
УКРАЇНА 
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
11700, м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка,16, тел. (04141) 3-53-91

Е-шаіІ: 04053654@пуг<іа.хИі§оу.иа Код ЄДРПОУ 04053654

ПРОТОКОЛ №13
чергового засідання районної комісії з питань техногенно - екологічної безпеки 

і надзвичайних ситуацій
м. Новоград-Волинський «25» червня 2021р.

Присутні:
Заступники голови комісії: Туровський І.Й.
Члени комісії: Антипчук А.О., Коваль О.С., Корпач Н.О., Козир Ю.Г.,

Гудзь Д.С., Савчук А.А., Семенець І.В., Фіщук Р.А., Марчук Т.В., 
Будішевська І.М.,

Запрошені: представники служби безпеки України

Провів засідання голова комісії, голова державної адміністрації Авраменко 
В.Г.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про ситуацію, що склалася із забрудненням річок Хомора, Смолка, Случ 

на території Новоград-Волинського району.
Доповідачі:

1. Начальник Новоград-Волинського районного
управління ГУ Держпродспоживслужби України в 
Житомирській області КОВАЛЬ Олександр
Сергійович.

2. Завідувач Новоград-Волинським міжрайонним 
відділом ДУ "Житомирський обласний 
лабораторний центр МОЗ України" КОРПАЧ 
Наталія Олександрівна
(оголошення проекту рішення комісії).

(Члени комісії одноголосно затвердили порядок денний та регламент 
роботи комісії).

ОСНОВНА ЧАСТИНА:
1. СЛУХАЛИ: Про ситуацію, що склалася із забрудненням річок 

Хомора, Смолка, Случ на території Новоград-
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Волинського району.
Доповідають:
1. Начальник Новоград-Волинського районного

управління ГУ Держпродспоживслужби України в 
Житомирській області КОВАЛЬ Олександр
Сергійович.

2. Завідувач Новоград-Волинським міжрайонним 
відділом ДУ "Житомирський обласний 
лабораторний центр МОЗ України" КОРПАЧ 
Наталія Олександрівна

ВИСТУПИЛИ:
1. Голова державної адміністрації АВРАМЕНКО В.Г.
2. Перший заступник голови державної адміністрації ТУРОВСЬКИИ І.И. (у 

разі виникнення потреби чи за бажанням).
3. Начальник Баранівського управління ГУ Держпродспоживслужби 

України в Житомирській області КОЗИР Юрій Георгійович.
4. Завідувач Новоград-Волинським міжрайонним відділом ДУ 

"Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України" КОРПАЧ 
Наталія Олександрівна

5. Члени районної комісії з питань техногенно- екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій та інші запрошені присутні (у разі виникнення 
потреби чи за бажанням).

Зачитується лист Новоград-Волинського управління Головного управління 
Держпродспоживслужби в Житомирській області від 17.06.2021 за №227/26- 
02/-ДВ та лист Новоград-Волинського міжрайонного відділу ДУ 
"Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України" від 16.06.2021 за 
№665’.

ВИРІШИЛИ; Прийняти рішення районної комісії з урахуванням 
пропозицій та зауважень, внесених в ході обговорення (одноголосно):

1. Рекомендувати Новоград-Волинській міській раді водопостачання 
відповідно до ст. 35, 36 37 Закону України "Про питну воду, питне 
водопостачання та водовідведення", постанови Кабінету Міністрів України від 
18.06.98 №2024 "Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів":

1.1. Встановити огорожі та попереджувальні знаки по периметру місць 
водозабору питного водопостачання.

1.2. Забезпечити належний рівень охорони (включаючи 
відеоспостереження) місць водозабору питного водопостачання.

1 Доручення заступника голови ОДА В. Градівського від 29.06.21 №3604/2-21/36
Лист Управління екології та природних ресурсів ОДА від 14.06.21 №2799/1-7/2
Лист Державної екологічної інспекції Поліського округу від 16.06.21 №2-07/2837
Лист Новоград-Волинського міжрайонного відділу ДУ "Житомирський ЛЦ" від 16.06.21 №665
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1.3. Розробити комплексний план дотримання режимів охорони, 
господарської чи іншої діяльності в зонах санітарної охорони джерел та 
об’єктів централізованого питного водопостачання.

1.4. Організувати розроблення проекту землеустрою щодо 
встановлення зон охорони джерел та об’єктів централізованого питного 
водопостачання та узгодити межі цих зон із землевласниками і 
землекористувачами та відповідними органами.

1.5. Передбачити у проекті землеустрою зони санітарної охорони 
джерел та об’єктів централізованого питного водопостачання, обмежень на 
користування земельними ділянками в межах першого, другого та третього 
поясів зон санітарної охорони.

1.6. Визначити перелік юридичних та фізичних осіб-землевласників та 
землекористувачів, на яких покладаються обов’язки щодо дотримання меж 
поясів особливого режиму санітарної охорони джерел та об’єктів 
централізованого питного водопостачання.

« 2. Рекомендувати Новоград-Волинській, Баранівській міським,
Стриївській сільській радам ужити заходів щодо оцінки стану та покращення 
визначити заходи щодо покращення роботи локальних очисних споруд, 
господарсько-побутових та виробничих стоків (в разі наявності) та розробити 
плани організаційно-технічних заходів з будівництва чи реконструкції діючих 
очисних споруд на підпорядкованих територіях.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на Новоград-Волинське та 
Баранівське управління Головного управління Держпродспоживслужби в 
Житомирській області та Новоград-Волинський міжрайонний відділ ДУ 
"Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України".

4. Новоград-Волинському та Баранівському управлінням Головного 
управління Держпродспоживслужби в Житомирській області та Новоград- 
Волинському міжрайонному відділу ДУ "Житомирський обласний 
лабораторний центр МОЗ України" про вжиті заходи інформувати районну 
комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на
електронну адресу: сгп@пугс1а.гЬГ£ОУ.иа до 1 жовтня 2021 року.

Начальник відділу-головйий архіТекїор _ 7 -г'

В’ячеслав АВРАМЕНКО

Дмитро ГУДЗЬ


