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Баранівська міська рада

вул. Соборна, 20, м. Баранівка
Житомирської області, 12701

Про замор водних живих 
ресурсів на р. Случ

На виконання доручення Мінприроди України від 18.11.2016 
№ 2594/2-3/16 Державна екологічна інспекція України опрацювала питання, 
порушені у зверненні Баранівської міської ради від 06.10.2016 № 769, щодо 
масового замору водних живих ресурсів вздовж берегів р. Случ на території 
Баранівського району Житомирської області, яке надійшло листом 
Адміністрації Президента України, та в межах компетенції повідомляє.

Протягом 2016 року Держекоінспекцією України та її територіальними 
органами у Хмельницькій та Житомирській областях з метою встановлення 
ймовірних джерел забруднення річок Хомора та Случ проведено 4 позапланові 
та 1 планову перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства 
ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика».

За фактами виявлених порушень вимог водоохоронного законодавства на 
посадових осіб підприємства накладені адміністративні стягнення у вигляді 
штрафів за статтями 48, 59, 60, 61, 188-5 КУпАП на загальну суму 2550 грн., 
видано приписи про усунення виявлених порушень. Пред’явлені в 
установленому порядку 2 претензії на відшкодування збитків, заподіяних 
державі внаслідок порушення вимог водоохоронного законодавства, на суми 
2008,25 грн. та 18637 грн.

За дорученням Держекоінспекції України державними екологічними 
інспекціями у Хмельницькій та Житомирській областях у період з 22 по
25.11.2016 проведено позапланову перевірку дотримання вимог 
природоохоронного законодавства у частині охорони та раціонального 
використання водних ресурсів ТОВ «Понінківська картонно-паперова 
фабрика».

За результатами інструментально-лабораторного контролю проб 
зворотних вод підприємства та поверхневих вод р. Хомора у контрольних 
створах, які відібрані 22.11.2016, перевищень нормативів гранично 
допустимого скидання забруднюючих речовин ТОВ «Понінківська картонно- 
паперова фабрика» не виявлено.



Разом з цим, встановлено негативний вплив зазначених зворотних вод 
на якісний стан р. Хомора. Так, у створі р. Хомора 500 м нижче скиду 
зафіксовані значні перевищення ГДК по залізу загальному (у 7 разів з 
урахуванням фонового вмісту) та АПАР (у 2,9 рази), також у порівнянні з 
фоновим створом підвищується (але не перевищує відповідних ГДК) вміст 
азоту амонійного, сульфатів, фосфатів, завислих речовин, сухого залишку, 
цинку та міді.

Перевіркою встановлено, що на балансі ТОВ «Понінківська картонно- 
паперова фабрика» на р. Хомора знаходиться верхня водопідпірна 
гідротехнічна споруда. У порушення вимог статті 78 Водного кодексу України 
підприємство експлуатує гідротехнічну споруду за відсутності встановленого 
режиму роботи та правил експлуатації. За фактом виявленого порушення 
посадову особу підприємства притягнуто до адміністративної відповідальності 
у вигляді штрафу за статтею 60 КУпАП та видано припис про розроблення 
режиму роботи та правил експлуатації гідротехнічної споруди і забезпечення 
дотримання нормативів якості води у контрольному створі р. Хомора.

На виконання доручення Держекоінспекції України в рамках здійснення 
кризового моніторингу держекоінспекціями у Житомирській та Хмельницькій 
областях у період з 01.11.2016 по 02.11.2016 та 25.11.2016 проведено комісійне 
обстеження (з відбором проб вод):

р. Случ у межах Житомирської області (від с. Вигнанка Любарського р- 
ну до м. Баранівка; від смт Миропіль Романівського району до м. Баранівка);

р. Хомора (від с. Новоселиця Полонського району Хмельницької області 
до м. Баранівка Житомирської області; від смт. Понінка Полонського району 
Хмельницької області до гирла);

р. Хоморець (притока р. Хомора).
Крім того, відбирались проби зворотних вод на скиді з очисних споруд 

Полонського підприємства водопровідно-каналізаційного господарства (далі - 
Полонське ПВКГ) та скид зливової мережі м. Полонне; скиди у р. Хомора 
зливових мереж, що розташовані поблизу ТОВ «Понінківська картонно- 
паперова фабрика» (вище скиду з очисних споруд зазначеного підприємства).

За результатами вимірювань встановлено, що вміст забруднюючих 
речовин у воді р. Хоморець знаходиться у межах відповідних ГДК, вміст 
розчиненого кисню 9,2 мг/дм3 при нормованому не менше 4 мг/дм .

Вміст забруднюючих речовин у воді р. Случ (в усіх 4-х створах) 
знаходиться у межах відповідних ГДК, за виключенням марганцю, вміст якого 
коливається у межах від 2 до 2,6 ГДК. Вміст розчиненого кисню знаходиться у 
межах від 9,0 до 10,2 мг/дм3 при нормованому не менше 4 мг/дм ;

Концентрація розчиненого кисню в усіх створах по р. Хомора є високою 
(від 9 до 12 мг/дм3 при нормованому не менше 4 мг/дм ).

Вміст забруднюючих речовин у воді р. Хомора вище м. Полонне (створ 
Новоселицьке водосховище) не перевищує відповідних ГДК.

У межах м. Полонне внаслідок скиду із зливової мережі річка зазнає 
понаднормативного забруднення залізом загальним (3,3 ГДК) та завислими 
речовинами (2,1 ГДК).



Встановлено негативний вплив на якість води р. Хомора скидів очисних 
споруд Полонського ПВКГ. Так, у створі нижче скиду Полонського ПВКГ у 
порівнянні зі створом вище скиду підвищується (але не перевищує відповідних 
ГДК) вміст сухого залишку, БСК5, азоту амонійного, нітритів, хлоридів, 
сульфатів, фосфатів, нафтопродуктів, аніонних СПАР, міді та свинцю. 
Незначне перевищення ГДК загального вмісту органічних речовин за ХСК (у 
1,2 рази) знаходиться у межах похибки вимірювань.

У межах смт Понінка р. Хомора забруднюється зливовими водами 
зазначеного смт (скидаються без очищення по трьом випускам), а саме залізом 
загальним (6,3 ГДК) та завислими речовинами (4,8 ГДК).

На межі Хмельницької та Житомирської областей у р. Хомора за весь 
час спостережень зафіксовані перевищення ГДК по марганцю у 5- 5,2 рази, 
нікелю у 2,4-2,5 рази, нітритам у 1,3-1,4 рази та вмісту органічних речовин за 
БСК5 у 1,3 рази.

Держекоінспекцією у Хмельницькій області протягом 2016 року 
проведено 3 перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства 
Полонським ПВКГ. Перевіркою від 2 грудня 2016 року встановлено, що 
Полонським ПВКГ не виконано вимоги приписів про усунення виявлених 
порушень: біологічна очистка стічних вод не здійснюється, процес аерації в 
усереднювані стічних вод відсутній, не в повному обсязі виконана загрузка 
біофільтрів. На даний час Полонське ПВКГ визнане банкрутом і знаходиться 
у стадії ліквідації, на очисних спорудах проводиться реконструкція.

За результатами досліджень зворотних вод та поверхневих вод у 
контрольних створах підприємства виявлені перевищення по завислих 
речовинах - 43,5 мг/дм3 при нормативі ГДС 15,0 мг/дм3, по ХСК - 100 мг/дм3

л  о

при нормативі ГДС 80,0 мг/дм , по БСК5 - 17,6 мг/дм при нормативі ГДС
З 3 * 315,0 мг/дм , по азоту амонійному-11,8 мг/дм при нормативі ГДС 2,0 мг/дм .

За результатами перевірки на посадову особу підприємства складено 
протокол про адміністративне правопорушення за статтею 188-5 КУпАП та 
видано припис про усунення виявлених порушень.

Основним забруднювачем р. Случ на території смт. Миропіль 
Романівського району Житомирської області є ТОВ «Миропільський папір».

Позапланова перевірка дотримання вимог природоохоронного 
законодавства ТОВ «Миропільський папір» проведена Держекоінспекцією у 
Житомирській області в період з 28.04 по 16.05.2016 відповідно до Ухвали 
Баранівського районного суду Житомирської області від 27.04.2016. Під час 
перевірки виробнича діяльність не здійснювалася. На очисні споруди 
підприємства надходили стічні води військової частини та смт. Миропіль.

Держекоінспекцією у Житомирській області спільно з представниками 
місцевого самоврядування 30.05.2016 під час обстеження прибережної 
захисної смуги р. Случ зафіксовано, що з території підприємства 
здійснюється несанкціонований скид неочищених стічних вод у р. Случ.

З метою усунення виявлених порушень Держекоінспекцією у 
Житомирській області зобов’язано ТОВ «Миропільський папір» та 
Миропільську селищну раду вжити заходи щодо обмеження скидів



забруднюючих речовин у водний об’єкт з каналізаційних очисних споруд 
ТОВ «Миропільський папір» та підготовлено адміністративний позов від 
07.06.2016 № 2511/11-16 до Житомирського окружного адміністративного 
суду щодо зупинення господарської діяльності ТОВ «Миропільський папір» в 
частині здійснення скиду стічних вод в р. Случ.

Постановою Житомирського окружного адміністративного суду від
26.08.2016 задоволено позов Держекоінспекції у Житомирській області від
07.06.2016 № 2511/11-16 щодо тимчасової заборони (зупинення) господарської 
діяльності ТОВ «Миропільський папір» в частині здійснення скиду стічних вод 
в річку Случ.

Держекоінспекція у Житомирській області 21.10.2016 звернулась до суду 
щодо видачі виконавчого документу з метою подальшого направлення до 
державної виконавчої служби для негайного виконання.

Держекоінспекцією у Житомирській області листом від 04.11.16 
№ 5078/11-17 направлено виконавчий лист до Романівського районного відділу 
державної виконавчої служби для негайного виконання.

Голова Заїка

2/2, Семенець, Волохова, 050-627-19-57


