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Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України в межах
компетенції розглянуло лист Секретаріату Кабінету Міністрів від 10.11.2020
№ 37649/0/2-20 щодо розгляду звернення ТОВ «Редакція регіональної газети
«Екологія промислового краю» надісланого до ДУ «Урядовий контактний центр» за
реєстраційним номером № ПЛ-11335528 від 30.09.2020 та повідомляє.
Відповідно до пункту 1 Положення про Міністерство захисту довкілля та
природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 25 червня 2020 р. № 614 (далі – Положення), Міністерство захисту
довкілля та природних ресурсів України є центральним органом виконавчої влади,
діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
Міндовкілля є головним органом у системі центральних органів виконавчої
влади, який забезпечує, зокрема формування та реалізує державну політику у сфері
охорони навколишнього природного середовища, екологічної та в межах
повноважень, передбачених законом, біологічної і генетичної безпеки.
Згідно з підпунктом 35 пункту 4 Положення, Міндовкілля, відповідно до
покладених на нього завдань, зокрема здійснює відповідно до законодавства оцінку
впливу на довкілля та стратегічну екологічну оцінку.
Правові та організаційні засади оцінки впливу на довкілля, спрямованої на
запобігання шкоді довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля,
раціонального використання і відтворення природних ресурсів, у процесі прийняття
рішень про провадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на
довкілля, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів
встановлено Законом України «Про оцінку впливу на довкілля» (далі – Закон).
Відповідно до частини третьої статті 2 Закону суб’єктами оцінки впливу на
довкілля є суб’єкти господарювання, органи державної влади, органи місцевого
самоврядування, які є замовниками планованої діяльності і для цілей цього Закону
прирівнюються до суб’єктів господарювання (далі – суб’єкт господарювання),
уповноважений центральний орган, уповноважені територіальні органи, інші
органи виконавчої влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада
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міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування,
громадськість, а у випадках, визначених статтею 14 цього Закону, – держава
походження та зачеплена держава.
Частиною першою статті 3 Закону передбачено, що здійснення оцінки впливу
на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження
планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою цієї статті. Така
планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про
провадження планованої діяльності.
Процедура з оцінки впливу на довкілля здійснюється відповідно до вимог
Закону. Законом встановлено певний порядок та умови, що створені та розроблені
для проходження суб’єктами господарювання процедури проведення оцінки впливу
на довкілля, а також зазначені повноваження, якими наділені відповідні
компетентні органи, що здійснюють нагляд у процесі проходження процедури
проведення оцінки впливу на довкілля.
Згідно з частинами другою, четвертою статті 4 Закону повідомлення про
плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, оголошення про
початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, інформація
про висновок з оцінки впливу на довкілля та рішення про провадження планованої
діяльності (із зазначенням органу, номера та дати їх прийняття) оприлюднюються
шляхом розміщення на офіційному веб-сайті в мережі Інтернет уповноваженого
територіального органу, а у випадках, визначених частинами третьою і четвертою
статті 5 цього Закону, - на офіційному веб-сайті уповноваженого центрального
органу із зазначенням дати офіційного оприлюднення документа. Інформація про
висновок з оцінки впливу на довкілля та рішення про провадження планованої
діяльності (із зазначенням органу, номера та дати їх прийняття) оприлюднюється
суб’єктом господарювання протягом трьох робочих днів з дня їх отримання
суб’єктом господарювання шляхом розміщення в порядку, визначеному частиною
третьою цієї статті.
Частиною десятою статті 4 визначено уповноважений центральний орган, який
веде Єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля. Інформація, внесена до Єдиного
реєстру з оцінки впливу на довкілля, є відкритою, вільний доступ до неї
забезпечується через мережу Інтернет. Порядок ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля визначається Кабінетом Міністрів України.
Наразі в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля відсутня будь-яка
інформація щодо здійснення оцінки впливу на довкілля ПрАТ «Кримський титан»
на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.
Відповідно до частини другої статті 15 Закону, особи, винні в порушенні
законодавства про оцінку впливу на довкілля притягаються до дисциплінарної,
адміністративної, цивільної чи кримінальної відповідальності.
Закон «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII прийнято Верховною
Радою України 23.05.2017 р. та введено в дію 18.12.2017 р.
Відповідно до частини другої, третьої статті 17 Закону дія цього Закону не
поширюється на суб’єктів господарювання, які отримали рішення про провадження
планованої діяльності до набрання чинності цим Законом, крім випадків,
передбачених пунктом 22 частини другої та пунктом 14 частини третьої статті 3
цього Закону. Висновки державної екологічної експертизи, одержані до введення в
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дію цього Закону, зберігають чинність та мають статус висновку з оцінки впливу на
довкілля.
Міністерством екології та природних ресурсів України на виконання
доручення Віце-прем’єр міністра України – Міністра регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України Зубка Г.Г.
від 27.09.2018 № 35218/5/1-18 створено Експертну групу з дослідження стану
навколишнього природного середовища в Каланчацькому та Чаплинському районах
Херсонської області, у тому числі із залученням фахівців науково-дослідних
установ.
Постановою Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 827 затверджено
Порядок здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного
повітря (далі – Порядок). Порядком визначено, що у кожній зоні або агломерації
створюються органи управління якістю атмосферного повітря.
Органи управління якістю атмосферного повітря забезпечують координацію
суб’єктів моніторингу атмосферного повітря та управління його якістю на рівні
зони або агломерації, затверджують плани поліпшення якості атмосферного повітря
та короткострокові плани дій для відповідної зони або агломерації, а також
вживають заходів для поліпшення стану атмосферного повітря.
Питання моніторингу впливу виробничої діяльності заводу «Кримський
Титан» на навколишнє природне середовище та санітарно-епідеміологічну
обстановку Каланчацького та Чаплинського районів знаходиться на контролі
Херсонської обласної державної адміністрації.
Департаментом екології та природних ресурсів Херсонської обласної
державної адміністрації з 08 по 12 вересня 2018 року спільно із фахівцями
пересувної екологічної лабораторії Департаменту екології та природних ресурсів
Донецької обласної державної адміністрації було відібрано проби повітря для
встановлення середньодобових та максимально разових концентрацій
забруднюючих речовин за показниками вмісту у повітрі оксиду вуглецю, оксиду та
діоксиду азоту, діоксиду сірки, пилу, аміаку та сірководню. Виміри повітря
проводилися в автоматичному режимі кожні 20 хвилин.
Маршрут роботи лабораторії оперативно змінювався залежно від напрямку
вітру, а заміри проведені в селах Олександрівка, Гаврилівка Друга, Преображенка,
смт Мирне, Новоолександрівка, Каланчак та КПВВ «Каланчак» Каланчацького
району та Першокостянтинівка Чаплинського району.
За результатами проведених досліджень встановлено перевищення
(максимально разова концентрація) сірководню в 1,8 раз на КПВВ «Каланчак» у
період з 5.00 до 5.40 ранку 12 вересня 2018 року, а по решті показників
перевищення гранично допустимих концентрацій (далі – ГДК) не зафіксовано, у
тому числі не встановлено перевищень ГДК забруднюючих речовин у зазначених
населених пунктах.
З метою продовження моніторингу за станом довкілля в Чаплинському та
Каланчацькому районах Херсонської області з 17 вересня 2018 року розпочала
роботу пересувна лабораторія Кременчуцької міської ради Полтавської області. За
результатами проведених досліджень атмосферного повітря на території
Першокостянтинівської сільської ради в місці, максимально наближеному до
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території заводу «Кримський титан», перевищень ГДК по забруднюючим
речовинам не зафіксовано.
Задля забезпечення всебічного вивчення екологічної ситуації на зазначеній
території та мінімізації можливих негативних наслідків Мінприроди звернулось
листом від 13.09.2018 № 5/4-7/9761-18 до ПрАТ «ЮКРЕЙНІАН КЕМІКАЛ
ПРОДАКТС» з проханням надати інформацію про обставини виробничої діяльності
Армянської філії підприємства у період з 20 серпня 2018 року і по теперішній час, а
саме щодо виникнення надзвичайних, аварійних та інших позаштатних ситуацій,
також перелік заходів, що вживались для локалізації, мінімізації та ліквідації їх
наслідків, обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та їх
складових, скидів у водні об’єкти тощо. ПрАТ «ЮКРЕЙНІАН КЕМІКАЛ
ПРОДАКТС» листом від 25.09.2018 № 192 повідомило про відсутність можливості
надання відповідної інформації.
Відповідно до пунктів 1 та 7 Положення про Державну екологічну інспекцію
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2017
р. № 275, Державна екологічна інспекція України є центральним органом
виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом
Міністрів України через Міністра захисту довкілля та природних ресурсів і який
реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері
охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання,
відтворення і охорони природних ресурсів. Держекоінспекція здійснює свої
повноваження безпосередньо і через утворені в установленому порядку
територіальні органи.
Міндовкілля надіслало Ваше звернення до Держекоінспекції для розгляду та
надання інформації щодо порушених питань. Позиція Державної екологічної
інспекції України додається.
Відповідно до статті 251 Закону України «Про охорону навколишнього
природного середовища» Міндовкілля забезпечує підготовку і подання на розгляд
Верховної Ради України щорічної Національної доповіді про стан навколишнього
природного середовища в Україні, а після її розгляду Верховною Радою України –
опублікування окремим виданням та розміщення в системі Інтернет.
Наразі, підготовлено Національну доповідь про стан навколишнього
природного середовища в Україні у 2017 році та Національну доповідь про стан
навколишнього природного середовища в Україні у 2018 році, ознайомитись з
якими можливо за посиланням https://mepr.gov.ua/timeline/Nacionalni-dopovidi-prostan-navkolishnogo-prirodnogo-seredovishcha-v-Ukraini.html.
Забезпечення підготовки та видання національних доповідей про стан
навколишнього природного середовища в Україні здійснювалось за рахунок
бюджетної програми за КПКВК 2401270. Виконавці послуг з підготовки проектів
національних доповідей визначаються відповідно до Закону України «Про публічні
закупівлі» за результатами проведення процедури закупівлі.
На цей час опрацьовується питання та можливості підготовки Національної
доповіді про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2019 році,
зокрема, питання фінансування, оскільки за бюджетною програмою за КПКВК
2401270 здійснено перерозподіл видатків у зв’язку з поширенням коронавірусної
інфекції COVID-19.
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Також інформуємо, що відповідно до вимог статті 251 Закону України «Про
охорону навколишнього природного середовища» екологічне інформаційне
забезпечення здійснюється органами державної влади та органами місцевого
самоврядування в межах їх повноважень шляхом, зокрема щорічного інформування
Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними державними
адміністраціями, Київською та Севастопольською міськими державними
адміністраціями відповідних рад та населення про стан навколишнього природного
середовища відповідних територій.
Крім
того,
інформуємо,
що
на
сайті
Міндовкілля
(https://mepr.gov.ua/files/docs/Reg.report/2019/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%
D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0
%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf) розміщено регіональну доповідь про
стан навколишнього природного середовища в Херсонській області у 2019 році, в
якій наявна інформація про навантаження на навколишнє природне середовище
підприємством завод «Кримський титан».
Також повідомляємо, на виконання Указу Президента України від 14.09.2020
№ 392 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня
2020 року «Про Стратегію національної безпеки України» та відповідно до
доручення Кабінету Міністрів України від 25.09.2020 № 38878/1/1-20 Міндовкілля є
відповідальним за підготовку проєкту Стратегії екологічної безпеки та адаптації до
зміни клімату.
Міндовкілля звернулося до заінтересованих органів виконавчої влади та
наукових установ стосовно надання кандидатур до складу робочої групи з питань
розробки проєкту Стратегії екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату. За
результатами отриманих пропозицій наказом Міндовкілля від 20.11.2020 № 291
затверджено склад робочої групи з розроблення проєкту Стратегії екологічної
безпеки та адаптації до зміни клімату та планується проведення засідання робочої
групи.
У свою чергу зазначаємо, що Міндовкілля спільно з Офісом Генерального
прокурора України, Прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста
Севастополя, науково-дослідною установою «Український науково-дослідний
інститут екологічних проблем», а також з Державною екологічною інспекцією,
Державною службою геології та надр України, Державним агентством лісових
ресурсів України, Державним агентством рибного господарства України,
Державним агентством України з управління зоною відчуження створюється робоча
група з питання нарахування збитків і втрат, заподіяних державі в результаті
порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища на
тимчасово окупованій території.
Додаток: на 3 арк. в 1 прим.
Заступник Міністра
Ведмідь А.І.
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