Додаток 6

Звіт про виконання Плану
заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог природоохоронного законодавства
Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області
на I квартал 2016 року
№
з/п

Найменування заходу

Рішення, на підставі
яких виконується захід

Дата початку
Виконавці
Результативні показники
та строк
виконання плану
здійснення
заходу
Здійснення заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог природоохоронного законодавства суб'єктами господарювання з
високим ступенем ризику їх господарської діяльності для навколишнього природного середовища
Закони України:
Попередження порушень
1 Проведення перевірок за дотриманням
вимог природоохоронного законодавства
«Про основні засади
природоохоронного законодавства.
суб'єктами господарювання, що належать
державного нагляду
Покращення екологічного стану,
до переліку з високим ступенем ризику їх
(контролю) у сфері
забезпечення додержання
господарської діяльності за декількома
господарської діяльності»,
екололічних норм та безпеки для
критеріями:
«Про охорону
навколишнього природного
навколишнього природного
середовища
середовища»,
постанови Кабінету
1. ДП Санаторій "Збруч"ЗАТ ЛОЗ
Відділ екологічного
Міністрів
України:
профспілок України
контролю
Проведено перевірку, виявлено
від
19.03.2008
№
212
"Укрпрофоздоровниця"
земельних ресурсів порушення порядку здійснення
"Про затвердження
смт. Сатанів 2, вул. Курортна, 17
за поводженням з викидів забруднюючих речовин в
крітеріїв
розподілу субєктів
Городоцький район
відходами та
атмосферне повітря, порушення
господарювання за
небезпечними

господарювання за
ступенем ризику їх
господарської діяльності
01.03.2016р. для навколишнього
18.03.2016р.
природного середовища та
періодичності здійснення
заходів державного нагляду
(контролю)",
від 28.08.2013 № 808 "Про
затвердження переліку
видів діяльності та обєктів,
що становлять підвищену
екологічну небезпеку"
Положення про Державну
екологічну інспекцію у
Хмельницькій області,
затверджено наказом
Держекоінспекції України
12.12.2011 №136
2. ТОВ "Збручанські джерела"
смт. Сатанів, Городоцький район

02.03.2016р. 14.03.2016р.

небезпечними
хімічними
речовинами,
відділ
інструментально лабораторного
контролю

правил ведення первинного обліку
відходів, відповідальну особу
притягнуто до адміністративної
відповідальності за ст. ч. 1 ст. 78,
82-1 КУпАП у вигляді накладення
штрафу на суму 136 грн., внесено
припис щодо усунення виявлених
порушень, а також вживаються
заходи щодо нарахування шкоди.

Проведено перевірку, виявлено
порушення порядку здійснення
викидів забруднюючих речовин в
атмосферне повітря, порушення
правил ведення первинного обліку
відходів, неподання статистичної
звітності 2-ТП водгосп, самовільне
водокористування, відповідальну
особу притягнуто до
адміністративної відповідальності
за ст. ч. 1 ст. 78, 48, 60, 82-1
КУпАП у вигляді накладення
штрафу на суму 136 грн., внесено
припис щодо усунення виявлених
порушень, а також нарахована
шкода за самовільне
водокористування в розмірі 915
грн.

3.ПП «М'ясо - Пром»
Славута, вул. Здоров'я, 36/4

м.

14.03.2016 протягом 15
робочих днів

Підприємство господарської
діяльності не здійснює

4. ППВКП "Нігинсахкампром"
смт. Смотрич, вул. Жовтнева, 91
Дунаєвецький район

01.03.2016 (15
робочих днів)

Посадові особи не допущені до
проведення перевірки,
відповідальну особу притягнуто до
адміністративної відповідальності
за ст. 188-5 у вигляді накладення
штрафу в сумі 765 грн. Матеріали
направлені в правоохоронні органи.

5. ПАТ«Шепетівський буто-щебеневий
кар'єр» Шепетівський район, с. Рудня Новенька

07.03.2016 (15
робочих днів)

Підприємство господарської
діяльності не здійснює

6. Тваринницький комплекс с. Лотівка
ТОВ «Подільський господар»
с. Мокиївці, Шепетівський район

15.02.2016 (15
робочих днів)

Посадові особи не допущені до
проведення перевірки, лист № 38ПГ від 01.03.2016 року.

7. ПАТ "Майдан Вильський комбінат
вогнетривів", с. Михайлючка, вул.
Островського, 3Б
Шепетівський район
8. ПАТ "Шепетівський гранкарєр"
Пронекс" м. Шепетівка, вул. Гранітна, 89

Перевірку перенесено згідно
комплексного плану
Мінекономрозвитку України
10.03.2016 (15
робочих днів)

Підприємство господарської
діяльності не здійснює

9. ТОВ «Полонський гранітний кар'єр»
м. Полонне, вул. А.Герасимчука, 190ж

16.03.2016

10. ТОВ «Полонська гірнича компанія»
м. Полонне, вул. Декабристів, 53

16.03.2016

11. ПАТ «Полонський гірничий комбінат»
м. Полонне, вул. А.Герасимчука, 190Б

12. ПП "Самант-Буд"
м. Хмельницький, вул. Гарнізона, 14,
смт. Вовковинці, Деражнянський район

16.03.2016 протягом 15
робочих днів

23.03.2016

Посадові особи не допущені до
проведення перевірки,
відповідальну особу притягнуто до
адміністративної відповідальності
відділ екологічного за ст. 188-5 у вигляді накладення
контролю
штрафу в сумі 765 грн. Матеріали
земельних ресурсів направлені в правоохоронні органи.
за поводженням з
відходами та
небезпечними
Посадові особи не допущені до
хімічними
проведення перевірки,
речовинами
відповідальну особу притягнуто до
адміністративної відповідальності
за ст. 188-5 у вигляді накладення
штрафу в сумі 765 грн. Матеріали
направлені в правоохоронні органи.

Підприємство господарської
діяльності не здійснює

Посадові особи не допущені до
проведення перевірки,
відповідальну особу притягнуто до
адміністративної відповідальності
за ст. 188-5 у вигляді накладення
штрафу в сумі 765 грн. Матеріали
направлені в правоохоронні органи.

13. ПП "Перлина Поділля 2005"
смт. Стара Ушиця, вул. Радянська, 2 кв. 32
с. Цвіклівці, Кам'янець - Подільський
район

21.03.2016 (15
робочих днів)

Посадові особи не допущені до
проведення перевірки,
відповідальну особу притягнуто до
адміністративної відповідальності
за ст. 188-5 у вигляді накладення
штрафу в сумі 765 грн. Матеріали
направлені в правоохоронні органи.

14. ПП "Ярославський цегельний завод"
м. Хмельницький, вул. Водопровідна, 72
с. Ярославка , Летичівський район

22.03.2016 (15
робочих днів)

Підприємство господарської
діяльності не здійснює

15. Шепетівська філія ДП
"Укрветсанзавод" с. Пліщин, вул.
Славутська, 1 Шепетівський район

28.03.2016 (15
робочих днів)

Перевірку перенесено згідно
комплексного плану
Мінекономрозвитку України
(Перевірка буде проведена у
відповідності до коплексного плану
заходів 16.05.2016 року)

16. ДП "Нігинський кар'єр"
вул. Радянська,1а, смт. Сахкамінь,
Кам'янець - Подільського району

24.03.2016 (15
робочих днів)

Підприємство господарської
діяльності не здійснює

17. ТОВ «Шепетівський гранкар'єр»
Шепетівський район, с. Рудня - Новенька

Посадові особи не допущені до
проведення перевірки,
відповідальну особу притягнуто до
адміністративної відповідальності
за ст. 188-5 у вигляді накладення
штрафу в сумі 765 грн. Матеріали
направлені в правоохоронні органи.

24.03.2016

Проведено перевірку, виявлено
порушення правил обліку відходів,
відповідальних осіб притягнуто до
адміністративної відповідальності
за ст. 82-1 КУпАП. Загальна сума
штрафу склала 85,00 грн, а також
внесено припис щодо усунення
виявлених порушень

18. ТОВ "Бембі" м.Хмельницький вул.
Курчатова, 8/7

25.01.2016 (15
робочих днів)

19. ТОВ "Заготівельник" Хмельницький
район с. Велика Калинівка

23.02.2016 (15
робочих днів)

сектор
оперативного
контролю

Посадові особи недопущені до
проведення перевірки.

контролю

20. ПРАТ "Об'єднання "Прогрес"
Хмельницька обл., м. Славута вул.
Привокзальна, 66
30.03.2016 (15
робочих днів)

21.Приватне
акціонерне
товариство
"Хмельницька
маслосирбаза",
м.
Хмельницький, вул. Кооперативна, 3

Відділ екологічного
контролю
атмосферного
повітря та водних
ресурсів, відділ
інструментальнолабораторного
12.01.2016 (15
контролю.
робочих днів)

Проведено перевірку, встановлено
порушення правил обліку відходів.
Відповідальних осіб притягнуто до
адміністративної відповідальності
за ст. 82-1 КУпАП. Загальна сума
штрафу склала 85 грн, а також
внесено припис щодо усунення
виявлених порушень.

Проведено перевірку, виявлено
порушення щодо обліку відходів та
встановлено факт самовільного
водокористування у період з
07.11.1014 року по 10.11.2014 року.
Винних осіб притягнуто до
адміністративної відповідальності
за ст. 82-1, ст. 48 КУпАП. Загальна
сума штрафу складає 255 грн. Сума
збитків за самовільне
водокористування становить 1492
грн. Внесено припис для усунення
порушень.

22.Товариство
з
обмеженою
відповідальністю
"Хмельницьк-млин",
Хмельницький район, ст. Скібнево, вул.
Вокзальна,5

12.01.2016 (15
робочих днів)

23.Новоушицький
хлібокомбінат
Товариства з обмеженою відповідальністю
"Агробізнес", Новоушицький район, смт.
Нова-Ушиця,
вул.
Гагаріна,375.Волочиська філія товариства
з
обмеженою
відповідальністю
"Агробізнес",
юридична
адреса:
Тернопільська область, Підволочиський
район, с. Токи; місце провадження
господарської діяльності: Волочиський
район, м. Волочиськ, вул.Чайковського,2

18.02.2016
(15 робочих
днів)

Проведено перевірку. Під час
перевірки встановлено, що не
здійснено інструментально
лабораторний контроль пераметрів
джерел викидів, та порушено
правила обліку відходів. Винних
осіб притягнуто до
адміністративної відповідальності
за ст. 82-1, ст. ч.1 78 КУпАП.
Загальна сума штрафу складає 238
грн. Внесено припис для усунення
порушень.

24.Волочиська
філія
товариства
з
обмеженою
відповідальністю
"Агробізнес",
юридична
адреса:
Тернопільська область, Підволочиський
район, с. Токи; місце провадження
господарської діяльності: Волочиський
район, м. Волочиськ, вул.Чайковського,2

18.02.2016
(15 робочих
днів)

25.
Товариство
з
обмеженою
відповідальністю "Агробізнес", юридична
адреса:
Тернопільська
область,
Підволочиський район, с. Токи; місце
провадження господарської діяльності:
Волочиський район, м. Волочиськ,
вул.Музейна,5

18.02.2016
(15 робочих
днів)

Проведено перевірку, виявлено
порушення правил ведення обліку
відходів, обліку забору води у
водних обєктів, не надання
звітності по відходах. Винних осіб
притягнуто до адміністративної
відповідальності за ст.82-1, 60
КУпАП. Загальна сума штрафу
становить 221 грн.

26.Приватне
підприємство
"Ізяславмолпродукт", Ізяславський район,
м. Ізяслав, вул. Жовтнева,33

27.Фізична особа - підприємець Гуменний
Володимир Мілентійович Орендоване
підприємство
ТДВ
"Сатанівський
консервний завод", юридична адреса:
Городоцький район, м. Городок, вул. -го
Травня,29А,
адреса
провадження
господарської
діяльності:Городоцький
район, с. Сатанівка, вул. Заводська,3

11.02.2016 23.02.2016

22.03.2016
(15 робочих
днів)

Проведено перевірку, виявлено
порушення правил експлуатації
ГОУ, здійснення викидів
забруднюючих речовин в
атмосферне повітря за відсутності
дозволу, порушено правила обліку
води, допущено змішування
відходів. Винних осіб притягнуто
до адміністративної
відповідальності за ч.1 ст.78, ч.2
79, 60, 82-4 КУпАП. Загальна сума
штрафу становить 272 грн.
Вживаються заходи щодо
нарахування шкоди за здійснення
викидів без дозволу від труби котла
булерян 12 кВт. Внесено припис
щодо усунення виявлених
порушень.
Перевірку проведено, виявлено
порушення правил обліку відходів
та обліку кількості та якості
скидання зворотніх вод у водний
обєкт. Винних осіб приягнуто до
адміністративної відповідальності
за ст. 82-1, 60 КУпАП. Загальна
сума штрафу становить 136
грн.Внесено припис щодо усунення
виявлених порушень.

28.Кам’янець-Подільське
Публічне
акціонерне товариство "Гіпсовик", м.
Кам’янець-Подільський,
провулок
Індустріальний,1

Посадові особи недопущені до
проведення перевірки.
14.03.2016 (15
робочих днів)

29.Дочірнє
підприємство
Кам’янецьПодільського публічного акціонерного
товариства
"ГІПСОВИК" "ПОДІЛЛЯГІПС",
м.
Кам’янець-Подільський,
провулок Індустріальний,1

14.03.2016 (15
робочих днів)

30.Товариство
з
обмеженою
відповідальністю
"Мілк
Ворд",
Городоцький район, м. Городок, вул.
Тельмана,137

01.03.2016
(15 робочих
днів)

31.Товариство
з
обмеженою
відповідальністю
"Городокконсервмолоко",
Городоцький
район,
м.
Городок,
провулок
Молочноконсервний,1

01.03.2016
(15 робочих
днів)

Загальна сума доходу за 2015 рік не
перевищує 20 млн. грн., що
підтверджується довідкою
Головного управління ДФС у
Хмельницькій області №
3064/10/22-01-15-02-13 від
14.03.2017особи недопущені до
Посадові
проведення перевірки.

Підприємство господарської
діяльності не здійснює в звязку з
ліквідацією.

32.Українсько-німецьке
спільне
товариство "Агро-Поділля", юридична
адреса: Львівська область, Городоцький
район, м. Городок, вул. Авіаційна,119,
кв.28; Новоушицький район, смт. НоваУшиця, вул. Гагаріна,7

22.03.2016 (15
робочих днів)

33.Філія "Волочиський консервний завод"
Товариства з обмеженою відповідальністю
"Славпродукт", Волочиський район, м.
Волочиськ, вул. Копачівська,2
2 Проведення перевірок за дотриманням
вимог природоохоронного
законодавства суб’єктами
господарювання, в наявності яких є
об’єкти, що становлять підвищену
екологічну небезпеку, або потенційно
небезпечних об’єктів, в обігу яких
перебувають небезпечні речовини I і II
класу небезпеки, або таких, що
забезпечують перевезення небезпечних
вантажів:

02.02.2016 (15
робочих днів)

Закони України:
«Про
основні засади державного
нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності»,
«Про охорону
навколишнього природного
середовища»,
постанови Кабінету
Міністрів України:
від 19.03.2008 № 212
"Про затвердження
крітеріїв розподілу субєктів

Загальна сума доходу за 2015 рік не
перевищує 20 млн. грн., що
підтверджується довідкою
Головного управління ДФС у
Львівіській області №591/9/13-0112-04-12 від 15.03.2016

Підприємство господарської
діяльності не здійснює в звязку з
банкрутством. (постанова
господарського суду
Тернопільської області від
16.10.2015 р. у справі №921/609/15г/10)

Попередження порушень
природоохоронного законодавства.
Покращення екологічного стану,
забезпечення додержання
екололічних норм та безпеки для
навколишнього природного
середовища

34. ТОВ «Мегатекс Індастріал»
м. Старокостянтинів, Веснянське шосе, 7

крітеріїв розподілу субєктів
господарювання за
ступенем ризику їх
господарської діяльності
для навколишнього
природного середовища та
періодичності здійснення
заходів державного нагляду
(контролю)",
від
28.08.2013 № 808
"Про
затвердження переліку
видів діяльності та обєктів,
що становлять підвищену
екологічну небезпеку"
Положення про Державну
екологічну інспекцію у
Хмельницькій області,
затвердженого наказом
Держекоінспекції України
12.12.2011 №136

13.01.2016 29.01.2016

Відділ екологічного
контролю
земельних ресурсів,
за поводженням з
відходами та
небезпечними
хімічними
речовинами,
відділ
інструментально лабораторного
контролю

Проведено перевірку, виявлено
порушення порядку здійснення
викидів забруднюючих речовин в
атмосферне повітря, а саме не
забезпечено здійснення
інструментально - лабораторного
контролю за викидами, порушення
правил ведення первинного обліку
води, відходів, самовільне
водокористування, відповідальних
осіб притягнуто до
адміністративної відповідальності
за ст. ч. 1 ст. 78, 48, 60, 82-1
КУпАП у вигляді накладення
штрафів на загальну суму 357 грн.,
внесено припис щодо усунення
виявлених порушень, а також
нарахована шкода за самовільне
водокористування в розмірі 82 грн.

відділ
інструментально лабораторного
контролю

35. МПВКП "Лан" м.Хмельницький,
вул.Грушевського, 99, к.106

11.01.2016
(15 робочих
днів)

36.ПП ТК " Сантана" м.Хмельницький,
вул.Кобилянської, 25

08.02.2016
(15 робочих
днів)

37. ПП " Айстра" Дунаєвецький р-он,
с.Січенці

11.03.2016
(15 робочих
днів)

Проведено перевірку, встановлено
порушення правил первинного
обліку відходів, не отримано дозвіл
на викиди забруднюючих речовин
в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами.
Відповідальних осіб притягнуто до
адміністративної відповідальності
за ст. 78 ч.1, 82-1 КУпАП. Загальна
сума штрафу склала 493,00 грн, а
також внесено припис щодо
усунення виявлених порушень

Посадові особи недопущені до
проведення перевірки,
відповідальну особу притягнуто до
адміністративної відповідальності
за ст. 188-5 у вигляді накладення
штрафу в сумі 765 грн. Матеріали
направлені в правоохоронні органи.

Перевірка триває

38. ТОВ ВКФ "Анне ЛТД"
м.Хмельницький, вул.Пилипчука, 6

39. ФОП Максимов м.Старокостянтинів,
вул.Залізнична, 1А

40. ТОВ "Старокостянтинівська
нафтобаза" с.Старокостянтинів,
вул.Залізнична, 6

01.03.2016
(15 робочих
днів)

14.03.2016
(15 робочих
днів)

14.03.2016
(15 робочих
днів)

Посадові особи недопущені до
проведення перевірки,
відповідальну особу притягнуто до
адміністративної відповідальності
за ст. 188-5 у вигляді накладення
штрафу в сумі 765 грн. Матеріали
направлені в правоохоронні органи.

Проведено перевірку, виявлено
порушення правил обліку відходів,
відповідальних осіб притягнуто до
адміністративної відповідальності
за ст. 82-1 КУпАП. Загальна сума
штрафу склала 85,00 грн, а також
внесено припис щодо усунення
виявлених порушень
Проведено перевірку, виявлено
порушення правил
водокористування та обліку
відходів відповідальних осіб
притягнуто до адміністративної
відповідальності за ст.60, 82-1
КУпАП. Загальна сума штрафу
склала 136,00 грн, а також внесено
припис щодо усунення виявлених
порушень

відділ екологічного Попередження та виявлення
Закони України:
«Про
контролю
основні засади державного
порушень природоохоронного
атмосферного
нагляду (контролю) у сфері
законодавства.Покращення
повітря та водних екологічного стану, забезпечення
господарської діяльності»,
ресурсів,
відділ додержання екологічних норм та
«Про охорону
навколишнього природного 30.03.2016 (15 інструментально- безпеки для навколишнього
середовища»,
лабораторного
природного середовища
робочих днів)
постанови Кабінету
контролю
Перевірка триває
Міністрів України:
41.Комунальне
підприємство
від 19.03.2008 № 212
"Комунальник-СБ", Хмельницький район,
"Про затвердження
смт. Богданівці, вул. Першотравнева,7/1
крітеріїв розподілу субєктів
господарювання за
Посадові особи недопущено до
ступенем ризику їх
проведення перевірки, винні особи
господарської діяльності
притягнуті до адміністративної
42.Комунальне
підприємство
для навколишнього
відповідальності за ст. 188-5
17.02.2016
"Віньковецький
комунсервіс"
природного середовища та
КУпАП. Загальна сума штрафу
Віньковецької
селищної
ради,
(15 робочих
періодичності здійснення
становить
510 грн. Матеріали
Віньковецький район, смт. Віньківці, вул.
днів)
заходів державного нагляду
передано до правоохоронних
Заводська,25
(контролю)",
від
органів.
28.08.2013 № 808
"Про
затвердження переліку
Посадові особи недопущено до
видів діяльності та обєктів,
проведення
перевірки, винні особи
що становлять підвищену
притягнуті до адміністративної
екологічну небезпеку"
відповідальності за ст. 188-5
43.Комунальне
підприємство Положення про Державну
02.03.2016
КУпАП. Загальна сума штрафу
(15 робочих
"Городоккомунсервіс",
Городоцький екологічну інспекцію у
становить
510 грн. Матеріали
днів)
район, м. Городок, вул.Шевченка,40А
Хмельницькій області,
передано до правоохоронних
затвердженого наказом
органів.
Держекоінспекції України
12.12.2011 №136

3 Проведення перевірок за дотриманням
вимог природоохоронного
законодавства суб’єктами
господарювання, що забезпечують
життєдіяльність населених пунктів,
зокрема, водопровідно каналізаційними господарствами:

12.12.2011 №136

44.Полонське підприємство водопровідноканалізаційного господарства, Полонський
район, м. Полонне, вул. Шевченка,10

4. Проведення перевірок за дотриманням
Закони україни: «Про
вимог природоохоронного законодавства основні засади державного
суб’єктами господарювання, що
нагляду (контролю) у сфері
здійснюють водоспоживання і
господарської діяльності»,
водовідведення при провадженні ними
«Про охорону
діяльності, більш як 25 тис. куб. метрів на навколишнього природного
рік:
середовища»,постанови
Кабінету Міністрів
України: від 19.03.2008 №

Перевірку проведено, виявлено
порушення правл ведення обліку
відходів та порушення порядку
здійснення викидів забруднюючих
речовин в атмосферне повітря.
Винних осіб притягнуто до
адміністративної відповідальності
за ст. 82-1, ч.1 78 КУаАП. Загальна
сума штафу становить 136 грн.
Внесено припис щодо усунення
виявлених порушень. Роарахована
шкода за самовільне
водокористування в розмірі 64614,0
грн., Матеріали направлено до
правоохоронних органів

25.02.2016 02.03.2016

відділ екологічного
контролю
земельних ресурсів,
за поводженням з
відходами та
небезпечними
хімічними
речовинами;
відділ

Попередження порушень
природоохоронного законодавства.
Покращення екологічного стану,
забезпечення додержання
екололічних норм та безпеки для
навколишнього природного
середовища

України: від 19.03.2008 №
212 "Про затвердження
крітеріїв розподілу субєктів
господарювання за
ступенем ризику їх
господарської діяльності
для навколишнього
природного середовища та
періодичності здійснення
заходів державного нагляду
(контролю)", від 28.08.2013
№ 808 "Про затвердження
переліку видів діяльності та
обєктів, що становлять
підвищену екологічну
небезпеку" Положення про
Державну екологічну
інспекцію у Хмельницькій
області, затвердженого
наказом Держекоінспекції
України 12.12.2011 №136

відділ
інструментально лабораторного
контролю

Лист Голови профспілкової
організації Всеукраїнської
45 Державне підприємство спиртової та
професійної
спілки "Захист
лікеро-горілчаної промисловості
справведливості", лист ДЕІ
"Укрспирт" (ДП"УКРСПИРТ"), юр.
15.03.2016 адреса. Київська область, м. Бровари, вул. у Хмельницькій області від
(протягом 15
26.11.2015 №3148/02
Гагаріна, 16, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1,
робочих днів)
місце провадження господарської
діяльності: Камянець-Подільський район,
с. Довжок, вул. Унявко, 1
46. ТОВ "РЕСУРСЕКОЕНЕРГО" м.Київ, Закони України:
«Про
основні засади державного
вул. Васильківська, буд.1
ГЕС на р. Случ Хмельницька обл.
нагляду (контролю) у сфері
16.03.2016
Старокостянтинівський р-н. с. Старий
господарської діяльності», протягом 15-ти
Остропіль, с. Самчики, с. Губин
«Про охорону
робочих днів
навколишнього природного
середовища»,
постанови Кабінету

Посадові особи не допущені до
проведення перевірки,
відповідальну особу притягнуто до
адміністративної відповідальності
за ст. 188-5 у вигляді накладення
штрафу в сумі 765 грн. Матеріали
направлені в правоохоронні органи.

сектор
оперативного
контролю

Посадові особи не допущені до
проведення перевірки, лист від
18.03.2016р. №19/01/20

47. СФГ "Сила" Хмельницька обл.,
Ярмолинецький район с. Баранівка

48. Державне підприємство "Підприємство
Райківецької
виправної
колонії
управління Державної
пенітенціарної
служби України у Хмельницькій області
№78", Хмельницький район, с. Райківці
49. Підприємство Шепетівської виправної
колонії
управління
державної
пенітенціарної
служби
України
у
Хмельницькій області №98, Шепетівський
район, с. Климентовичі, вул. Лісова,1

постанови Кабінету
Міністрів України:
від 19.03.2008 № 212
"Про затвердження
крітеріїв розподілу субєктів
господарювання за
ступенем ризику їх
господарської діяльності
для навколишнього
11.02.2016 природного середовища та
29.02.2016
періодичності здійснення
заходів державного нагляду
(контролю)",
від
28.08.2013 № 808
"Про
затвердження переліку
видів діяльності та обєктів,
що становлять підвищену
екологічну небезпеку"
Положення про Державну
екологічну інспекцію у
Хмельницькій області,
затвердженого наказом 28.03.2016 (15
Держекоінспекції України робочих днів)
12.12.2011 №136

28.03.2016
(15 робочих
днів)

Проведено перевірку, встановлено
порушення правил ведення обліку
відходів, відсутній дозвіл на
спеціальне водокористування при
використанні земельних ділянок
водного фонду (ставків),
невиконання рішення Головного
державного інспектора з ОНПС
Хмельницької області від
28.08.2012 р. №54/12 про
тимчасову заборону (зупинення)
господарської діяльності. Винних
осіб притягнуто до
адміністративної відповідальності
за ст. 188-5, 48, 82-1. Загальна сума
штрафу становить 510 грн.

Відділ екологічного Перевірка триває
контролю
атмосферного
повітря та водних
ресурсів,
відділ
інструментально
лабораторного
Перевірка триває
контролю

50.Міське
комунальне
підприємство
"Хмельницьктеплокомуненерго",
м.
Хмельницький, вул. Пересипкіна, 5

5

Проведення перевірок за дотриманням
вимог природоохоронного законодавства
суб’єктами господарювання, що
призводить до утворення та розміщення
відходів I і II
класу небезпеки при провадженні ними
діяльності, більш як 100 тонн на рік або
інших відходів більш як 1 тис. куб.метрів
на рік:

19.01.2016 27.01.2016

Закони України:
«Про
основні засади державного
нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності»,
«Про охорону
навколишнього природного
середовища»,
постанови Кабінету
Міністрів України:
від 19.03.2008 № 212
"Про затвердження
крітеріїв розподілу субєктів
господарювання за
ступенем ризику їх

Проведено перевірку, виявлено
порушення правил ведення обліку
відходів. Винних осіб притягнуто
до адміністративної
відповідальності за ст.82-КУпАП.
Загальна сума штрафу становить
204 грн. Внесено припис щодо
усунення виявлених порушень.

Попередження порушень
природоохоронного законодавства.
Покращення екологічного стану,
забезпечення додержання
екололічних норм та безпеки для
навколишнього природного
середовища
Відділ екологічного
контролю
земельних ресурсів, Проведено перевірку, виявлено
порушення порядку здійснення

51. КП «Старосинявський комунгосп»
смт. Стара Синява, вул. Толстого, 17

6 Проведення перевірок за дотриманням
вимог природоохоронного законодавства
суб’єктами господарювання, діяльність
яких пов’язана з вирубкою лісу,
веденням мисливського господарства
та утриманням природно-заповідного
фонду:

ступенем ризику їх
господарської діяльності
для навколишнього
природного середовища та
періодичності здійснення
заходів державного нагляду
(контролю)",
від
28.08.2013 № 808
"Про
затвердження переліку
видів діяльності та обєктів,
що становлять підвищену
екологічну небезпеку"
Положення про Державну
екологічну інспекцію у
Хмельницькій області,
затвердженого наказом
Держекоінспекції України
12.12.2011 №136

09.03.2016 21.03.2016

земельних ресурсів,
за поводженням з
відходами та
небезпечними
хімічними
речовинами,
відділ
інструментально лабораторного
контролю

порушення порядку здійснення
викидів забруднюючих речовин в
атмосферне повітря, порушення
правил ведення первинного обліку
відходів, порушення правил
експлуатації сміттєзвалища,
допущено змішуання відходів,
відповідальну особу притягнуто до
адміністративної відповідальності
за ст. ч. 1 ст. 78, 82-4, 82-6, 821КУпАП у вигляді накладення
штрафу на суму 136 грн., внесено
припис щодо усунення виявлених
порушень, а також вживаються
заходи щодо нарахування шкоди.

Попередження порушень
природоохоронного законодавства.
Покращення екологічного стану
області, забезпечення додержання
екологічних норм та безпеки для
навколишнього природного
середовища

52.Деражнянське СЛКП "Флора",
м.Деражня, вул.Миру, 120,

53.КЛП "Комунгосп", с.Копачівка,
Деражнянський район

54.КП "Летичівський
Спецлісгосп",смт.Летичів, вул.І.Франка,
35/1

Закони України «Про
рослинний світ»,
«Про охорону
навколишнього природного
середовища» «Про
мисливське господарство та
полювання»,
«Про основні засади
державного нагляду
(контролю) у сфері
господарської діяльності»,
«Про охорону
навколишнього природного
середовища»,
постанови Кабінету
Міністрів України:
від 19.03.2008 № 212
"Про затвердження
крітеріїв розподілу субєктів
господарювання за
ступенем ризику їх
господарської діяльності
для навколишнього
природного середовища та
періодичності здійснення
заходів державного нагляду

04.01.2016
(15 робочих
днів)

Відділ екологічного Складено акт, виявлено порушення
контролю природно- санітарних
правил
в
лісах
заповідного фонду, України,порушення
правил
рослинного і
пожежної безпеки в лісах України
тваринного світу та порушення правил ведення
первинного обліку відходів про що
було складено 12 протоколів, та
винесено 12 постанов на загальну
суму 799 грн., внесено припис про
усунення порушень та недоліків

11.01.2016
(15 робочих
днів)

Підприємство
не
здійснює
господарьску діяльність в звязку з
ліквідацією підприємства (лист від
21.01.2016 р)

18.01.2016
(15 робочих
днів)

Складено акт, виявлено порушення
санітарних
правил
в
лісах
України,порушення
правил
пожежної безпеки в лісах України
про що було складено 13
протоколів,
та
винесено
13
постанов на загальну суму 918 грн.,
внесено припис про усунення
порушень та недоліків

55.Віньковецьке РСЛП, смт.Віньківці,
вул.Пасічна,1

56.ДП Камянець-Подільське лісове
господарство, м.Камянець-Подільський,
вул.Шевченка, 30

(контролю)",
від 28.08.2013 № 808 "Про
затвердження переліку
видів діяльності та обєктів,
що становлять підвищену
01.02.2016 (15
екологічну небезпеку"
Положення про Державну робочих днів)
екологічну інспекцію у
Хмельницькій області,
затверджено наказом
Держекоінспекції України
12.12.2011 №136

01.02.2016
(15 робочих
днів)

Складено акт, виявлено порушення
санітарних
правил
в
лісах
України,порушення
правил
пожежної безпеки в лісах України
та використання територій та
об’єктів ПЗФ, про що було
складено 6 протоколів, та винесено
6 постанов на загальну суму 357
грн., внесено припис про усунення
порушень та недоліків
Складено акт, виявлено порушення
санітарних
правил
в
лісах
України,порушення
правил
пожежної безпеки в лісах України
про що було складено 19
протоколів,
та
винесено
19
постанов на загальну суму 1632
грн., внесено припис про усунення
порушень та недоліків

57.Дунаєвецьке КП "Лісовик", м.Дунаївці,
вул.Шевченка,50

15.02.2016
(15 робочих
днів)

Складено акт, виявлено порушення
правил пожежної безпеки в лісах
України та здійснення лісових
користувань не у відповідності з
метою
або
вимогами,
передбаченими
в
лісорубному
квитку про що було складено 7
протоколів, та винесено 7 постанов
на загальну суму 357 грн., внесено
припис про усунення порушень та
недоліків,
нараховано
шкоду
завдану
навколишньому
природному
середовищу
за
Постановою КМУ від 27.07.1995
року №555 на загальну суму
734грн,
яка
пред`явлена
та
добровільно сплочена.

58. ДП ХОСЛАП
"Хмельницькоблагроліс",
м.Хмельницький, вул.Свободи,70

01.03.2016
(15 робочих
днів)

Складено акт, виявлено порушення
правил пожежної безпеки в лісах
України та здійснення лісових
користувань не у відповідності з
метою
або
вимогами,
передбаченими
в
лісорубному
квитку, порушенно правила та
інструкцій
по
відновленню,
поліпшенню стану і породного
складу лісів, підвищенню їх
продуктивності, а також по
використанню
ресурсів
спілої
деревини про що було складено 13
протоколів,
та
винесено
13
постанов на загальну суму 799 грн.,
внесено припис про усунення
порушень та недоліків, нараховано
шкоду завдану навколишньому
природному
середовищу
за
Постановою КМУ від 27.07.1995
року №555 на загальну суму
3763грн, яка пред`явлена та
добровільно сплочена.

59. ДП "Летичівське лісове господарство",
смт.Летичів, вул. 50-річчя Жовтня, 54/1

60. Полонське СЛКП "Лісовик",
м.Полонне, вул.Академіка Герасимчука,
263

07.03.2016
(15 робочих
днів)

14.03.2016
(15 робочих
днів)

61. Служба автомобільних доріг у
Хмельницькій області, м.Хмельницький,
вул.Свободи,77
21.03.2016 (15
робочих днів)

Складено акт, виявлено порушення
санітарних
правил
в
лісах
України,порушення
правил
пожежної безпеки в лісах України
та порушення правил ведення
первинного обліку відходів про що
було складено 18 протоколів, та
винесено 18 постанов на загальну
суму 1734 грн., внесено припис про
усунення порушень та недоліків

Складено акт, виявлено порушення
санітарних
правил
в
лісах
України,порушення
правил
пожежної безпеки в лісах України
про що було складено 10
протоколів,
та
винесено
10
постанов на загальну суму 867 грн.,
внесено припис про усунення
порушень та недоліків
Складено акт, виявлено порушення
санітарних
правил
в
лісах
України,порушення
правил
пожежної безпеки в лісах України
про що було складено 3 протоколів,
та винесено 3 постанов на загальну
суму 1156 грн., внесено припис про
усунення порушень та недоліків

7 Проведення перевірок за дотриманням
вимог природоохоронного законодавства
суб’єктами господарювання, діяльність
яких пов’язана з використанням об’єктів
тваринного світу, в т. ч. веденням
мисливського господарства та полювання:

Закони України «Про
рослинний світ», «Про
охорону навколишнього
природного середовища»
«Про мисливське
62. Кам`янець-Подільська РО УТМР,
господарство та
м.Кам`янець-Подільський, вул.Зарванська,
полювання»,
12
«Про основні засади
державного нагляду
(контролю) у сфері
господарської діяльності»,
«Про охорону
навколишнього природного
середовища»,
постанови Кабінету
Міністрів України:
від 19.03.2008 № 212
63.Білогірська РО УТМР, смт.Білогір`я,
"Про затвердження
вул.Шевченка,6
крітеріїв розподілу субєктів
господарювання за
ступенем ризику їх
господарської діяльності
для навколишнього
природного середовища та

Попередження порушень
природоохоронного законодавства.
Покращення екологічного стану
області, забезпечення додержання
екологічних норм та безпеки для
навколишнього природного
середовища
Відділ екологічного Складено акт, виявлено порушення
контролю природно- вимог щодо охорони середовища
заповідного фонду, перебування і шляхів міграції,
переселення,
акліматизації
та
рослинного і
тваринного світу. схрещування диких тварин про що
01.02.2016 (15
було складено 1 протокол, та
робочих днів)
винесено 1 постанову на загальну
суму 119 грн., внесено припис про
усунення порушень та недоліків

11.01.2016 (15
робочих днів)

Складено акт, виявлено порушення
вимог щодо охорони середовища
перебування і шляхів міграції,
переселення,
акліматизації
та
схрещування диких тварин про що
було складено 1 протокол, та
винесено 1 постанову на загальну
суму 119 грн., внесено припис про
усунення порушень та недоліків

природного середовища та
періодичності здійснення
заходів державного нагляду
(контролю)",
64. Віньковецька РО УТМР,смт.Віньківці, від 28.08.2013 № 808 "Про 18.01.2016 (15
затвердження переліку
робочих днів)
вул.Жовтнева, 6
видів діяльності та обєктів,
що становлять підвищену
екологічну небезпеку"
Положення про Державну
екологічну інспекцію у
65. Хмельницька обласна організація
Хмельницькій області,
УТМР, м.Хмельницький, вул.Паркова,7/1
затверджено наказом
Держекоінспекції України
12.12.2011 №136
18.01.2016
(15 робочих
днів)

Складено акт, виявлено порушення
вимог щодо охорони середовища
перебування і шляхів міграції,
переселення,
акліматизації
та
схрещування диких тварин про що
було складено 1 протокол, та
винесено 1 постанову на загальну
суму 119 грн., внесено припис про
усунення порушень та недоліків
Складено акт, виявлено порушення
вимог щодо охорони середовища
перебування і шляхів міграції,
переселення,
акліматизації
та
схрещування диких тварин про що
було складено 1 протокол, та
винесено 1 постанову на загальну
суму 102 грн., внесено припис про
усунення порушень та недоліків

Закони України:
Складено акт, виявлено порушення
«Про основні засади
вимог щодо охорони середовища
державного нагляду
перебування і шляхів міграції,
(контролю) у сфері
переселення,
акліматизації
та
господарської діяльності»,
схрещування диких тварин про що
15.02.2016
66. Летичівська РО УТМР, смт.Летичів,
«Про охорону
було складено 1 протокол, та
(15 робочих
вул.Лютнева, 2/2
навколишнього природного
винесено 1 постанову на загальну
днів)
суму 119 грн., внесено припис про
середовища», «Про
мисливське господарство та
усунення порушень та недоліків
полювання»,
постанови
Кабінету Міністрів
України:
від
Складено акт, виявлено порушення
67. Новоушицька РО УТМР, смт.Нова
19.03.2008 № 212 "Про
вимог щодо охорони середовища
Ушиця, вул.Патона, 34
затвердження крітеріїв
перебування і шляхів міграції,
розподілу субєктів
переселення,
акліматизації
та
господарювання за
схрещування диких тварин про що
ступенем ризику їх
01.03.2016
було складено 1 протокол, та
господарської діяльності
(15 робочих
винесено 1 постанову на загальну
для навколишнього
днів)
суму 102 грн., внесено припис про
природного середовища та
усунення порушень та недоліків
періодичності здійснення
заходів державного нагляду
(контролю)",
Положення про Державну
Здійснення заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог природоохоронного законодавства суб'єктами господарювання
8
із середнім ступенем ризику їх господарської діяльності для навколишнього природного середовища
Закони України:
Відділ екологічного Проведено перевірку, виявлено
«Про основні засади
контролю
порушення порядку здійснення
державного нагляду
земельних ресурсів, викидів забруднюючих речовин в
(контролю) у сфері
за поводженням з атмосферне повітря, порушення
господарської діяльності»,
відходами та
правил ведення первинного обліку

господарської діяльності»,
«Про охорону
навколишнього природного
22.02.2016 68. ПрАТ «Славутський хлібзавод»
середовища»,
м. Славута, вул. Церковна, 29
10.03.2016
постанови Кабінету
Міністрів України: від
19.03.2008 № 212 "Про
затвердження крітеріїв
розподілу субєктів
господарювання за
ступенем ризику їх
господарської діяльності
69. ТОВ "Хмельницький
для навколишнього
22.03.2016 - (15
експерементальний завод"
природного середовища та робочих днів)
м.Хмельницький, вул. Вінницьке шосе, 6 періодичності здійснення
заходів державного нагляду
(контролю)", від
28.08.2013 № 808 "Про
затвердження переліку
видів діяльності та обєктів,
що становлять підвищену
екологічну небезпеку"
Положення про Державну
екологічну інспекцію у
70. ТзДВ «Славутський цикорієсушильний
22.02.2016 Хмельницькій області,
завод»
м.
10.03.2016
затверджено наказом
Славута, вул. Приміська, 4
Держекоінспекції України
12.12.2011 №136

відходами та
небезпечними
хімічними
речовинами

правил ведення первинного обліку
відходів, відповідальних осіб
притягнуто до адміністративної
відповідальності за ст. ч. 1 ст. 78,
82-1КУпАП у вигляді накладення
штрафу на загальну суму 221грн., а
також внесено припис щодо
усунення виявлених порушень.

Підприємство господарської
діяльності не здійснює

Проведено перевірку, виявлено
порушення порядку здійснення
викидів забруднюючих речовин в
атмосферне повітря, а саме не
забезпечено здійснення
інструментально - лабораторного
контролю за викидами, порушення
правил ведення первинного обліку
відході, відповідальних осіб
притягнуто до адміністративної
відповідальності за ст. ч. 1 ст. 78,
82-1 КУпАП у вигляді накладення
штрафів на загальну суму 391грн.,
внесено припис щодо усунення
виявлених порушень.

71. ТОВ "Карат"
юр. адреса: м. Хмельницький,
вул.Проскурівська, 20 адр.госп.діяльн:
м.Хмельницький вул. Пілотська, 77/7

72.ТОВ "ВКВ-СОЮЗ" смт.Ярмолинці,
вул.Хмельницька, 23/2

Проведено перевірку, встановлено
порушення правил обліку відходів
та допущено змішування відходів.
Відповідальних осіб притягнуто до
адміністративної відповідальності
за ст. 82-1, 82-4 КУпАП. Загальна
сума штрафу склала 170 грн, а
також внесено припис щодо
усунення виявлених порушень

01.03.2016 23.03.2016

01.03.2016
(15 робочих
днів)

відділ
інструментальнолабораторного
контролю, відділ
екологічного
контролю
земельних ресурсів,
за поводженням з
відходами та
небезпечними
хімічними
речовинами

Проведено первірку, встановлено
порушення правил обліку відходів,
відповідальних осіб притягнуто до
адміністративної відповідальності
за ст. 82-1, КУпАП. Загальна сума
штрафу склала 85 грн, а також
внесено припис щодо усунення
виявлених порушень

73.
Товариство
з
обмеженою Наказ Міністерства екології
відповідальністю
"Фруктовий
світ", та природних ресурсів
Хмельницький район, с. Лісові Грінівці, України від 04.11.2011 року
вул. Центральна,1Б
за № 429 «Про
затвердження положень
про територіальні органи
Держекоінспекції
України»; Закон України
"Про охорону
наволишнього природного
середовища", Закон
України "Про основні
74. Хмельницька дирекція Українського засади державного нагляду
державного
підприємства
поштового
(контролю) у сфері
звязку "Укрпошта", м.Хмельницький, господарської діяльності",
вул.Проскурівська, 90
постанова КМУ від
19.03.2008 р. за №212 "Про
затвердження критеріїв
розподілу суб’єктів
господарювання за
ступенем ризику їх
господарської діяльності
для навколишнього
природного середовища та
періодичності здійснення

18.01.2016
(15 робочих
днів)

30.03.2016
(15 робочих
днів)

Відділ екологічного Перевірку проведено, виявлено
порушення правл ведення обліку
контролю
відходів та допущено змішування
атмосферного
повітря та водних відходів. Винних осіб притягнуто
ресурсів,
відділ до адміністративної
відповідальності за ст. 82-1, 82-4
інструментально
КУаАП. Загальна сума штафу
лабораторного
становить 136 грн. Внесено припис
контролю
щодо усунення виявлених
порушень.
Проведено перевірку, виявлено
порушення щодо викидів
забруднюючих речовин за
відсутності дозволу, також
порушено правила обліку відходів
та не надано інформації про
визначення показника ПуУВ.
Винних осіб притягнуто до
адміністративної відповідальності
за ст. 82, 82-1, ч.1 ст. 78 КУаАП.
Загальна сума штафу становить
2601 грн. Внесено припис щодо
усунення виявлених порушень.

75. Приватне акціонерне товариство по заходів державного нагляду
технічній
експлуатації
і
сервісу (контролю)"; постанова
молочного обладнання "Тесмо-М", м. КМУ від 28.08.2013 року за
Хмельницький, вул.Кооперативна, 3/1
№808 "Про затвердження
переліку видів діяльності та
об’єктів, що становлять
підвищену екологічну
небезпеку".

29.03.2016
(15 робочих
днів)

Проведено перевірку, встановлено
порушення вимог щодо
поводження з відходами, правил
ведення обліку відходів, обліку
води, порушено правила
експлуатації ГОУ. Винних осіб
притягнуто до адміністративної
відповідальності за ст. 82, 82-1, ч.2
ст. 79, 60, 188-5 КУаАП. Загальна
сума штрафу становить 1700грн.
Внесено припис щодо усунення
виявлених порушень.

25.02.2016
02.03.2016

Проведено перевірку, виявлено
порушення правил ведення обліку
відходів. Винних осіб притягнуто
до адміністративної
відповідальності за ст.82-1,
КУпАП. Загальна сума штрафу
становить 85 грн.

76. Полонське підприємство теплових
мереж, Полонський район, м. Полонне,
вул. Пісочна,16

77. Комунальне підприємство "Південнозахідні тепломережі", м. Хмельницький,
вул. Курчатова, 17/1

Проведено перевірку. Під час
проведення перевірки встановлено,
що підприємство у період з
18.08.2014 року по 21.12.2014 року
та в період з 9.10.2015 по
12.01.2016 року здійснювало
викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря за відсутності

21.01.2016 01.02.2016

атмосферне повітря за відсутності
дозволу на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря,
порушено ведення обліку води
складено протокол, виявлено факт
порушення ведення обліку відходів
та змішування відходів. Винних
осіб притягнуто до
адміністративної відповідальності
за ст. 82-4, 82-1, ч.1 78, 60. Загальна
сума штрафу становить 408 грн.
Внесено припис для усунення
порушень. Нараховано збмтки в
розмірі - 778807,5 грн.. Матеріали
передано до ГУНП у Хмельницькій
області в порядку ст. 214 КПК
України.

Здійснення заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог природоохоронного законодавства
органами місцевого самоврядування та органами місцевої виконавчої влади (земельні ресурси, зелені насадження, об'єкти природно9
заповідного фонду, поводження з відходами тощо)
Закон України «Про
відділ екологічного
78.Старосинявська РДА
Внесено припис щодо усунення
охорону навколишнього
контролю
09.03.2016
смт. Стара Синява, вул. І.Франка, 8
земельних ресурсів, виявлених порушень.
природного середовища»,
за поодженням з
Положення про Державну
79.Полонська РДА
Внесено припис щодо усунення
відходами та
екологічну інспекцію у
16.03.2016
м. Полонне, вул. Л.Українки, 114
виявлених порушень.
небезпечними
Хмельницькій області,
затверджено наказом
хімічними

80.Полонська міська об’єднана
територіальна громада
м. Полонне, вул. Л.Українки, 113

В.о. начальника

затверджено наказом
Держекоінспекції України
12.12.2011 №136
Наказ Державної
екологічної інспекції
України
№ 58 від
29.07.2015 року

08.02.2016 24.02.2016

______________________________

хімічними
речовинами, відділ Проведено перевірку, виявлено
порушення правил ведення
екологічного
контролю природно- первинного обліку відходів,
заповідного фонду, порушення правил експлуатації
сміттєзвалища, допущено
рослинного і
тваринного світу змішуання відходів, відповідальних
осіб притягнуто до
адміністративної відповідальності
за ст.82-4, 82-6, 82-1КУпАП у
вигляді накладення штрафу на
загальну суму 425 грн., а також
внесено припис щодо усунення
виявлених порушень.

О.Ф. Даценко

