
 
WWF International 

Danube-Carpathian 

Programme 

 

Ottakringer Strasse 114-116 

1160 Vienna, Austria 

 Tel:  +43 1 524 54 70 

Fax  +43 1 524 54 70-70 

www.panda.org 

 

 

 

 

 

Голові Державної екологічної інспекції України

Заїці А.М.

Вих.№201016/01 від 20 жовтня 2016 р. 

Щодо забруднення р.Случ скидами ТОВ «Понінківська КПФ» 

Шановний Андрію Миколайовичу! 

 

Всесвітній фонд природи WWF в Україні звертається до вас згідно з положеннями ст. 34 

Конституції України, ст. 5, 6, 13 Закону України „Про інформацію”, п. е) ч. 1 ст. 9 Закону 

України „Про охорону навколишнього природного середовища”, ст. 4 Конвенції про доступ до 

інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з 

питань, що стосуються довкілля” (Оргуська конвенція), а також ст. 3, п. 2 ч. 1 ст. 5, 14, 19, 20 

Закону України «Про доступ до публічної інформації».  

10 жовтня ми отримали звернення від Баранівської міської ради Житомирської області з 

проханням про допомогу. У зверненні повідомляється, що річка Случ, котра протікає через 

місто Баранівка, Житомирської області постійно зазнає забруднення  з боку підприємств, що 

розташовуються вище по течії: імовірно, ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика» та 

очисних споруд м. Полонне. На даний час зафіксовано вже два випадки  забруднення  річки з 

масовою загибеллю риби  та інших водних живих ресурсів: 14 квітня 2016 року та 3-4 жовтня 

2016 року. За наслідками такої екологічної катастрофи  (за даними ГУНП України у 

Житомирській області, лист від 15.04.2016 вих. номер 3334/221/03-2016) було розпочате 

досудове розслідування  за ознаками кримінального правопорушення  передбаченого ч.2 ст. 

242 Кримінального кодексу України.  

Баранівська міська рада постійно листується із Державною екологічною інспекцією у 

Житомирській області з питань прямо чи побічно пов’язаних із цим фактом. Проте з 

відповідей (зокрема відповідно до листа від 06.10.2016 року вих. номер №4741/04-03) 

Державної екологічної  інспекції у Житомирській області залишається незрозумілим ряд 

важливих деталей: 

 
1. Не зрозуміло  чи  відбувався підрахунок загиблої риби та інших ВЖР поштучно та розрахунок 

завданих збитків в обох вказаних випадках. 

2. Якщо такий розрахунок відбувався, то кому виставлялися дані збитки і чи долучений такий 

розрахунок до матеріалів кримінальної справи в рамках досудового розслідування, що є 

вагомим аргументом у рамках провадження кримінальної справи. 

3. Не зрозуміло, чому один із імовірних забруднювачів ТОВ «Понінківська картонно-паперова 

фабрика» взагалі не фігурує у  вищезгаданому листі від 06.10.2016 року вих. номер №4741/04-

03. 

4. Не зрозуміло, яка доля позову про зупинення діяльності ТОВ «Понінківська картонно-паперова 

фабрика» Держекоінспекції  Житомирщини від 05.05.2016 року та імовірного кримінального 

провадження за ознаками кримінального правопорушення  передбаченого ч.2 ст. 242 

Кримінального кодексу України.  

 



 

 

Просимо надати відповіді на перераховані питання, а також взяти під особистий контроль 

розслідування даного факту, зробити висновки щодо правильності дій та бездіяльності 

працівників Державної екологічної  інспекції у Житомирській області, забезпечити збір 

інформації щодо даного правопорушення і не допустити зупинки даної кримінальної справи. 

Просимо також поінформувати WWF в Україні та Баранівську міську раду щодо прийнятих 

заходів. Зі свого боку можемо пропонувати  свою допомогу у вирішення даної екологічної 

проблеми (як пошук та комунікацію із сертифікованою лабораторією, що може провести 

детальні біохімічні дослідження, які на даний час лабораторії екоінспекції не під силу). 

Вважаємо, що тільки консолідація зусиль всіх зацікавлених сторін може призвести до вирішення 

цього питання. 

 

Заздалегідь вдячні за розуміння та підтримку у справі дотримання екологічного законодавства. 

 

Повідомити про результати просимо нашу контактну особу – Інну Гоч за тел.097-490-2219 або на 

ел.пошту ihoch@wwfdcp.org.   

 

 

З повагою, 

Старший координатор проектів WWF в Україні  

 

Гозак Н.О. 

 


