
КОНТРОЛЬ 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Заступник голови робочоГ групи • 
-Ди^е1^тор'департаменту екологИ' 
та лриродйихг^еЬур^в 
~̂ ;ой̂ ><ь]̂ оТ 0Ш1Д«р>Ыдм1Н1страц11 

Натрус 
< 

ПРОТОКОЛ № 2 
зас1дання робочоУ групи з вивчення проблемних еколог1чних питань, що 

виникли на територц м. Костянтин1вка та Костянтин1вського району 

м. Костянтин1вка 07.08.2017 р. 

ПРИСУТШ: 
Члени робочо! групи: 

Натрус С П . , Резн1кова Г.1., Бшоусова М.Л., Василенко В.В., Ващаний 
А.А., Жикаляк М.В., Маланчук Я.Б., Марченко В.О., Меланченко 0.1., 
Остроушко В.Я., Трофанчук С.1., Широкоступ О.А. 

Запрошен!: 
Лихач О.В., Статченко С О . , Руденко 1.1., Белоус О.С, Виниченко Н.М., 

Медянський 1.М., Гончаров С.А., Кашшков О.М., Демченко А.В., представники 
громадськост! 
ВЩСУТШ; 

Ремський В.В., каков О.1., Кобижча В.П., М!рпн О.С, Литвинов А.В. 

СЛУХАЛИ: Василенка В.В., Широкоступ О.А. щодо вжитих заход!в 
в!дпов!дно до протоколу № 1 в!д 20.07.2017 доручень зас1дання 
робочо! групи 3 визначення проблемних еколог!чних питань, що 
виникли на територ!Т м. Костянтин!вка та Костянтин!вського 
району 

В обговоренн! взяли участь: 
Натрус С П . , Широкоступ О.А., Василенко В.В., Жикаляк М.В., 

Ващаний А.А., Меланченко представники громадськост! 
Натрус С П . вн!с пропозиц!ю щодо необх!дност! засипання б!оставу № 2 з 

метою припинення доступу кисню та припинення х!м!чних реакц!й, що дають 
смор!д. 

Жикаляк М.В. запропонував при засипанн! б!оставу № 2 використовувати 
бентон!тову глину. 

Широкоступ О.А. пов!домила, що при нанесенн! !нертного матер!алу та 
бентон!тово1 глини припиняться процеси брод!ння. 

Маланчук Я.Б. звернув увагу на неприпустим!сть використання при 
виконанн! роб1т 1з засипання б!оставу № 2 бюджетних кошт!в (кошт!в 
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платник1в податк1в)'та кошт1в, що надходять КП «Компан1я «Вода Донбасу» в1д 
надання послуг. 

Присутн! представники громадськост! запропонували виконувати роботи 
1з засипання б1оставу № 2 пюля отримання висновку 1нституту громадського 
здоров'я 1м. О.М. Марзеева НАМН УкраТни (м. Киш) з результатами анал1з1в 
проб атмосферного пов1тря в район! забруднення, оск!льки теоретично може 
виникнути потреба у додаткових досл!дженнях. 

Ващаний А.А. про необх!дн!сть розробки заход!в у раз! якщо засипання 
б!оставу № 2 не дасть бажаного результату, 

ВИР1ШИЛИ: 
(Т?) Костянтин!вськ!й м!ськ!й рад! надати висновок 1нституту 

громадського здоров'я !м. О.М. Марзеева НАМН УкраТни (м. Киш) з 
результатами анал!з!в проб атмосферного пов!тря в район! забруднення до 
департаменту еколог!!' та природних ресурс!в облдержадм!н!страц!1 та 
КП «Компан1я «Вода Донбасу». 

^'Негайно теля отргшання 
такого висновку 

2. Рекомендувати КП «Компан1я «Вода Донбасу» п!сля отримання 
висновку, зазначеному у пункт! 1, розпочати роботи !з засипання б!оставу № 2 з 
використанням бентон!тово1 глини за рахунок джерел, незаборонених 
законодавством (кр!м бюджетних кощт!в та кошт!в, що надходять в!д надання 
послуг). 

Негайно теля отримання 
висновку, зазначеному у 
пункт! 1 

3. Рекомендувати КП «Компан!я «Вода Донбасу» !нформувати 
департамент еколог!"] та природних ресурс!в облдержадм!н!страц!1 про х)д 
виконання роб!т !з засипання б!оставу № 2. 

Щоп 'ятнт^г до 
поеного виконання 

Костянтин!вськ!й м!ськ!й рад!, КП «Компан!я «Вода Донбасу» 
тдготувати пропозиц!"! щодо виконання заход!в у раз! якщо засипання б!оставу 
№ 2 не дасть бажаного результату. 

V до 21.08.2017р. 

Результати голосування: 
З а - 12 
Проти - О 
Утримались -О 

Секретар робочо'Г групи V,, ^'^~x^к^•^^•^^'-^'еА:^•-^• ГЛ. Резн!кова 


