ПРОТОКОЛ№7
засідання постійної комісії районної ради з питань агропромислової
політики, регулювання земельних відносин та охорони природних
ресурсів
від 24 травня 2016 року
Присутні:
Члени комісії:

- Божнюк С.В., Митко С.М., Кобець М.М.
Хлищиборщ О.М., Янюк Л.С., Гребенюк О.В.
- Врещ В.В.

Відсутні:
Запрошені:
1.
Загороднюк С.А. – голова районної ради;
2.
Швець В.А. – заступник голови районної ради;
3.
Семенюк С.А. – керуючий справами виконавчого апарату;
4.
Мовчан С.Г.– начальник відділу Держгеокадастру в Іллінецькому
районі;
5.
Печенюк В.П. – відділ водних ресурсів;
6.
Юрчак О.В. – еколог ТОВ «Люстдорф»;
7.
Роїк Ю.П. – землевпорядник міської ради;
8.
Стельмащук О.М – заступник начальника «Вінницяоблводоканал»;
9.
Томащук Ю.М. – начальник Іллінціводоканал;
10. Чайка А.А. – головний технолог «Вінницяоблводоканал»;
11. Бойчук О.П. – головний спеціаліст Держекоінспекції у Вінницькій
області;
12. Юр В.В. – директор Іллінецького цукрового заводу;
13. Недоступ Я.С. – директор СБК «Паріївка;
14. Бохонич Н.П. – бібліотекар с.Паріївка;
15. Бульба Т.А. – депутата Паріївської сільської ради;
16. Баранюк Б.В. – житель с.Паріївка;
17. Боднюк Ж.Г. - депутата Паріївської сільської ради;
18. Стельмащук М.С. – депутат районної ради.
Порядок денний:
1. Про забруднення навколишнього середовища.
2. Про розгляд звернення Жаданівського сільського голови Кучковської Р.Г.
СЛУХАЛИ: 1. 1. Про забруднення навколишнього середовища.
Інформував: Янюк Леонід Степанович – член комісії,депутат районної ради.
В даний час в районі виникла складна екологічна ситуація щодо забруднення
навколишнього середовища. Все через те що в районі відсутні очисні споруди.
Найбільше забруднюють навколишнє середовище Іллінецький цукровий завод та

Люстдорф. В цьому задіяний Іллінецький водоканал який приймає стоки від
підприємств і зливає їх у відстійник. Ще одна проблема в с. Паріївка немає чим
дихати тобто дуже смердять відстійники. Водоканал почав приймати стоки з
інших районів. Також дуже велике забруднення від Іллінецького цукрового
заводу перед його пуском коли на заводі промивають систему і цю воду
зливають у річку.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 5, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0.
ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати начальнику відділу Держгеокадастру в
Іллінецькому районі Мовчану С.Г. та Паріївському сільському голові Притулі
Г.М. зробити інвентаризацію земель, які можливо засадити деревами.
2. Зібрати ще одну комісію і запросити генерального директора Люстодорфу
Васільєва О.В. щоб прискорити будівництво очисних споруд.
3. Організувати виїзну комісію на Іллінецький водоканал з представниками
Вінницяоблводоканал, головою районної ради та представниками громадськості.
4. Створити комісію на період запуску і зупинки Іллінецького цукрового заводу
і проконтролювати викид води у річку Сіб.
СЛУХАЛИ: 2.Про розгляд звернення Жаданівського сільського голови
Кучковської Р.Г.
Інформувала: Кучковська Р.Г., Жаданівський сільський голова, розповіла
присутнім, що 14.05.2016 року в с Жадани сталося стихійне лихо від якого
постраждало 13 дворів з них два домогосподарства постраждали найбільше. Для
того щоб виплатити людям допомогу потрібно 25 000 тис. грн.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати фінансовому управлінню районної державної
адміністрації вивчити питання щодо надання можливості матеріальної допомоги
постраждалим від стихійного лиха.
Голова постійної комісії
Секретар постійної комісії

С.Божнюк
О. Хлищиборщ

