Звіт про виконання Плану
заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог природоохоронного законодавства
Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області на IV квартал 2016 року

№
з/п

1

Найменування заходу

Рішення, на підставі
яких виконується захід

Дата початку
та строк
здійснення
заходу

Виконавці

Результативні показники виконання
плану, очікуваний природоохоронний
ефект

Здійснення заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог природоохоронного законодавства суб'єктами господарювання з
високим ступенем ризику їх господарської діяльності для навколишнього природного середовища
Проведення перевірок за дотриманням
Закон України "Про охорону
вимог природоохоронного
навколишнього природного
Відділ
законодавства суб'єктами
середовища", Закон України
екологічного
господарювання, що належать до
"Про основні засади
контролю
переліку з високим ступенем ризику їх державного нагляду (контролю)
земельних ресурсів
господарської діяльності за декількома
у сфері господарської
за поводженням з
критеріями:
діяльності", Закон України "Про
відходами та
особливості здійснення
небезпечними
державного нагляду (контролю)
хімічними
у сфері господарської
речовинами, відділ 11.10.2017 року посадові особи
діяльності щодо фізичних осібінструментально - недопущені до проведення перевірки,
підприємців
та
юридичних
осіб,
лабораторного керівника пілприємства притягнуто до
1.ПАТ «Теофіпольський цукровий
01.10.2016 які застосовують спрощену
контролю
завод» смт. Теофіполь вул. Жовтнева,
протягом 15
адміністративної відповідальності за ст.
систему оподаткування, обліку робочих днів
12
188-5 КУпАП у вигляді накладення
та звітності"постанова КМУ від
штрафу на суму 765 грн. Матеріали
19.03.2008 р. за №212 "Про
спрямовані до правоохоронних органів
затвердження критеріїв
розподілу суб’єктів
господарювання за ступенем
ризику їх господарської
діяльності для навколишнього
природного середовища та
періодичності здійснення
заходів державного нагляду
(контролю)"; постанова КМУ
від 28.08.2013 року за №808
"Про затвердження переліку
видів діяльності та об’єктів, що

2.ПАТ "Старокостянтинівський
спеціалізований карєр" c. Красносілка,
Старокостянтинівський район

3.ТОВ "П'ятничанське"
Хмельницька обл., Чемеровецький
район, с. П'ятничани, вул Леніна, буд.1

4.Хмельницька філія
ТОВ"Укрвторкольоромет"
м.Хмельницький,
В.Чорновола, 9

вул.

5.ПАТ "Дікергоф цемент" Рівненська
обл.,м. Здолбунів,вул. Шевченка, 1, с.
Крупець Славутський район

затвердження критеріїв
розподілу суб’єктів
господарювання за ступенем
ризику їх господарської
діяльності для навколишнього
природного середовища та
періодичності здійснення
19.10.2016 заходів державного нагляду
протягом 15
(контролю)"; постанова КМУ робочих днів
від 28.08.2013 року за №808
"Про затвердження переліку
видів діяльності та об’єктів, що
становлять підвищену
екологічну небезпеку",
Положення про Державну
екологічну інспекцію у
Хмельницькій області,
затвердженого наказом
17.10.2016
Держекоінспекції України
протягом 15
12.12.2011 №136
робочих днів

31.10.2016 року проведено перевірку,
виявлено порушення правил ведення
первинного обліку відходів, порушення
умови дозволу на викиди забруднюючих
речовин в частині здійснення заходів
контролю за ГДВ. Відповідальних осіб
притягнуто до адміністративної
відповідальності за ст. 82-1 , ч. 1 ст. 78
КУпАП у вигляді накладення штрафу на
загальну суму 221грн., та внесено припис
щодо усунення виявлених порушень.

17.10.2016 року проведено перевірку,
виявлено порушення правил ведення
первинного обліку відходів. Відповідальну
особу притягнуто до адміністративної
відповідальності за ст. 82-1 у вигляді
накладення штрафу на суму 85грн., та
внесено припис щодо усунення виявлених
порушень.

17.10.2016 протягом 15
робочих днів

Господарська діяльність суб'єктом
господарювання не здійснюється

24.10.2016 протягом 15
робочих днів

10.11.2016 року проведено перевірку,
виявлено порушення правил ведення
первинного обліку відходів, а також
забору води. Відповідальну особу
притягнуто до адміністративної
відповідальності за ст. 82-1 , 60 КУпАП у
вигляді накладення штрафу на загальну
суму 136 грн., та внесено припис щодо
усунення виявлених порушень.

6.СФГ "Калина"
Хмельницька обл., Віньковецький
район, с. Зіньків, вул. Кошового, 50

7.ПрАТ «Деражнянський молочний
завод» м. Деражня, вул. Олійника, 7

8.Філія цегельний завод м. Волочиськ
ТОВ "Тернопільбуд" м. Волочиськ,
вул. Короленка, 5/1 Волочиський район

9.ТОВ"ЯРЗ" м.Біла Церква, вул.
Гагаріна, 9 смт.Ямпіль, Білогірський
район

24.10.2016 протягом 15
робочих днів

Господарська діяльність суб'єктом
господарювання не здійснюється

01.11.2016 протягом 15
робочих днів

11.11.2016 року проведено перевірку,
виявлено порушення правил ведення
первинного обліку відходів. Відповідальну
особу притягнуто до адміністративної
відповідальності за ст. 82-1 КУпАП у
вигляді накладення штрафу на загальну
суму 85 грн., та внесено припис щодо
усунення виявлених порушень.

01.11.2016 протягом 15
робочих днів

11.11.2016 року проведено перевірку,
виявлено порушення правил ведення
первинного обліку відходів. Відповідальну
особу притягнуто до адміністративної
відповідальності за ст. 82-1 КУпАП у
вигляді накладення штрафу на загальну
суму 85 грн., та внесено припис щодо
усунення виявлених порушень.

07.11.2016 протягом 15
робочих днів

11.11.2016 року проведено перевірку,
виявлено порушення правил ведення
первинного обліку відходів, а також
забору води. Відповідальну особу
притягнуто до адміністративної
відповідальності за ст. 82-1 , 60 КУпАП у
вигляді накладення штрафу на загальну
суму 85грн., та внесено припис щодо
усунення виявлених порушень.

11.11.2016 протягом 15
робочих днів

17.11.2016 року проведено перевірку,
виявлено порушення правил ведення
первинного обліку відходів. Відповідальну
особу притягнуто до адміністративної
відповідальності за ст. 82-1 КУпАП у
вигляді накладення штрафу на загальну
суму 85 грн., та внесено припис щодо
усунення виявлених порушень.

16.11.2016 протягом 15
робочих днів

23.11.2017 року проведено перевірку,
виявлено порушення правил ведення
первинного обліку відходів. Відповідальну
особу притягнуто до адміністративної
відповідальності за ст. 82-1 КУпАП у
вигляді накладення штрафу на загальну
суму 85 грн., та внесено припис щодо
усунення виявлених порушень.

12.КП "Зоря" Пироговецької сільської
ради с. Пирогівці, Хмельницький
район

24.11.2016 протягом 15
робочих днів

24.11.2016 року проведено перевірку,
виявлено порушення правил ведення
забору води. Відповідальну особу
притягнуто до адміністративної
відповідальності за ст. 60 КУпАП у
вигляді накладення штрафу на загальну
суму 85 грн., та внесено припис щодо
усунення виявлених порушень.

13.ТОВ "Лев-Кардинал" м.
Хмельницький, вул. Тернопільська,
15/1

30.11.2016 протягом 15
робочих днів

Господарська діяльність суб'єктом
господарювання не здійснюється

14.ТОВ "Науково-виробниче
підприємство "Біофарм Трейд" м.
Хмельницький, вул. Інститутська, 6

05.12.2016 протягом 15
робочих днів

Господарська діяльність суб'єктом
господарювання не здійснюється

10.ТОВ "Венус Україна"
Городоцький район с. Новий Світ

11.ТОВ МПЗ "Поділля"
Хмельницька обл.,Красилівський район
с. Волиця вул. Молодіжна 184/3

15.ТОВ "Тандем"
смт. Ярмолинці вул. Шевченка, 39/2

16.ТОВ "Майдан Вильський комбінат
вогнетривів"
с.
Михайлючка, вул. Островського, 3Б
Шепетівський район

17.ТОВ "Обзор" с. Бедриківці, вул.
Вишнева, 1 Б Городоцький район

18.Товариство з обмеженою
відповідальністю "Оболонь Агро".
Чемеровецький район, смт. Чемерівці,
Гусятинське шосе,2

05.12.2016 протягом 15
робочих днів

Господарська діяльність суб'єктом
господарювання не здійснюється

05.12.2016 протягом 15
робочих днів

20.12.2016 року проведено перевірку,
виявлено порушення правил ведення
первинного обліку відходів. Відповідальну
особу притягнуто до адміністративної
відповідальності за ст. 82-1 КУпАП у
вигляді накладення штрафу на загальну
суму 85 грн., та внесено припис щодо
усунення виявлених порушень.

05.12.2016 протягом 15
робочих днів

21.12.2016 року проведено перевірку,
виявлено порушення правил ведення
первинного обліку відходів. Відповідальну
особу притягнуто до адміністративної
відповідальності за ст. 82-1 КУпАП у
вигляді накладення штрафу на загальну
суму 85 грн., та внесено припис щодо
усунення виявлених порушень.

01.11.2016 протягом 15
робочих днів

Відділ
екологічного
контролю
атмосферного
повітря та водних
ресурсів, відділ
інструментальнолабораторного
контролю.

Перевірку проведено 18.11.2016 року.
Встановлено, що підприємством
порушено умови дозволу на викиди
викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря, не розроблено план
організації роботи у сфері поводження з
відходами. За вищевказані порушення
стладено протоколи ч.1 ст. 78, КУпАП.
Загальна сума штрафу становить 136 грн.
Внесено припис щодо усунення виявлених
порушень.

16.10.2016
протягом 15
робочих днів

19.Фрмерське господарство
"Бастіон".Летичівський район, с.
Лисогірка, вул. Гарника,40/1

20.Товариство з обмеженою
відповідальністю "Торговий
дім"Шепетівський цукор". м.
Шепетівка, Старокостянтинівське
шосе,31

12.10.2016протягом 15
робочих днів

Перевірку проведено з 21.10 по 26.10
2016 року. Встановлено, що
підприємством в період з 18.12.2015 по
13.01.2016 року викиди забруднюючих
речовин здійснювалися за відсутності
дозволу на викиди забруднюючих речовин
в атмосферне повітря, порушено правила
ведення первинного обліку відходів,
порушено правила ведення обліку
води.За вищевказані порушення складено
протоколи ч.1 ст.78 (закриття в порядку
ст.38 КУпАП),ст 82-1. ст.60 КУпАП
загальна сума штрафу становить 136 грн.
Вживаються заходи щодо нарахування
збитків. Внесено припис щодо усунення
виявлених порушень.

Перевірку проведено з 21.10 по 26.10
2016 року. Встановлено, що
підприємством порушено правила
експлуатації ГОУ. За вищевказані
порушення складено протоколи ч.2 ст.
79.КУпАП Загальна сума штрафу
становить 136 грн. Внесено припис щодо
усунення виявлених порушень.

21.Товариство з обмеженою
відповідальністю "Агропартнер-1".
Красилівський район, м. Красилів, вул.
Центральна,4-А.

22.Публічне акціонерне товариство
"Подільський цемент". Кам’янецьПодільський район, с. Гуменці, вул.
Хмельницьке шосе,1-А

15.10.2016протягом 15
робочих днів

15.11.2016протягом 15
робочих днів

Перевірку проведено з 01.11. по 03.11
2016 року. Встановлено, що
підприємством у період з 18.05.по
06.10.2016 року допущено забір
поверхневих вод з р.Случ за відсутності
дозволу на спеціальне водокористування,
наявний період здійснення викидів
забруднюючих речин без дозволу,
порушено правила експлуатації ГОУ,
порушено правила ведення первинного
обліку відходів, порушено правила
ведення обліку води. За вищевказані
правопорушення складено протоколи ч.1
ст.78.
(закриття в порядку ст. 38
КУпАП), ст.48. ч.1 ст.78. ч.2. ст.79. ст.60.
ст.82-1 КУпАП.Загальна сума штрафу
становить 136 грн. Нараховано збитки
завдані державі внаслідок самовільного
водокористування на суму 0,232 тис.грн.
Внесено припис щодо усунення виявлених
порушень.
Посадові особи не допущені до
проведення перевірки, винні особи
притягнуті до адміністративної
відповідальності за ст. 188-5 КУпАП сума
штрафу складає 765 грн. Матеріали
перевірки направлено в Кам’янець Подільське відділення ГУНП
Хмельницької області.

23.Ізяславська виправна колонія
управління Державної пенетенціарної
служби України у Хмельницькій
області №58. Ізяславський район, м.
Ізяслав, вул. Гагаріна,2

01.12.2016 протягом 15
робочих днів

24.Приватне акціонерне товариство
"Полонський хлібозавод". Полонський
район, м. Полонне, вул. Рибалка,28

04.10.2016 протягом 15
робочих днів

Перевірку проведено 07.12.2016 року.
Встановлено, що установою не
здійснюється облік відходів, не укладено
договора на передачу відходів
спеціалізованим підприємствам, не
визначено склад і властивості відходів, не
розраховано показник Пзув.За
вищевказані правопорушення складено
протоколи ст. 82-1 КУпАП та направлено
до ДПСУ у Хмельницькій області.
Внесено припис щодо усунення виявлених
порушень.

Перевірку проведено з 06.10 по06.10 2016
року. Встановлено, що підпрємством
здійснювалися викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря від міні АЗС за відсутності дозволу на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне
повітря, в період з 29.02.16 по 20.03.2016
року здійснювалося спеціальне
водокористування за відсутності дозволу
на спеціальне водокористування. За
вищевказані провопорушення складено
протоколи ст. ч.1 ст.78, ст.48 (закриття в
порядку ст 38 КУпАП). Загальна сума
штрафу становить 136 грн. Нараховано
збитки в сумі 430,97 грн. Матеріали
передано для призупинки. Внесено
припис щодо усунення виявлених
порушень.

25.Публічне акціонерне товариство
"Красилівський цукровий завод".
Красилівський район, м. Красилів, вул.
Центральна,4/А

26.Публічне акціонерне товариство
"Завод "Нева". м. Хмельницький, вул.
Курчатова,6

04.10.2016 протягом 15
робочих днів

04.10.2016 протягом 15
робочих днів

Підприємство не здійснює господарську
діяльність.

Перевірку проведено з 21.10. по
25.10.2016 року. Встановлено, що
підприємством порушено правила ведення
первинного обліку відходів, реєстр,
паспорт, інвентаризація зелих насаджень
не ведеться. За вищевказані
правопорушення складено протоколи
ст.82-1. КУпАП Загальна сума штрафу
становить 85 грн.Внесено припис щодо
усунення виявлених порушень.

27. Хмельницька обласна психіатрична
лікарня №1. с. Скаржинці,
Ярмолинецький район.

28.ФОП Повражек м.Кам'янецьПодільський, вул.Хмельницьке шосе,
2/1
29.ТОВ "НОВИЙ
ФОРМАТ+"Хмельницька обл., місто
Кам'янець-Подільський, вул.
Годованця, буд 18, кв4

01.12. 2016 протягом 15
робочих днів

Закон України "Про охорону
навколишнього природного
середовища", Закон України
"Про основні засади
державного нагляду (контролю)
у сфері господарської
діяльності", Закон України "Про
особливості здійснення
державного нагляду (контролю)
у сфері господарської
діяльності щодо фізичних осібпідприємців та юридичних осіб,
які застосовують спрощену
систему оподаткування, обліку

03.10.2016протягом 15
робочих днів

01.10.2016протягом 15
робочих днів

Перевірку проведено з 14.12 по 19.12.
2016 року. Встановлено, що
підприємством за період з 22.07.2014 року
по 24.09.2014 року включно здійснювало
самовільне водокористування за
відсутності дозволу на спеціальне
водокористування, контроль за якістю і
кількістю скинутих у водні об’єкти
зворотних вод і забруднюючих речовин не
ведеться, не ведеться первинний облік
відходів, паспорт місця видалення відходів
наявний про те не ведеться в
установленому порядку.За вищевказані
правопорушення складено протоколи ч.1
ст. 78, ст. 82-1 КУпАП, ст.48 (закриття в
порядку ст.38 КУпАП). Нараховано
збитки завдані державі внаслідок
самовілього водокористування на суму 55,
906 тис. грн. Загальна сума штрафу
становить 272 грн. Внесено припис щодо
усунення виявлених порушень

Відділ
Порушень не виявлено
інструментальнолабораторного
контролю
Підприємство не здійснює господарську
діяльність

у сфері господарської
діяльності щодо фізичних осібпідприємців та юридичних осіб,
які застосовують спрощену
систему оподаткування, обліку
та звітності"постанова КМУ від
19.03.2008 р. за №212 "Про
30.ПП Фірма "Нафтоінвест" м.Дунаївці,
затвердження критеріїв
вул.Шевченка,115
розподілу суб’єктів
господарювання за ступенем
ризику їх господарської
діяльності для навколишнього
природного середовища та
періодичності здійснення
заходів державного нагляду
31.ПП Нафтотермінал" смт. Ярмолинці,
(контролю)"; постанова КМУ
вул. Залізнична, 1б
від 28.08.2013 року за №808
"Про затвердження переліку
видів діяльності та об’єктів, що
32.ПП "Українець" м.Кам'янецьстановлять підвищену
Подільський, вул.Куйбишева, 2
екологічну небезпеку",
Положення про Державну
екологічну інспекцію у
Хмельницькій області,
затвердженого наказом
Держекоінспекції України
12.12.2011 №136
33.Державна організація Комбінат
"Естафета" Хмельницька обл.,м.
Славута, вул. Перемоги,15а

31.10.2016протягом 15
робочих днів

01.11.2016протягом 15
робочих днів
25.11.2016протягом 15
робочих днів

23.12.2016протягом 15
робочих днів

Перевірку проведено 09.11.2017 року.
Встановлено, що підприємством
допущено порушення правил ведення
первинного обліку відходів. Відповідальну
особу притягнуто до адміністративної
відповідальності за ст. 82-1 КупАП,
загальна сума штрафу становить 204 грн.
Внесено припис щодо усунення виявлених
порушень.

Перевірка не проводилась

Підприємство не здійснює господарську
діяльність

Перевірку проведено 28.12.2017 року.
Встановлено, що підприємством
допущено порушення правил ведення
первинного обліку відходів, відсутній
дозвіл на спеціальне водокористування.
Відповідальну особу притягнуто до
адміністративної відповідальності за ст. 821, ст. 48 КупАП, загальна сума штрафу
становить 272 грн. Внесено припис щодо
усунення виявлених порушень.

2

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:

34.КП “Теофіпольське ВУЖКГ” смт.
Теофіполь, вул. Заводська, 9,
Хмельницька область

35.КП Чемеровецької селищної ради
“Комунсервіс” смт. Чемерівці, вул.
І.Франка, 5 Хмельницька область

Закон України "Про охорону
навколишнього природного
середовища", Закон України
"Про основні засади
державного нагляду (контролю)
у сфері господарської
діяльності", Закон України "Про
особливості здійснення
державного нагляду (контролю)
у сфері господарської
діяльності щодо фізичних осібпідприємців та юридичних осіб,
які застосовують спрощену
систему оподаткування, обліку
та звітності"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
заходів державного нагляду
(контролю)"; постанова КМУ
від 28.08.2013 року за №808
"Про затвердження переліку
видів діяльності та об’єктів, що
становлять підвищену
екологічну небезпеку",
Положення про Державну
екологічну інспекцію у
Хмельницькій області,
затвердженого наказом
Держекоінспекції України
12.12.2011 №136

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

14.11.2016 протягом 15
робочих днів

03.10.2016 протягом 15
робочих днів

Посадові особи не допущені до
проведення перевірки, винні особи
притягнуті до адміністративної
відповідальності за ст. 188-5 КУпАП сума
штрафу складає 765 грн. Матеріали
направлено до Теофіпольського ВП ГУНП
У у Хмельницькій області.

17.10.2016 року посадові особи не
допущені до проведення перевірки,
керівника пілприємства притягнуто до
адміністративної відповідальності за ст.
188-5 КУпАП у вигляді накладення
штрафу на суму 765 грн. Матеріали
спрямовані до правоохоронних органів

36.КП “Городоккомунсервіс”
м. Городок, вул. Шевченка, 40а,
Хмельницька область

37.ГП “Комунальник” Новоушицької
селищної ради смт. Нова Ушиця, вул.
151-ої Стрілецької дивізії, 28
Хмельницька область

38.КП “Волочиський ЖЕК”м.
Волочиськ, вул. Музейна, 33а,
Хмельницька область

Положення про Державну
екологічну інспекцію у
Хмельницькій області,
затвердженого наказом
Держекоінспекції України
12.12.2011 №136

03.10.2016 протягом 15
робочих днів

11.10.2016 року посадові особи не
допущені до проведення перевірки,
керівника пілприємства притягнуто до
адміністративної відповідальності за ст.
188-5 КУпАП у вигляді накладення
штрафу на суму 765 грн. Матеріали
спрямовані до правоохоронних органів

24.10.2016 протягом 15
робочих днів

26.10.2016 року проведено перевірку,
виявлено порушення правил ведення
первинного обліку відходів, змішування
відходів, порушення правил експлуатації
сміттєзвалища, порушення порядку
здійснення викидів забруднюючих
речовин в атмосферне повітря.
Відповідальну особу притягнуто до
адміністративної відповідальності за ст. 821, 82-4, 82-6 ч. 1 ст. 78 КУпАП у вигляді
накладення штрафу на суму 136 грн., та
внесено припис щодо усунення виявлених
порушень.

01.11.2016 протягом 15
робочих днів

02.11.2016 року проведено перевірку,
виявлено змішування відходів, порушення
правил експлуатації сміттєзвалища,
порушення порядку здійснення викидів
забруднюючих речовин в атмосферне
повітря. Відповідальну особу притягнуто
до адміністративної відповідальності за ст.
82-4, 82-6 ч. 1 ст. 78 КУпАП у вигляді
накладення штрафу на суму 136 грн., та
внесено припис щодо усунення виявлених
порушень.

39.КП "Віньковецький комунсервіс "
Віньковецької селищної ради смт.
Віньківці, вул. Заводська, 25
Хмельницька область

40.Летичівське КГП “Злагода” смт.
Летичів, вул. Комарова, 2а,
Хмельницька область

41.КП "Шепетівський РЕП" м.
Шепетівка, вул. Судилківська, 57,
Хмельницька область
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Закон України "Про охорону
навколишнього природного
Проведення перевірок за дотриманням
середовища", Закон України
вимог природоохоронного
"Про основні засади
законодавства суб’єктами
державного
нагляду (контролю)
господарювання, що забезпечують
у сфері господарської
життєдіяльність населених пунктів,
діяльності",
Закон України "Про
зокрема, водопровідно особливості здійснення
каналізаційними господарствами:
державного нагляду (контролю)
у сфері господарської
діяльності щодо фізичних осіб-

01.11.2016 протягом 15
робочих днів

22.11.2016 року проведено перевірку,
виявлено порушення правил ведення
первинного обліку відходів, змішування
відходів, порушення правил експлуатації
сміттєзвалища. Відповідальну особу
притягнуто до адміністративної
відповідальності за ст. 82-1, 82-4, 82-6
КУпАП у вигляді накладення штрафу на
суму 85 грн., та внесено припис щодо
усунення виявлених порушень.

15.11.2016 протягом 15
робочих днів

28.11.2016 року посадові особи не
допущені до проведення перевірки,
керівника пілприємства притягнуто до
адміністративної відповідальності за ст.
188-5 КУпАП у вигляді накладення
штрафу на суму 765 грн. Матеріали
спрямовані до правоохоронних органів

11.11.2016 протягом 15
робочих днів

01.12.2016 року посадові особи не
допущені до проведення перевірки,
вживаються заходи щодо притягнуто до
адміністративної відповідальності
керівника пілприємства. Матеріали
спрямовані до правоохоронних органів
Відділ
екологічного
контролю
атмосферного
повітря та водних
ресурсів, відділ
інструментальнолабораторного
контролю.

державного нагляду (контролю)
у сфері господарської
діяльності щодо фізичних осібпідприємців та юридичних осіб,
які застосовують спрощену
систему оподаткування, обліку
42.Волочиське комунальне
та звітності"постанова КМУ від
підприємство "Тепловик". Волочиський
19.03.2008 р. за №212 "Про
район, м.Волочиськ, вул. Пушкіна,7-А.
затвердження критеріїв
розподілу суб’єктів
господарювання за ступенем
ризику їх господарської
діяльності для навколишнього
природного середовища та
періодичності здійснення
заходів державного нагляду
43.Комунальне підприємство
(контролю)"; постанова КМУ
"Деражнянський міськводоканал".
від 28.08.2013 року за №808
Деражнянський район, м. Деражня, вул.
"Про затвердження переліку
Проскурівська,3
видів діяльності та об’єктів, що
становлять підвищену
екологічну небезпеку",
Положення про Державну
екологічну інспекцію у
Хмельницькій області,
затвердженого
наказом
44. Комунальне підприємство
Держекоінспекції України
"Міськводоканал". Дунаєвецький
12.12.2011 №136
район, м. Дунаївці, вул. Горького,15

контролю.
01.11.2016
протягом 15
робочих днів

Перевірку проведено 18.11.2016 року.
Встановлено, що підприємством відсутній
дозвіл на викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря.За вищевказані
правопорушення складено протоколи ч.1
ст.78 КУпАП. Загальна сума штрафу
становить 136 грн. Внесено припис щодо
усунення виявлених порушень.

01.12.2016
протягом 15
робочих днів

Посадові особи не допущені до
проведення перевірки, винні особи
притягнуті до адміністративної
відповідальності за ст. 188-5 КУпАП сума
штрафу складає 765 грн. Матеріали
направлено до Деражнянського ВП ГУНП
Хмельницької області.

01.11.2016
протягом 15
робочих днів

Посадові особи не допущені до
проведення перевірки, винні особи
притягнуті до адміністративної
відповідальності за ст. 188-5 КУпАП сума
штрафу складає 765 грн. Матеріали
направлено до Дунаєвецького ВП ГУНП
Хмельницької області.

14.11.2016
протягом 15
робочих днів

Перевірку проведено у період з 24.11 по
30.11.2016 року. Встановлено, що
підприємством порушено правила
експлуатації очисних споруд, реєстрові
карти об'єктів утворення, оброблення і
утилізації відходів не розроблено, не
призначено відповідальних осіб у сфері
поводження з відходами, не розраховано
показник загального утворення відходів.
За вищевказані правопорушення складено
протоколи ч.2 ст.61, ст.82-1, ст. 82-6
КУпАП. Загальна сума штрафу становить
136 грн Внесено припис щодо усунення
виявлених порушень.

01.12.2016
протягом 15
робочих днів

Посадові особи не допущені до
проведення перевірки, винні особи
притягнуті до адміністративної
відповідальності за ст. 188-5 КУпАП сума
штрафу складає 255 грн. Матеріали
направлено до Городоцького ВП ГУНП У
у Хмельницькій області .

14.11.2016
протягом 15
робочих днів

Посадові особи не допущені до
проведення перевірки, винні особи
притягнуті до адміністративної
відповідальності за ст. 188-5 КУпАП сума
штрафу складає 765 грн. Матеріали
направлено до Летичівського ВП ГУНП У
у Хмельницькій області .

45. Комунальне підприємство "Лозове
комунсервіс". Деражнянський район, с.
Лозове, вул. Радяньська , 5.

46. Комунальне підприємство
"Сатанівське", Городоцький район. смт.
Сатанів, вул. Харкуци, 1

47. Комунальне госпрозрахункове
підприємство "Злагода", Летичівський
район, смт. Летичів, вул. Комарова, 2А

48. Госпрозрахункове підприємство
"Водоканал", Новоушицький район,
смт. Нова Ушиця, вул. 151 Стрілецької
дивізії, 28

49. Теофіпольське виробниче
управління житлово-комунального
господарства, Теофіпольський район,
смт. Теофіполь, вул. Заводська,9

14.11.2016протягом 15
робочих днів

Посадові особи не допущені до
проведення перевірки, винні особи
притягнуті до адміністративної
відповідальності за ст. 188-5 КУпАП сума
штрафу складає 765 грн. Матеріали
направлено до Новоушицького ВП ГУНП
у Хмельницькій області.

14.11.2016
протягом 15
робочих днів

Посадові особи не допущені до
проведення перевірки, винні особи
притягнуті до адміністративної
відповідальності за ст. 188-5 КУпАП сума
штрафу складає 765 грн. Матеріали
направлено до Теофіпольського ВП ГУНП
У у Хмельницькій області.

01.11.2016
протягом 15
робочих днів

50. Комунальне підприємство
"Старосинявський центральний
водоканал №1", Старосинявський
район, смт. Стара Синява, вул.
Толстого, 17

51.Комунальне підприємство
"Комунсервіс "Чемеровецької селищної
ради, Чемеровецький район, смт.
Чемерівці, вул. Івана Франка, 5

01.12.2016
протягом 15
робочих днів

Перевірку проведено з 18.11. 2016 року.
Встановлено, що підприємством в період з
03.11.2014 по 02.02.2015 року спеціальне
водокористування здійснювалося за
відсутності дозволу на спеціальне
водокористування, облік забору та
використання води не ведеться, контроль
за якістю та кількістю скинутих зворотних
вод не ведеться, порушено правила
експлуатації очисних споруд, не
розроблено паспорт МВВ, реєстрові
катрки ОУВ нерозроблені, первинний
облік відходів не ведеться, технічні
паспорта не розроблено, порушено
правила експлуатації МВВ.За вищевказані
правопорушення складено протоколи
ст.48 (закриття в порядку ст.38
КУпАП),ст.60, ст. 82-1, ч.2 ст.61 КУпАП.
Загальна сума штрафу становить 136 грн.
Нараховано збитки завдані державі
внаслідок самовілього водокористування
на суму 14487,92 грн. Внесено припис
щодо усунення виявлених порушень.

17.10.2016 року посадові особи не
допущені до проведення перевірки,
керівника пілприємства притягнуто до
адміністративної відповідальності за ст.
188-5 КУпАП у вигляді накладення
штрафу на суму 765 грн. Матеріали
спрямовані до правоохоронних органів

01.12.2016
протягом 15
робочих днів

Перевірку проведено з 08.12. по 16.12.
2016 року. Встановлено, що
підприємством не ведеться контроль за
якістю та кількістю скинутих зворотних
вод, порушено правила експлуатації
очисних споруд, не розроблено паспорт
МВВ, реєстрові катрки ОУВ нерозроблені,
первинний облік відходів не ведеться,
технічні паспорта не розроблено,
порушено правила експлуатації МВВ.За
вищевказані правопорушення складено
протоколи ч.2 ст.61, ст.82-1, ст.82-4, ст.826, ст.60, ч.1 ст.59 КУпАП. Загальна сума
штрафу становить 136 грн.
Внесено припис щодо усунення виявлених
порушень.

01.12.2016
протягом 15
робочих днів

Перевірку проведено 08.12. по 16.12.
2016 року. Встановлено, що
підприємством не ведеться контроль за
якістю та кількістю скинутих зворотних
вод, порушено правила експлуатації
очисних споруд, не розроблено паспорт
МВВ, первинний облік відходів не
ведеться. За вищевказані правопорушення
складено протоколи ст.60, ч.1ст.59, ст.821, ч.2. ст 61 КУпАП. Загальна сума
штрафу становить 136 грн.
Внесено припис щодо усунення виявлених
порушень.

52.Комунальне підприємство
"Комунальник-2011", Ярмолинецький
район,смт. Ярмолинці, площа 600-річчя
Ярмолинець,4

53.Громадське об’єднання "Вікторія",
Ярмолинецький район, станція
Ярмолинці,
вул.
Залізнична, 2

01.11. 2016 протягом 15
робочих днів

54. Красилівське підприємство
водопровідно-каналізаційного
господарства, Красилівський район, м.
Красилів, вул.Будівельна,6

4

Закон України "Про охорону
навколишнього природного
відділ екологічного
Проведення перевірок за дотриманням
середовища",
Закон
України
контролю
вимог природоохоронного
"Про основні засади
земельних ресурсів,
законодавства суб'єктами
державного нагляду (контролю)
за поводженням з
господарювання, що здійснюють
у
сфері
господарської
відходами та
водоспоживання і водовідведення при
небезпечними
провадженні ними діяльності, більш як діяльності", Закон України "Про
особливості
здійснення
хімічними
25 тис. куб. метрів на рік:
державного нагляду (контролю)
речовинами, відділ
у сфері господарської
інструментально діяльності щодо фізичних осіблабораторного
підприємців та юридичних осіб,
контролю
які застосовують спрощену
03.10.2016 55.ПАТ «Хмельпиво» м.
систему оподаткування, обліку протягом 15
Хмельницький, вул. Чорновола, 24
та звітності"постанова КМУ від робочих днів
19.03.2008 р. за №212 "Про
затвердження критеріїв
розподілу суб’єктів
господарювання за ступенем
ризику їх господарської
діяльності для навколишнього

Перевірку проведено з 15.11 по 21.11
2016 року. Встановлено, що
підпирємством в період з 12.03.2016 по
13.04.2016 року спеціальне
водокористування здійснювалося за
відсутності дозволу на спеціальне
водокористування, порушено правила
експлуатації очисних споруд, не
здійснюється подобове ведення обліку
забору води. За вищевказані
правопорушення складено протоколи
ст.60,ч.2 ст.61 КУпАП, ст.48 (закриття в
порядку ст.38 КУпАП) . Загальна сума
штрафу становить 272 грн. Нараховано
збитки завдані державі внаслідок
самовілього водокористування на суму
31009,71 грн. Внесено припис щодо
усунення виявлених порушень.

12.10.2016 року проведено перевірку,
виявлено порушення правил охорони та
використання обєктів ПЗФ. На
відповідальну особу складено протокол
про адміністративне правопорушення за
ст. 91 КУпАП , та внесено припис щодо
усунення виявлених порушень.

56.ПП "СВ центр Люкс"
Хмельницький район с. Малиничі

57.ТОВ «Гідроінвест» м. Київ, вул.
Васильківська,1 с. Мартинківці,
Городоцького району

5

розподілу суб’єктів
господарювання за ступенем
ризику їх господарської
28.11.2016 діяльності для навколишнього протягом 15
природного середовища та
робочих днів
періодичності здійснення
заходів державного нагляду
(контролю)"; постанова КМУ
від 28.08.2013 року за №808
"Про затвердження переліку
видів діяльності та об’єктів, що
становлять підвищену
екологічну небезпеку",
Положення про Державну
03.10.2016 екологічну інспекцію у
протягом 15
Хмельницькій області,
робочих днів
затвердженого наказом
Держекоінспекції України
12.12.2011 №136

Закони України «Про
рослинний світ», Закони
України «Про мисливське
Проведення перевірок за дотриманням
господарство та полювання»,
вимог природоохоронного
Закон України «Про основні
законодавства
засади державного нагляду
суб’єктами господарювання, діяльність
(контролю) у сфері
яких пов’язана з вирубкою лісу,
господарської діяльності», «Про
веденням мисливського господарства
охорону навколишнього
та утриманням природно-заповідного
природного середовища»,
фонду
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

Субєкт господарювання відсутній за
адресою реєстрації.

03.10.2016 року проведено перевірку,
виявлено порушення правил ведення
первинного обліку відходів. Відповідальну
особу притягнуто до адміністративної
відповідальності за ст. 82-1 КУпАП у
вигляді накладення штрафу на загальну
суму 85 грн., та внесено припис щодо
усунення виявлених порушень.

Відділ
екологічного
контролю
природнозаповідного фонду,
рослинного і
тваринного світу

58. НПП "Подільські Товтри"
м.Кам`янець-Подільський, площа
Польський ринок,6

"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 № 24.10.2016 протягом 15
808 "Про затвердження
переліку видів діяльності та робочих днів
обєктів, що становлять
підвищену екологічну
небезпеку", Положення про
Державну екологічну інспекцію
у Хмельницькій області,
затвердженого наказом
Держекоінспекції України
12.12.2011 №136

59. СЛП "Великоскнитське" с.Великий
Скнитин, Славутський район

03.10.2016 протягом 15
робочих днів

60. СЛП "Поляна" с.Головлі,
Славутський район

03.10.2016 протягом 15
робочих днів

Проведено перевірку. Згідно Постанови
КМУ від 24.07.2013 рік №541 нараховано
шкоду завданої навколишньому
природному середовищу не
встановленими особами на загальну суму
1995 грн. Згідно Постанови КМУ від
24.07.2013 рік №541 нараховано шкоду
завданої навколишньому природному
середовищу на загальну суму 35504,5 грн.
Предявлено претензії для добровільної
сплати. Матеріали передано до
правоохоронних органів ( прокуратури
Хмельницької області, СБУ Хмельницької
області, ГУНП в Хмельницькій області).

Проведено перевірку, виявлено
порушення санітарних правил в лісах
України, відповідальні особи притягнуто
до адміністративної відповідальності за ст.
64 КУпАП у вигляді накладання штрафу
на суму 204 грн. Внесено припис щодо
усунення виявлених порушень. Загальна
сума штрафних санкцій становить 204грн.

Проведено перевірку, порушень не
виявлено.

61.СЛКП "Полянське" с.Полянь,
Славутський район

62. КП "Клепачі" с.Клепачі,
Славутський район

63. СЛКП "Гай" с.Лисиче, Славутський
район

03.10.2016 протягом 15
робочих днів

03.10.2016 протягом 15
робочих днів

03.10.2016протягом 15
робочих днів

Проведено перевірку, виявлено
порушення санітарних правил в лісах
України, відповідальну особу притягнуто
до адміністративної відповідальності за ст.
64 КУпАП у вигляді накладання штрафу
на суму 102 грн., Внесено припис щодо
усунення виявлених порушень. Загальна
сума штрафних санкцій становить 102грн.

Проведено перевірку, виявлено
порушення санітарних правил в лісах
України, відповідальну особу притягнуто
до адміністративної відповідальності за ст.
64 КУпАП у вигляді накладання штрафу
на суму 102 грн., Внесено припис щодо
усунення виявлених порушень . Загальна
сума штрафних санкцій становить 102грн.

Проведено перевірку, виявлено
порушення санітарних правил в лісах
України, відповідальну особу притягнуто
до адміністративної відповідальності за ст.
64 КУпАП у вигляді накладання штрафу
на суму 102 грн., Внесено припис щодо
усунення виявлених порушень. Загальна
сума штрафних санкцій становить 102грн.

64. ДП "Ярмолинецьке лісове
господарство" смт.Ярмолинці,
вул.Шевченка,2

65. ДП "Новоушицьке лісове
господарство" смт.Нова Ушиця,
вул.Гагаріна,72

22.11.2016 протягом 15
робочих днів

01.12.2016 протягом 15
робочих днів

Проведено перевірку, виявлено
порушення санітарних правил в лісах
України, відповідальні особи притягнуто
до адміністративної відповідальності за ст.
64 КУпАП у вигляді накладання штрафу
на суму 714 грн., порушення правил
пожежної безпеки в лісах України
відповідальну особи притягнуто до
адміністративної відповідальності за ст. 77
ч1 КУпАП у вигляді накладання штрафу
на суму 204 грн та порушення вимог з
поводженнями з відходами відповідальну
особу притягнуто до адміністративної
відповідальності за ст. 82-1 КУпАП у
вигляді накладання штрафу на суму 85 грн
Внесено припис щодо усунення виявлених
порушень. Загальна сума штрафних
санкцій становить 1003грн.

Проведено перевірку, виявлено
порушення санітарних правил в лісах
України, відповідальні особи притягнуто
до адміністративної відповідальності за ст.
64 КУпАП у вигляді накладання штрафу
на суму 408 грн., та порушення вимог з
поводженнями з відходами відповідальну
особу притягнуто до адміністративної
відповідальності за ст. 82-1 КУпАП у
вигляді накладання штрафу на суму 85 грн
Внесено припис щодо усунення виявлених
порушень. Загальна сума штрафних
санкцій становить 493грн.

66. Чемеровецьке СЛО "Агроліс"
смт.Чемерівці, Гусятинське шосе,9а
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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

67. Деражнянське РО УТМР
смт.Деражня, вул.Інтернаціональна,1

Проведено перевірку, виявлено
порушення правил пожежної безпеки в
лісах України відповідальну особи
притягнуто до адміністративної
відповідальності за ст. 77 ч1 КУпАП у
вигляді накладання штрафу на суму 153
грн та виявлено порушення ст.188-5
КУпАП (не виконано вимоги припису),
винесено постанову про закриття справи
за ст.247 п.7 КУпАП. Внесено припис
щодо усунення виявлених порушень.
Загальна сума штрафних санкцій
становить 153грн.

11.12.2016 протягом 15
робочих днів

Закони України «Про
рослинний світ», Закон України
«Про мисливське господарство
та полювання»,
Закон України "Про охорону
навколишнього природного
середовища", Закон України
"Про основні засади
державного нагляду (контролю)
у сфері господарської
діяльності", Закон України "Про
особливості здійснення
державного нагляду (контролю)
03.10.2016 у сфері господарської
діяльності щодо фізичних осіб- протягом 15
підприємців та юридичних осіб, робочих днів
які застосовують спрощену
систему оподаткування, обліку
та звітності"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

Відділ
екологічного
контролю
природнозаповідного фонду,
рослинного і
тваринного світу
Проведено перевірку, виявлено
порушення вимог щодо охорони
середовища перебування і шляхів міграції,
переселення, акліматизації та схрещування
диких тварин, відповідальні особи
притягнуто до адміністративної
відповідальності за ч. 1ст. 87 КУпАП у
вигляді накладання штрафу на суму 119
грн. Внесено припис щодо усунення
виявлених порушень.

68. Полонське РО УТМР м.Полонне,
вул.Поліська,25

69. Теофіпольське РО УТМР
смт.Теофіполь, вул.Набережна,25

70. Городоцьке РО УТМР м.Городок,
вул.Грушевського, 4

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

10.10.2016 протягом 15
робочих днів

10.10.2016 протягом 15
робочих днів

29.11.2016протягом 15
робочих днів

Проведено перевірку, виявлено
порушення вимог щодо охорони
середовища перебування і шляхів міграції,
переселення, акліматизації та схрещування
диких тварин, відповідальні особи
притягнуто до адміністративної
відповідальності за ч. 1ст. 87 КУпАП у
вигляді накладання штрафу на суму 102
грн. Внесено припис щодо усунення
виявлених порушень.

Проведено перевірку, виявлено
порушення вимог щодо охорони
середовища перебування і шляхів міграції,
переселення, акліматизації та схрещування
диких тварин, відповідальні особи
притягнуто до адміністративної
відповідальності за ч. 1ст. 87 КУпАП у
вигляді накладання штрафу на суму 102
грн. Внесено припис щодо усунення
виявлених порушень.
Проведено перевірку, виявлено
порушення вимог щодо охорони
середовища перебування і шляхів міграції,
переселення, акліматизації та схрещування
диких тварин, відповідальні особи
притягнуто до адміністративної
відповідальності за ч. 1ст. 87 КУпАП у
вигляді накладання штрафу на суму 102
грн. Внесено припис щодо усунення
виявлених порушень.

71. Шепетівське РО УТМР
м.Шепетівка, вул.К.Маркса,73а

72. Старосинявське РО УТМР
смт.Стара Синява, вул.Замкова,16

73. Чемеровецьке РО УТМР
смт.Чемерівці, вул.Центральна,52

29.11.2016 протягом 15
робочих днів

14.11.2016протягом 15
робочих днів

13.12.2016 протягом 15
робочих днів

Проведено перевірку, виявлено
порушення вимог щодо охорони
середовища перебування і шляхів міграції,
переселення, акліматизації та схрещування
диких тварин, відповідальні особи
притягнуто до адміністративної
відповідальності за ч. 1ст. 87 КУпАП у
вигляді накладання штрафу на суму 102
грн. Внесено припис щодо усунення
виявлених порушень.

Проведено перевірку, виявлено
порушення вимог щодо охорони
середовища перебування і шляхів міграції,
переселення, акліматизації та схрещування
диких тварин, відповідальні особи
притягнуто до адміністративної
відповідальності за ч. 1ст. 87 КУпАП у
вигляді накладання штрафу на суму 102
грн. Внесено припис щодо усунення
виявлених порушень.

Проведено перевірку, виявлено
порушення вимог щодо охорони
середовища перебування і шляхів міграції,
переселення, акліматизації та схрещування
диких тварин, відповідальні особи
притягнуто до адміністративної
відповідальності за ч. 1ст. 87 КУпАП у
вигляді накладання штрафу на суму 102
грн. Внесено припис щодо усунення
виявлених порушень.

7

74. Хмельницька гарнізонна організація
ТВМР збройних сил України

12.12.2016 протягом 15
робочих днів

75. Ярмолинецьке РО УТМР
смт.Ярмолинці, вул.Панфілова,6

20.12.2016 протягом 15
робочих днів

Проведено перевірку, виявлено
порушення вимог щодо охорони
середовища перебування і шляхів міграції,
переселення, акліматизації та схрещування
диких тварин, відповідальні особи
притягнуто до адміністративної
відповідальності за ч. 1ст. 87 КУпАП у
вигляді накладання штрафу на суму 102
грн. Внесено припис щодо усунення
виявлених порушень.
Проведено перевірку, порушень не
виявлено.

Здійснення заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог природоохоронного законодавства суб'єктами господарювання із
середнім ступенем ризику їх господарської діяльності для навколишнього природного середовища
Закон України "Про охорону
Відділ
13.10.2016 навколишнього
природного
екологічного
76.ПП "Поділляграндплюс" м.
Субєкт господарювання відсутній за
протягом 15
середовища",
Закон
України
контролю
Хмельницький, вул. Курчатова, 16
адресою реєстрації.
робочих днів земельних ресурсів,
"Про основні засади
державного нагляду (контролю)
за поводженням з
у сфері господарської
відходами та
діяльності", Закон України "Про
небезпечними
26.10.2016 року проведено перевірку,
особливості здійснення
хімічними
виявлено порушення правил ведення
державного нагляду (контролю)
речовинами
первинного обліку відходів. Відповідальну
13.10.2016 у
сфері
господарської
77.ТВ ТОВ"Сантекс" м. Дунаївці, вул.
особу притягнуто до адміністративної
діяльності щодо фізичних осіб- протягом 15
Я.Мудрого, 5 Дунаєвецький район
відповідальності за ст. 82-1 КУпАП у
підприємців та юридичних осіб, робочих днів
вигляді накладення штрафу на загальну
які застосовують спрощену
суму 85 грн., та внесено припис щодо
систему оподаткування, обліку
усунення виявлених порушень.
та звітності"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

19.03.2008 р. за №212 "Про
затвердження критеріїв
розподілу суб’єктів
господарювання за ступенем
ризику їх господарської
17.10.2016 78.ТОВ "Синтез-Пак" с. Рідкодуби, вул. діяльності для навколишнього
протягом 15
Будьонного, 18 Хмельницький район
природного середовища та
робочих днів
періодичності здійснення
заходів державного нагляду
(контролю)"; постанова КМУ
від 28.08.2013 року за №808
"Про затвердження переліку
видів діяльності та об’єктів, що
становлять підвищену
екологічну небезпеку",
07.12.2016 Положення
про Державну
79.МПП «Схід» м. Хмельницький,
протягом 15
екологічну інспекцію у
вул. Трудова, 5/3
робочих днів
Хмельницькій області,
затвердженого наказом
Держекоінспекції України
12.12.2011 №136
07.10.2016
протягом 15
робочих днів
80.Комунальне підприємство
"Красилівське підприємство теплових
мереж", Красилівський район, м.
Красилів, вул. Богдана
Хмельницького,2

17.10.2016 року проведено перевірку,
виявлено порушення правил ведення
первинного обліку відходів. Відповідальну
особу притягнуто до адміністративної
відповідальності за ст. 82-1 КУпАП у
вигляді накладення штрафу на загальну
суму 85 грн., та внесено припис щодо
усунення виявлених порушень.

07.12.2016 року проведено перевірку,
виявлено порушення правил ведення
первинного обліку відходів. Відповідальну
особу притягнуто до адміністративної
відповідальності за ст. 82-1 КУпАП у
вигляді накладення штрафу на загальну
суму 85 грн., та внесено припис щодо
усунення виявлених порушень.
Відділ
екологічного
контролю
атмосферного
повітря та водних
ресурсів, відділ
інструментально
лабораторного
контролю

Перевірку проведено з 27.10. 2016 року.
Встановлено, що підприємством викиди
забруднюючих речовин в атмосферне
повітря здійснюються за відсутності
дозволу, порушено правила ведення
обліку відходів. За вищевказані
правопорушення складено протоколи ч.1
ст.78, ст.82-1 КУпАП. Загальна сума
штрафу становить 136 грн. Вживаються
заходи щодо нарахування збитків.
Внесено припис.

31.10.2016
протягом 15
робочих днів

Перевірку проведено з 10.11 по 18.11
2016 року. Встановлено, що
підприємством в період з 13.06.2013 по
07.02.2014 року викиди забруднюючих
речовин здійснювалися за відсутності
дозволу, порушено правила ведення
первинного обліку відходів. За
вищевказані правопорушення складено
протоколи ст.82-1 КУпАП, ч.1 ст.78
(закриття в порядку ст.38 КУпАП)
Загальна сума штрафу становить 85 грн.
Вживаються заходи щодо нарахування
збитків. Внесено припис щодо усунення
виявлених порушень.

10.10.2016протягом 15
робочих днів

Перевірку проведено з 20.10.2016 року.
Встановлено, що підприємством
порушено правила поводження з
відходами, облік відходів не ведеться,
порушено правила експлуатації ГОУ. За
вищевказані правопорушення складено
протоколи ст.82, ст.82-1, ч.2ст.79 КУпАП.
Загальна сума штрафу становить 850 грн.
Внесено припис щодо усунення виявлених
порушень.

81. Комунальне підприємство
"Ізяславтепломережа", Ізяславський
район, м. Ізяслав,
вул.
Шевченка,10-А

82.Товаристо з додатковою
відповідальністю "Славутський
ремонтно-механічний завод", с.
Славута, вул. Козацька,122-А

83.Комунальне підприємство по
експлуатації теплового господарства
"Тепловик" Старокостянтинівської
міської ради, Старокостянтинівський
район, м. Старокостянтинів, вул.
Ессенська,2,блок 4

84. Комунальне підприємство
"Віньковецьке районне підприємство
телових мереж " Віньковецької
районної ради Хмельницької області,
Віньковецький район, смт. Віньківці,
вул. Першотравнева, 6

85. Публічне акціонерне товариство "
Чотирбоцьке хлібоприймальне
підприємство", Шепетівський район, с.
Чотирбоки, вул. Привокзальна,1
86. Комунальне підприємство
"Тепломережа" Чемеровецької
селищної ради, Чемеровецький район,
смт. Чемерівці, вул. 60 років
Жовтня,10А
87. Приватне підприємство "Авіст",
м.Хмельницький, вул. Тернопільська,
17/2А

01.11.2016
протягом 15
робочих днів

Перевірку проведено в період 01.11. по
21.11.2016 року. Встановлено, що
підприємством порушено правила ведення
первинного обліку відходів, відсутні
правоустановчі документи на земельну
ділянку. За вищевказані правопорушення
складено протоколи ст.82-1 КУпАП.
Загальна сума штрафу становить 85 грн.
Внесено припис щодо усунення виявлених
порушень.

01.11.2016протягом 15
робочих днів

Перевірку проведено 17.11.2016 року.
Встановлено, що підприємством
порушено правила ведення первинного
обліку відходів.За вищевказані
правопорушення складено протоколи
ст.82-1 КУпАП. Загальна сума штрафу
становить 85 грн.
Внесено припис
щодо усунення виявлених порушень.

01.10.2016
протягом 15
робочих днів

Посадові особи не допущені до
проведення перевірки. Матеріали
направлено до Шепетівського ВП ГУНП
у Хмельницькій області.

01.11.2016
протягом 15
робочих днів

Підприємство не здійснює господарську
діяльність, у звязку з ліквідацією.

11.10.2016
протягом 15
робочих днів

Підприємство не здійснює господарську
діяльність, у звязку з ліквідацією.

11.10.2016
протягом 15
робочих днів

Перевірку проведено з 01.11.2016 року.
Встановлено, що у підприємства в 2014
році був відсутній дозвіл на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне
повітря, порушено правила обліку
відходів, відсутній паспорт
благоустрою.За вищевказані
правопорушення складено протоколи ст.
82-1 КУпАП, ч.1 ст.78 (закриття в порядку
ст.38 КУпАП).Загальна сума штрафу
становить 85 грн. Вживаються заходи
щодо нарахування збитків.Внесено
припис щодо усунення виявлених
порушень.

11.10.2016
протягом 15
робочих днів

Перевірку проведено з 11.10.2016 року.
Встановлено, що підприємством не
здійснюється контроль джерел викидів
передбачений дозволом на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне
повітря, не здійснюється облік відходів. За
вищевказані правопорушення складено
протоколи ч.1ст.78, ст.82-1 КУпАП.
Загальна сума штрафу становить 136 грн.
Внесено припис щодо усунення виявлених
порушень.

88.Товариство з обмеженою
відповідальністю "Полімермаш",
м.Хмельницький, вул. Курчатова,6/5

89. Товариство з обмеженою
відповідальністю науково - виробнича
фірма "Адвісмаш", м. Хмельницький,
вул.Чорновола, 88

11.10.2016
протягом 15
робочих днів

Перевірку проведено 01.11.2016 року.
Встановлено, що підприємством
порушено умови дозволу на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне
повітря, не здійснюється виробничий
контроль передбачений доволом на
викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря За вищевказані
правопорушення складено протоколи
ч.1ст.78 КУпАП. Загальна сума штрафу
становить 136 грн. Весено припис щодо
усунення виявлених порушень.

01.11.2016
протягом 15
робочих днів

Перевірку проведено 18.11.2016 року.
Встановлено, що підприємством не
здійснено конроль викидів стаціонарних
джерел передбачених дозволом на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне
повітря, не проведено перевірку
ефективності роботи ГОУ. За вказані
правопорушення складено протоколи ч.2
ст.79 КУпАП. Загальна сума штрафу
становить136 грн.
Внесено
припис щодо усунення виявлених
порушень.

90.Приватне підприємство "ПАКТ",
м.Кам’янець-Подільський, проспект
Грушевського,43

91. Публічне акціонерне товариство
"Номінал", Волочиський район, м.
Волочиськ, вул. Фридрихівська,10

92.Комунальне
"Тепловик", смт.
Щорса, 25

підприємство
Теофіполь, вул.

01.11.2016
протягом 15
робочих днів

Перевірку проведено з 21.11 2016 року.
Встановлено, що підприємством в період з
14.03.2014 року по 21.11.2016 року
викиди забруднюючих речовин
здійснювалися за відсутності дозволу на
викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря, порушено правила
ведення первинного обліку відходів,
відсутні правоустановчі документи на
земельну ділянку, Пзув не розраховано,
накази на призначення відповідальних у
сфері поводження з відходами відсутні,
статистична звітність не подається, план
роботи у сфері поводження з відходами не
розроблено.За вищевказані
правопорушення складено протоколи
ст.82-1, ч.1 ст.78 КУпАП. Загальна сума
штрафу становить 136 грн. Вживаються
заходи щодо нарахування збитків.
Внесено припис щодо усунення виявлених
порушень.

93. ТОВ АФ "Подільська зернова
компанія", Волочиський район с.
Лозове вул. Першотравнева, 47

01.11.2016
протягом 15
робочих днів

Посадові особи не допущені до
проведення перевірки, винні особи
притягнуті до адміністративної
відповідальності за ст. 188-5 КУпАП сума
штрафу складає 765 грн. Матеріали
направлено до Волочиського ВП ГУНП У
у Хмельницькій області.

94.
ПАТ
"Кам'янець-Подільський
хлібокомбінат"
м.
Кам'янецьПодільський вул. І. Кріп'якевича, 3

07.11.2016
протягом 15
робочих днів

Підприємство не здійснює господарську
діяльність.
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Здійснення заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог природоохоронного законодавства
органами місцевого самоврядування та органами місцевої виконавчої влади(земельні ресурси, зелені насадження, обєкти ПЗФ,поводження з
відходами, тощо)
Відділ
Закон України "Про охорону
екологічного
навколишнього природного
контролю
середовища", Положення про
земельних ресурсів, 11.11.2016 року проведено перевірку,
Державну екологічну інспекцію
за поводженням з виявлено порушення правил ведення
у Хмельницькій області,
первинного обліку відходів, змішування
відходами та
затвердженого наказом
відходів, порушення правил експлуатації
небезпечними
24.10.2016 95.Розсошанська сільська ОТГ с.
Держекоінспекції України
сміттєзвалищ. Відповідальних осіб
хімічними
протягом 15
Розсоша Хмельницького району
12.12.2011 №136, Наказ
притягнуто до адміністративної
речовинами
робочих днів
Державної екологічної інспекції
відповідальності за ст. 82-1, 82-4, 82-6
України № 58 від
КУпАП у вигляді накладення штрафу на
29.07.2015року, Наказ
загальну суму 255 грн., та внесено припис
Державної екологічної інспекції
щодо усунення виявлених порушень.
України № 81 від 10.09.2015
року.

В. о. начальника

___________________________________________

О.Ф. Даценко

