержадміністрації, 
перший заступник голови комісії з  
питань   ТЕБ    та    НС                                    о/п В.Кальніченко 
 
Секретар комісії                                              о/п М. Плащовий 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


