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притока р. Горинь, суббасейн р. Прип’ять, район басейну р, Дніпро) на меженний 
літньо-осінній період 2018 року.

С трок  ~ до 20 липня 2018 року.
10. Головним управлінням Дсржгіродспоживелужби Хмельницької та 

Житомирської областей разом з обласними управліннями водних ресурсів 
продовжити моніторинг щодо якості води у місцях питних водозаборів та 
рекреаційних зонах.

С трок -  постійно.
11. Правоохоронним органам разом з екологічними інспекціями 

Хмельницької та Житомирської областей при виявленні порушень 
природоохоронного законодавства та невиконання заходів визначених приписами 
Державних екологічних інспекцій оперативно вживати відповідних заходів 
реагування відповідно до чинного законодавства

С трок -  постійно
12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Департамент 

агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Хмельницької 
обласної державної адміністрації та Управління екології природних ресурсів 
Ж ш о м і і  ької ■ кадмінк н .



(3arBepAXeH0>

flnau-rpaQix npoeeAeHHe nepeocHal4eHHfl

T0B (nK[O-VrPaiua>

ArpeKrop

py4rnfi C.B.

Harea po6ir
l5 nr,rnHc 2018floufrHgrrn ra BuBqeHHg rrnol goxyneuraqiT,

BnxoHaurR raxoAie qoAo npoBeAeHHe 0qiHK14 BnnuBy Ha

AOsrinng rexHonoriq uoFo nepeocHa u{eHHfl eyrna 6ionori,{HoI

ur 6y4ieenuHux
Ilncrona4 2018 P.Fcynrennn craBKa 6ionoriquoi ot{l4crKl4 Nel, npoeegeuHR

nilroroeqhx :axogie Ao nor{arKy 6ygisenunr,tx po6ir

( gcraHo gn eH H9 T14 Mq aCOeUX rOmy u i tta qiT, ruml acoeux n i4'tr H ux

eHHn rilMr{acoeoi APeHaxHoi

ABoX CeKqlU
2 rpaenn 2019 p.

6y4iaHr,tqreo npnuiqeuHe Ane B03Ayx0AyB0K 3 3arilBK0l0

I nnnns MoHrax 3 uicstti
Teuaep Ha 3aKVnKV o6nagHaHrn (n frra, aeparop).
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Cepnenu 2019 p.
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t{epeeuu - cepneHb 2019 p.
fl pornagra ueo6xi4uoro AoAarKoBl4x iHxeuepnux rouYHiraqiil

B0rq0np0BoAa, n0BlTpg
Ilucrona4 20,|8 p,peMoHr 6yAtsai Anc porMiuleHHe rex'nepcoHany (na6opaHr,

TexHollor, MauuHIcT HaCoCHl4X CTaH

BepeceHu 2019 p.larVnra naOoparopHoro o6naAuaHHe Ane KoHrponn poboru

flncrona4 2019 p.
IpoaegeHun HanaroAxyBarbHl4x po6ir, ar,txi4 la npoexrli

noxarHr,rxr,r (f[C).

TexHiquuil AuPeKroP

Haqanuuur ei4AinY Ofl

Caea P.A.

Sinoyc Ll-,

fonoeHilfr iHxeHeP flraurera 0.T,
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' Ilpy4xufi C,B.

018 P.

finar-rpaQir npoee4eHHe 3axo4iB B KorenbHi T0B ( VxpaiHa>
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rqo4o noninueHHe Br4Kl4[ie e arMocQepHe noBirpg

Ilr,rurera 0.T.

Ne Harea po6ir fiara enronaHuR

I Ilederroera rorna KE25l.|4 BuroraHo

2 3auina expannr,rx rpy6 20 cepnnr - noqaroK MoHraxy,29 eepecHn -
3aKnnqeHHe IloroBoDV r nilDREHuxom

3 3auiua KoaecHLrK0Boro rpaHcnoprepa 15 aepecHc - AocraBKa 15 xosrHs - MoHTax

4 9acrroea :aMiHa KoHBeHKTr4BHor0 nvqKa )KoereHu

5 3amira eroHolaailsepa 20 aepecrn - nponnara, nucronaA - BnroToBrIeHHg

6 06rurvpoexa KorerbHoro arperara 20 nucronaAa

7 llorvnxa xt,tBr4nbHoro Hacoca BepeceHu

8 3axynxa ra :aMiHa icryrosoro quKnoHy 15 xosrHs - nponnara, 20 nucrona4a - AocraBKa,
I rovaus - MoHTax

9 3aMiHa AilMococHoro arperary BepeceHu

r0 3axvn xa ra:oa Haniraropa l0 rovaus

ll 3arynxa myQenuHoT neqi e na6oparopiro Arfl
neoegipril sxocri evrinns

20 cepnnn

12 3alaiHa BeHTunsropa noBepHeHHe

uinrocycneH3oBaHux qacrhHoK Ang noBTopHoro

CNATPBAHH9

Ilncronag

TexHiqHnI AnpeKTop

Haqanurnx eiaginy {

Caea P,A.

Sinoyc Lf.
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