ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Держекоінспекції України
від 21.12.2015 №141

ПЛАН
заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог природоохоронного законодавства
Державної екологічної інспекції в Одеській області на I квартал 2016 року
(назва територіального органу Держекоінспекції України)

№
з/п

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
Закони України від 25 червня 1991 року №1264Відділ
Попередження порушень
Проведення перевірок за дотриманням
XII «Про охорону навколишнього природного
екологічного
природоохоронного
вимог природоохоронного
середовища», від 05 квітня 2007 року № 877-V
контролю водних
законодавства.
законодавства суб’єктами господарювання, в наявності яких є
«Про основні засади державного нагляду
ресурсів та
Покращення
об’єкти, що становлять підвищену екологічну небезпеку, або
(контролю) у сфері господарської діяльності».
атмосферного
екологічного
потенційно небезпечних об’єктів, в обігу яких перебувають
Постанови Кабінету Міністрів України від 19
повітря;
стану, забезпечення
небезпечні речовини I і II класу небезпеки, або таких, що
березня 2008 р. №212 "Про затвердження
Відділ
додержання екологічних
забезпечують перевезення небезпечних вантажів:
критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за
екологічного
норм та безпеки для
ступенем
ризику
їх
господарської
діяльності
для
контролю
навколишнього
м. Одеса:
навколишнього природного середовища та
земельних
природного середовища.
періодичності здійснення заходів державного
ресурсів,за
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
нагляду (контролю)", від 28 серпня 2013 р. №
з 12.01.2016 по
поводженням з
1
"ЕНЕРГІЯ І ГАЗ УКРАЇНА"
808 "Про затвердження переліку видів
29.01.2016
відходами та
(ТОВ "ЕНЕРГІЯ І ГАЗ УКРАЇНА")
діяльності та об’єктів, що становлять підвищену
небезпечними
екологічну небезпеку".
хімічними
речовинами;
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
з 18.01.2016 по
Відділ
2
"КОВБАСИ ОЛІМПА"
29.01.2016
екологічного
(ТОВ "КОВБАСИ ОЛІМПА")
контролю
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Положення про Держекоінспекцію в Одеській
з 01.03.2016 по
природних
3
"РИСОІЛ - ЮГ"
області, затвердженого наказом Державної
23.03.2016
ресурсів
екологічної інспекції України від 12.12.2011
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Північного
з 01.02.2016 по
року №136. Лист Головного державного
4
"ДЗЕРКАЛЬНИЙ ЗАВОД"
регіону,
19.02.2016
інспектора України з охорони навколишнього
(ПРАТ "ДЗЕРКАЛЬНИЙ ЗАВОД")
Відділ
природного середовища від 10.09.2012 року №
екологічного
2/1-8-1634.
контролю

року №136. Лист Головного державного
інспектора України з охорони навколишнього
природного середовища від 10.09.2012 року №
2/1-8-1634.

5

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЗАРС"
(ТОВ "ЗАРС")

6

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІКТОРІЯ"
(ПРАТ "ВІКТОРІЯ")

з 15.02.2016 по
03.03.2016

7

ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "НІКА ПЛАСТ"
(ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКА ПЛАСТ")

з 24.02.2016 по
14.03.2016

8

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПАРИТЕТ"
(ТОВ "ПАРИТЕТ")

з 20.01.2016 по
09.02.2016

9

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ВАЖКОГО ВАГОБУДУВАННЯ "ТОЧМАШ"
(ТОВ "ВАЖКОГО ВАГОБУДУВАННЯ "ТОЧМАШ")

з 26.01.2016 по
15.02.2016

10

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НІКА" (ТОВ "НІКА")

з 09.02.2016 по
26.02.2016

11

ТОВАРИВСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ОДЕСАДЕРЕВ"

з 18.01.2016 по
05.02.2016

12

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІТС БРОКЕР"

з 25.01.2016 по
12.02.2016

13

ТОВАРИВСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КАМБІО"

з 18.01.2016 по
05.02.2016

14

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАТИСТВО "ОДЕСЬКИЙ
КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД "ОДЕСКАБЕЛЬ"

з 01.02.2016 по
19.02.2016

15

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ВИРОБНИЧА ФІРМА "ОЛІМП-КРУГ"

з 22.02.2016 по
11.03.2016

16

ТОВАРИВСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СТЕТСОН"

з 18.01.2016 по
05.02.2016

1

з 03.02.2016 по
19.02.2016

Овідіопольський район:
17

18

19

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АКВАФРОСТ"
Комінтернівський район:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ШКІРОСИРОВИННИЙ ЗАВОД"
Арцизський район:
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АРТАЛ"

з 18.01.2016 по
05.02.2016
з 07.03.2016 по
25.03.2016
з 29.01.2016 по
09.02.2016

Північного
регіону,
Відділ
екологічного
контролю
природних
ресурсів
Південного
регіону, Відділ
інструментальнолабораторного
контролю.

Ізмаїльський район:
20

21

22

23

24

з 01.02.2016 по
12.02.2016

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БЕССАРАБІЯ-В"
Білгород-Дністровський район:
ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЕКОЛОГІЯ"
(ВК "ЕКОЛОГІЯ")
Іванівський район:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АГРОШЛЯХБУД"
( ТОВ "АШБ" )
Великомихайлівський район:

з 29.02.2016 по
14.03.2016
з 01.03.2016 по
15.03.2016

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВЕСЕЛКА"
( ПП "ВЕСЕЛКА" )
Біляївський район:
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АЛЬФА-ЮГ"
(ПП "АЛЬФА-ЮГ")

з 18.01.2016 по
29.01.2016
з 08.02.2016 по
24.02.2016

Ширяївський район:
25

ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ
ПІДПРИЄМСТВО " МАЯК" (ПСП " МАЯК" )

з 02.02.2016 по
16.02.2016

Березівський район:
26

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"БЕРЕЗІВСЬКИЙ ЗАВОД НАТУРАЛЬНИХ ПРОДУКТІВ"
(ТОВ "БЗНП" )

з 09.02.2016 по
23.02.2016

Великомихайлівський район:

27

28

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА
"ІНТЕРЦЕНТРЛЮКС"
(ТОВ ВКФ "ІНТЕРЦЕНТРЛЮКС" )
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СЕРБСЬКЕ"
( ТОВ "СЕРБСЬКЕ" )

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:
Арцизський район:
2

з 15.02.2016 по
29.02.2016
з 01.03.2016 по
17.03.2016
Закони України від 25 червня 1991 року №1264XII «Про охорону навколишнього природного
середовища», від 05 квітня 2007 року № 877-V
«Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності».
Постанови Кабінету Міністрів України від 19
березня 2008 р. №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)", від 28 серпня 2013 р. №
808 "Про затвердження переліку видів

Відділ
Попередження порушень
екологічного
природоохоронного
контролю
законодавства.
природних
Покращення
ресурсів
екологічного
Південного
стану, забезпечення
регіону, Відділ додержання екологічних
інструментальнонорм та безпеки для
лабораторного
навколишнього
контролю.
природного середовища.

2
29

СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ФРАНЦУЗЬКЕ
ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНОЮ ІНВЕСТИЦІЄЮ В
ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІСТРО-ГИБРИД"
(ТОВ СУФП З ІНОЗЕМНОЮ ІНВЕСТИЦІЄЮ В ФОРМІ
ТОВ "ДНІСТРО-ГИБРИД")
Білгород-Дністровський район:

30

ступенем ризику їх господарської діяльності для
навколишнього природного середовища та
періодичності здійснення заходів державного
нагляду (контролю)", від 28 серпня 2013 р. №
808 "Про затвердження переліку видів
діяльності та об’єктів, що становлять підвищену
екологічну небезпеку". Положення про
Держекоінспекцію в Одеській області,
затвердженого наказом Державної екологічної
інспекції України від 12.12.2011 року №136.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА ПАЛЯНИЦЯ"

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

лабораторного
контролю.

з 11.02.2016 по
23.02.2016

з 11.02.2016 по
24.02.2016

Закони України від 25 червня 1991 року №1264XII «Про охорону навколишнього природного
середовища», від 05 квітня 2007 року № 877-V
«Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності».

Ширяївський район:

3

31

ШИРЯЇВСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ
ПІДПРИЄМСТВ (ШИРЯЇВСЬКИЙ ККП )
Балтський район:

32

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БАЛТАВОДОКАНАЛ"
("БАЛТАВОДОКАНАЛ")

навколишнього
природного середовища.

Постанова Кабінету Міністрів України від 19
березня 2008 р. №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)". Положення про
Держекоінспекцію в Одеській області,
затвердженого наказом Державної екологічної
інспекції України від 12.12.2011 року №136.

з 23.02.2016 по
07.03.2016

з 02.02.2016 по
16.02.2016

Відділ
Попередження порушень
екологічного
природоохоронного
контролю
законодавства.
природних
Покращення
ресурсів
екологічного стану
Північного
області, забезпечення
регіону;
додержання екологічних
Відділ
норм та безпеки для
екологічного
навколишнього
контролю
природного середовища.
природних
ресурсів
Південного
регіону
Відділ
інструментальнолабораторного
контролю.

Білгород-Дністровський район:
33

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БІЛГОРОДДНІСТРОВСЬКВОДОКАНАЛ"

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:

з 18.01.2016 по
28.01.2016
Закони України від 25 червня 1991 року №1264XII «Про охорону навколишнього природного
середовища», від 05 квітня 2007 року № 877-V
«Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності».

Відділ
Попередження порушень
екологічного
природоохоронного
контролю
законодавства.
природноПокращення
заповідного
екологічного
фонду,
стану, забезпечення
рослинного і
додержання екологічних
тваринного світу;
норм та безпеки для
Відділ
навколишнього
екологічного
природного
контролю
середовища.

4

34

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МИСЛИВЕЦЬ ТА РИБАЛКА ХХІ СТОЛІТТЯ"
(ТОВ "МИСЛИВЕЦЬ ТА РИБАЛКА ХХІ СТОЛІТТЯ")

35

ТОВАРИСТВО МИСЛИВЦІВ ТА РИБАЛОК ХХІ
СТОЛІТТЯ (ТМР-ХХІ)
Іванівський район:

36

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ББПРОМ"
( ПП "ББПРОМ" )

Проведення перевірок за дотриманням вимог природоохоронного
законодавства суб’єктами господарювання, діяльність яких
пов’язана із збереженням природно-заповідного фонду:

37

5
38

Постанови Кабінету Міністрів України від 19
березня 2008 р. №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)", від 28 серпня 2013 р. №
808 "Про затвердження переліку видів
діяльності та об’єктів, що становлять підвищену
екологічну небезпеку".

Положення про Держекоінспекцію в Одеській
області, затвердженого наказом Державної
екологічної інспекції України від 12.12.2011
року №136.
Наказ Державної
екологічної інспекції України від 29.07.2015 №
58.

з 10.03.2016 по
24.03.2016

з 10.03.2016 по
24.03.2016
з 20.01.2016 по
03.02.2016

Закони України від 25 червня 1991 року №1264XII «Про охорону навколишнього природного
середовища», від 05 квітня 2007 року № 877-V
«Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності».

Постанова Кабінету Міністрів України від 19
березня 2008 р. №212 "Про затвердження
ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за
ІМ.ГОРЬКОГО" ЗАТ "УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ" (парк- ступенем ризику їх господарської діяльності для
пам’ятка садово–паркового мистецтва місцевого значення навколишнього природного середовища та
«Парк санаторію ім. Горького»)
періодичності здійснення заходів державного
нагляду (контролю)". Положення про
Держекоінспекцію в Одеській області,
КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ОДЕСЬКИЙ
затвердженого наказом Державної екологічної
ЗООЛОГІЧНИЙ ПАРК ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО
інспекції України від 12.12.2011 року №136.
ЗНАЧЕННЯ»

заповідного
екологічного
фонду,
стану, забезпечення
рослинного і
додержання екологічних
тваринного світу;
норм та безпеки для
Відділ
навколишнього
екологічного
природного
контролю
середовища.
природних
ресурсів
Північного
регіону; Сектор
оперативного
контролю.

з 26.01.2016 по
09.02.2016

з 02.02.2016 по
16.02.2016
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ЦЕНТР "КАТЮША" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (ТОВ ЦЕНТР
"КАТЮША") - об'єкт ПЗФ: Парк-пам'ятка садовопаркового містецтва місцевого значення "Дюківський сад"

з 22.02.2016 по
07.03.2016
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БАЗА РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА АВАРІЙНОРЯТУВАЛЬНИХ РОБІТ ДСНС УКРАЇНИ

з 15.03.2016 по
29.03.2016

Відділ
Попередження порушень
екологічного
природоохоронного
контролю
законодавства на
природнотериторіях об’єктів
заповідного
природно-заповідного
фонду,
фонду.
рослинного і
тваринного світу,
Відділ
екологічного
контролю
природних
ресурсів
Північного
регіону;
Сектор
оперативного
контролю.

6

Здійснення заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог природоохоронного законодавства суб'єктами господарювання із середнім ступенем ризику їх
господарської діяльності для навколишнього природного середовища
Проведення перевірок дотримання вимог природоохоронного
законодавства суб’єктами господарювання, в наявності яких є
об’єкти, що становлять підвищену екологічну небезпеку, або
потенційно небезпечні об’єкти, в обігу яких перебувають
небезпечні речовини III і IY класу небезпеки
м. Одеса:
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЯНТАР"
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КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК
№2"
Татарбунарський район:
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КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ТАТАРБУНАРСЬКА
ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ"
(ТАТАРБУНАРСЬКА ЦРЛ)

Закони України від 25 червня 1991 року №1264XII «Про охорону навколишнього природного
середовища», від 05 квітня 2007 року № 877-V
«Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності».

Постанова Кабінету Міністрів України від 19
березня 2008 р. №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)",
Положення про
Держекоінспекцію в Одеській області,
затвердженого наказом Державної екологічної
інспекції України від 12.12.2011 року №136.

з 18.01.2016 по
05.02.2016

з 25.01.2016 по
12.02.2016

з 01.03.2016 по
10.03.2016

Ізмаїльський район:
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КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ІЗМАЇЛЬСЬКА МІСЬКА
ЛІКАРНЯ №2" (КУ"ІМЛ№2")

з 02.03.2016 по
10.03.2016

Овідіопольський район:
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ВИНОГРАДНА ДОЛИНА" (ТОВ "ВИНОГРАДНА
ДОЛИНА")

з 25.01.2016 по
05.02.2016

Ширяївський район:
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ШИРЯЇВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ
(ШИРЯЇВСЬКА ЦРЛ)

з 16.03.2016 по
30.03.2016

Відділ
Попередження порушень
екологічного
природоохоронного
контролю водних
законодавства.
ресурсів та
Покращення
атмосферного
екологічного стану
повітря;
області, забезпечення
Відділ
додержання екологічних
екологічного
норм та безпеки для
контролю
навколишнього
земельних
природного середовища
ресурсів,за
поводженням з
відходами та
небезпечними
хімічними
речовинами;
Відділ
екологічного
контролю
природних
ресурсів
Північного
регіону,
Відділ
екологічного
контролю
природних
ресурсів
Південного
регіону,
Відділ
інструментальнолабораторного
контролю

7

Здійснення заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог природоохоронного законодавства
органами місцевого самоврядування та органами місцевої виконавчої влади (земельні ресурси, зелені насадження, об'єкти природно-заповідного фонду, поводження з відходами
тощо)
Біляївський район:
Відділ
Здійснення державного
екологічного
нагляду (контролю) за
МАРИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БІЛЯЇВСЬКОГО
з 01.03.2016 по
контролю
дотриманням
місцевими
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15.03.2016
природних
органами
виконавчої
(МАРИНІВСЬКА СІЛЬРАДА)
Закон України від 25 червня 1991 року №1264ресурсів
влади, органами
XII «Про охорону навколишнього природного
Іванівський район:
Північного
місцевого
середовища». Положення про
регіону, Відділ самоврядування вимог
Держекоінспекцію в Одеській області,
екологічного
природоохоронного
затвердженого наказом Державної екологічної
СЕВЕРИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ІВАНІВСЬКОГО
контролю
законодавства в частині
з 14.03.2016 по
інспекції України від 12.12.2011 року №136.
48 РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
природних
здійснення делегованих
28.03.2016
Наказ Держекоінспекції України від 10.09.15
(СЕВЕРИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА)
ресурсів
їм повноважень
№81. п 8 Доручення КМУ №42594/1/1-12 від
Південного
25.10.2012 щодо збереження природних
регіону,
комплексів озера Сасик та Куяльницького
Сектор
Татарбунарський район:
лиману
оперативного
контролю
ТРАПІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ТАТАРБУНАРСЬКОГО
з 11.03.2016 по
49
РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
25.03.2016

Заступник начальника
(посада керівника)

_______________________

І.В. Вовченко

(Підпис)

(ПІБ)

