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Міністерство захисту довкілля
та природних ресурсів України
Про розгляд листа

На виконання доручення заступника Міністра захисту довкілля та природних
ресурсів України Шахматенка Р.С. від 11.11.2020 № 811-19485/2-3/20-ЦОВВ до листа
Секретаріату Кабінету Міністрів України від 10.11.2020 № 37649/0/2-20, Державна
екологічна інспекція України розглянула звернення ТОВ «Редакція регіональної газети
«Екологія промислового краю» від 30.09.2020 № 63/20, яке надійшло на Єдиний веб-портал
органів виконавчої влади (реєстр. № ПЛ-11335528) та направлено листом Державної
установи «Урядовий контактний центр» від 01.10.2020 № 3042-20 за належністю до
Кабінету Міністрів України, стосовно екологічної ситуації, що склалася у 2018 році
внаслідок забруднення навколишнього природного середовища на півночі тимчасово
окупованої території АР Крим та прилеглих районів Херсонської області, та виконання
рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12.10.2018, введеного в дію
Указом Президента України від 12.10.2018 № 320/2018, і з інших питань, та в межах
повноважень повідомляє.
Згідно зі статтею 19 Конституції України правовий порядок в Україні ґрунтується на
засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не
передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого
самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Відповідно до статті 202 Закону України «Про охорону навколишнього
природного середовища» (далі – Закон про ОНПС) та Положення про Державну
екологічну інспекцію України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 19.04.2017 № 275 (далі – Положення), Держекоінспекція реалізує державну політику
із здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства у
сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання,
відтворення і охорони природних ресурсів та здійснює свої повноваження безпосередньо і
через утворені в установленому порядку територіальні органи.
Рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 12.10.2018 «Про
невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів на Півдні та Сході України, у
Чорному та Азовському морях і Керченській протоці», введеним в дію Указом Президента
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України від 12.10.2018 № 320/2018, зобов’язано Кабінет Міністрів України, зокрема,
забезпечити здійснення оцінки впливу на довкілля, прийняття відповідного висновку за
фактом забруднення навколишнього природного середовища на півночі тимчасово
окупованої території Автономної Республіки Крим і відповідного порушення
екологічних прав громадян України та можливої причетності до цього заводу
«Кримський титан», оприлюднення актуальної екологічної інформації та вжиття заходів
для запобігання шкідливому впливу на здоров'я і майно громадян, а також надання їм
належної правової допомоги щодо відшкодування заподіяної шкоди у порядку,
передбаченому законом.
Слід зазначити, що правові і організаційні засади, основні принципи й порядок
здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження
органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб визначені Законом України
«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», який,
зокрема, встановлює порядок, строки, умови та вимоги до проведення державного нагляду
(контролю) у вигляді планових та позапланових заходів.
У зв’язку з тимчасовою окупацією території Автономної Республіки Крим,
здійснення Держекоінспекцією, її територіальними та міжрегіональними територіальними
органами заходів державного нагляду (контролю) на території АР Крим, визначення за
результатами таких перевірок розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі
внаслідок порушення вимог природоохоронного законодавства, та застосування інших
передбачених законодавством заходів реагування не є можливим.
Основними джерелами інформації про стан навколишнього природного
середовища (в тому числі про загрозу виникнення і причини надзвичайних екологічних
ситуацій, результати ліквідації цих явищ, рекомендації щодо заходів, спрямованих на
зменшення їх негативного впливу на природні об'єкти та здоров'я людей) є дані
моніторингу довкілля, кадастрів природних ресурсів, реєстри, автоматизовані бази
даних, архіви, а також довідки, що видаються уповноваженими на те органами
державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями,
окремими посадовими особами (стаття 25 Закону про ОНПС).
Відповідно до Положення, Держекоінспекція не є суб’єктом моніторингу
довкілля.
Крім того, згідно з підпунктом 9 пункту 6 Положення, Держекоінспекція для
виконання покладених на неї завдань при здійсненні державного нагляду (контролю) за
додержанням вимог законодавства про охорону атмосферного повітря має право
здійснювати відбір проб та інструментально-лабораторні вимірювання показників
складу та властивостей викидів стаціонарних джерел забруднення атмосферного
повітря, вимірювання показників складу та властивостей викидів пересувних джерел
забруднення атмосферного повітря.
Питання щодо контролю за станом атмосферного повітря в населених пунктах
знаходиться поза межами повноважень Держекоінспекції.
Водночас, за інформацією територіального органу Держекоінспекції – Державної
екологічної інспекції у Херсонській області (далі – Інспекція), з метою виявлення
негативного впливу діяльності ПрАТ «Юкрейніан Кемікал Продактс» (у минулому –
ПрАТ «Кримський Титан») на територію Херсонської області, на виконання
протокольного доручення Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій Херсонської обласної державної адміністрації (далі – Комісія)
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спеціалісти відділу інструментально-лабораторного контролю Інспекції проводили
з 31 серпня по 14 листопада 2018 року спостереження за станом ґрунтів по 6 точкам
(постійного спостереження), а саме:
точка 1 – контрольно-пропускний пункт «Каланчак», на відстані 25 м від автодороги;
точка 2 – землі Преображенської с/ради Каланчацького району, у північно-західному
напрямку на відстані приблизно 3 км від ПрАТ «Юкрейніан Кемікал Продактс» біля
свердловини № 2 (100 м від дороги);
точка 3 – Землі Преображенської с/ради Каланчацького району, с. Преображенка,
вул. Привокзальна, 11;
точка 4 – У південно-західному напрямку на відстані 55 м від технологічного
водосховища та у північно-західному напрямку на відстані 60 м від залізної дороги;
точка 5 – Землі Чаплинського району, контрольно-пропускний пункт «Чаплинка»;
точка 6 – с. Першокостянтинівка Чаплинського району, територія парку біля
меморіалу загиблим воїнам.
Також проводилось спостереження за станом ґрунтів в 3 населених пунктах
Каланчацького та Чаплинського районів.
За результатами проведених досліджень вміст сульфатів у 2018 році коливався
від 78,2 мг/кг до 3337,3 мг/кг (точка 2), що є перевищенням гранично допустимої
концентрації ґрунту (ГДК - 160 мг/кг) (відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів
України від 20.01.2016 № 94-р ГДК на території України не застосовується).
Також, у серпні - вересні 2019 року, на виконання протокольного доручення
Комісії, спеціалісти відділу інструментально-лабораторного контролю Інспекції
проводили спостереження за станом ґрунтів на вміст сульфатів по двом точкам, а саме:
в точці 1 та точці 2. За результатами проведених досліджень в точці 2 вміст сульфатів
коливався від 2715,9 мг/кг до 8160,05 мг/кг.
На виконання доручення заступника голови Херсонської обласної державної
адміністрації від 26.03.2020 Інспекцією, з метою виявлення негативного впливу
діяльності ПрАТ «Юкрейніан Кемікал Продактс» на довкілля, відібрані проби ґрунту в
точках 1 та 2. За результатами досліджень вміст сульфатів становив 242,79 мг/кг та
3 378,42 мг/кг відповідно.
28 серпня 2020 року, за дорученням першого заступника голови Херсонської
обласної державної адміністрації, начальник Інспекції Кузьменко О.М. та спеціалісти
відділу інструментально-лабораторного контролю, разом із головою Чаплинської районної
державної адміністрації, з виїздом на місце візуально зафіксували факт початку діяльності
ПрАТ «Юкрейніан Кемікал Продактс». Спеціалісти відділу інструментально-лабораторного
контролю провели відбір проб ґрунту по 5 точкам спостереження в Чаплинському та
Каланчацькому районах. За результатами проведених досліджень вміст сульфатів
коливався від 90,54 мг/кг до 2 812,61 мг/кг (точка 2).
Результати досліджень Інспекцією регулярно надавались до Комісії та до
Херсонської обласної державної адміністрації.
Заступник Голови
Вікторія Феденко 521-20-27
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