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У ніч на 24 серпня 2018 року населені пункти Перекопського перешийку півострову Крим
огорнув їдкий туман, що викликав у місцевого населення схожі симптоми: сльозотеча, першіння у горлі,
слабкість та висипи на шкірі. Організоване проведення лабораторних вимірювань забруднюючих речовин
в атмосферному повітрі виявило значне перевищення допустимих норм за індикативними параметрами,
що дозволило встановити причетність до події діяльність місцевого заводу «Кримський Титан», а саме
порушення правил експлуатації власного кислотонакопичувача. З’ясувалося, що відстійник заводу значно
змілів, що призвело до підвищення концентрації кислот та посиленого випаровування небезпечних
хімічних речовин у атмосферу.
14 вересня 2018 року, у зв’язку із різким погіршенням ситуації у м. Армянськ комісійним
рішенням окупаційної влади було введено режим надзвичайної ситуації, який супроводжувався
зупиненням виробництва на заводі, закриттям шкіл та евакуацією місцевого населення (більше 4000
людей, три чверті з яких – діти), а територіальне відділення Росспоживнагляду навіть оприлюднило
пам’ятку для мешканців Красноперекопського району щодо правил поведінки в зоні забруднення
атмосферного повітря. Пізніше, підконтрольний Російській Федерації Арбітражний суд Криму підтвердив
вимогу Росприроднагляду щодо додаткового внесення оператором заводу «Кримський Титан» до
державного бюджету 736,8 млн. рублів (біля 300 млн. гривень) плати за розміщення відходів до
кислотонакопичувача.
Від вищезазначених викидів у Криму постраждали також населені пункти двох районів
Херсонської області, прилеглих до адміністративного кордону з автономією. Згідно заяви Голови
Херсонської обласної державної адміністрації із зазначених причин за медичною допомогою звернулися
37 українських прикордонників, які чергували на КПВВ "Каланчак", а через можливу екологічну загрозу
Державною прикордонною службою України 06.09.2018 року було навіть було тимчасово закрито пропуск
до анексованого півострову через обидва пункти перетину («Каланчак» і «Чаплинка»). При цьому, скарги
на здоров’я мешканців прилеглих сіл Херсонської області були аналогічними вищезгаданим у м. Армянськ:
той самий головний біль, постійний кашель та висипи на шкірі.
Не зважаючи на розповсюдження зони ураження на територію двох регіонів України, за
даними «Аналітичного огляду стану техногенної та природної безпеки в Україні за 2018 рік»,
підготовленого Українським НДІ цивільного захисту, а також щодобових довідок «Оперативна інформація
про надзвичайні техногенного, природного та іншого характеру на території України» за період
24.08.2018 – 12.10.2018 року на території Каланчацького та Чаплинського районів Херсонської області не
було встановлено надзвичайної ситуації (будь-якого рівня) чи зафіксовано надзвичайної події, що
потребує вжиття заходів з ліквідації.
З урахуванням цього, а також двох років, що минули з моменту вищезазначеного інциденту
на заводі «Кримський Титан», Редакцією регіональної газети «Екологія промислового краю» було
вирішено спільно зі спеціалістами «Українського наукового інституту технічної екології» та фахівцямиправниками з’ясувати, що та як було зроблено нашою державою з цього природу.

Український науковий інститут технічної екології (УНІТЕ) – проектна
установа, базовим видом діяльності якої є проектні розробки в сфері
природничих наук, зокрема, проведення оцінки впливу на всі фактори довкілля
від існуючої та планованої діяльності та післяпроектний моніторинг та оцінка
ризиків. В складі компанії є Дослідно-аналітичний центр який займається
інструментально-лабораторними вимірюваннями. Компанія має відповідний
успішний досвід вже майже 10 років.
04119, м. Київ, вул. Зоологічна, 4А, офіс 139
84313, м. Краматорськ, бул. Машинобудівників, 20
код ЄДРПОУ 38422164
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Указом Президента України від 12.10.2018
року № 320/2018 було введено в дію рішення Ради
національної безпеки і оборони України від 12
жовтня 2018 року «Про невідкладні заходи щодо
захисту національних інтересів на Півдні та Сході
України, у Чорному та Азовському морях і
Керченській протоці» (далі – Указ №320 та Рішення
від 12.10.2018 відповідно).
Згідно з п/п.«в» п/п.1 п.1 Рішення від 12.10.2018
Кабінету Міністрів України (надалі – КМУ) було
доручено, серед іншого, невідкладно 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.
Згідно з п.2 Указу №320, контроль за
виконанням Рішення від 12.10.2018 покладено на
Секретаря Ради національної безпеки і оборони
України (надалі - РНБО).
Відповідно до п/п.2 п.3 Положення про Апарат
Ради національної безпеки і оборони України,
затвердженого Указом Президента України від
14.10.2005 року № 1446/2005 Апарат РНБО
забезпечує здійснення контролю за станом
виконання рішень Ради, актів та доручень

Президента України, контроль за виконанням яких
покладено на Секретаря РНБО.
Згідно з інформацією, наданою Секретаріатом
КМУ від 24.06.2020 р. №17-20/1822 (додаток 1),
відповідальними за виконання завдань, визначених
Указом №320 та Рішенням від 18.10.2018 було
визначено Міністерство екології та природних
ресурсів України (надалі – Мінприроди) та
Міністерство юстиції України (надалі – Мінюстиції).
При цьому, за формування та реалізацію державної
політики у сфері охорони навколишнього
середовища, екологічної та в межах, передбачених
законом, радіаційної, біологічної та генетичної
безпеки наразі відповідає Міністерство захисту
довкілля та природних ресурсів України (надалі Міндовкілля), утворене згідно з постановою КМУ від
27.05.2020 №425 «Деякі питання оптимізації роботи
центральних органів виконавчої влади».
Згідно з інформацією, наданою Мінюстиції
(вих.№28963/234-6-20/8.2.3
від
01.07.2020,
додаток2), надання первинної та вторинної правової
допомоги громадянам України щодо захисту їх
екологічних прав та відшкодування шкоди,
заподіяною внаслідок порушення цих прав, має
відбуватися відповідно до ст.8 Закону України «Про
безоплатну правову допомогу»: на підставі звернень
громадян до одного з місцевих центрів з надання
безоплатної вторинної правової допомоги, бюро
правової допомоги або мобільних консультаційних
пунктів чи дистанційних пунктів доступу до
безоплатної правової допомоги, робота та
функціонування яких забезпечується зазначеними
місцевими центрами. При цьому, ця інформація не
містить даних щодо фактів звернення громадян
України (та організації відповідної роботи) щодо
порушення їх прав у зв’язку з забрудненням
навколишнього природного середовища на
півночі тимчасово окупованої території Автономної
Республіки Крим та можливої причетності до цього
заводу «Кримський титан». Також, виходячи з тієї ж
інформації, Мінюстиції не брало участі у прийнятті
висновку оцінки впливу на довкілля вищенаведеного
факту забруднення в частині встановлення
відповідного порушення екологічних прав громадян
України.
Згідно з інформацією, наданою Міндовкілля
(вих.№5/1-50/183-20 від 02.07.2020, додаток 3),
відповідно до даних Єдиного реєстру з оцінки впливу
на довкілля станом на 30.06.2020 року процедуру
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оцінки впливу на довкілля, передбаченої
Рішенням від 12.10.2018, не розпочато та
відповідні висновки не видавались. При цьому
повідомлялося, що відповідно до Положення,
затвердженого постановою КМУ від 19.04.2017
№275, здійснення державного нагляду (контролю) у
сфері
охорони
навколишнього
природного
середовища,
раціонального
використання,
відтворення і охорони природних ресурсів віднесено
до повноважень Державної екологічної інспекції
України, яка відповідно до покладених на неї
завдань пред’являє претензії про відшкодування
шкоди, збитків і втрат, заподіяних державі внаслідок
порушення законодавства з питань, що належать до
її компетенції, та розраховує їх розмір, звертається
до суду з відповідними позовами.
Відповідно до преамбули Закону України «Про
оцінку впливу на довкілля» цей Закон встановлює
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.
Також, згідно з ст.1 Закону України «Про
оцінку впливу на довкілля», вплив на довкілля - будьякі наслідки планованої діяльності для довкілля,
яка, у свою чергу, є планованою господарською
діяльністю, що включає будівництво, реконструкцію,
технічне
переоснащення,
розширення,
перепрофілювання, ліквідацію (демонтаж) об’єктів,
інше втручання в природне середовище.
Втім, незважаючи на те, що оцінка впливу на
довкілля за фактом забруднення навколишнього
природного середовища на півночі тимчасово
окупованої території Автономної Республіки Крим,
невідкладне забезпечення здійснення якої Рішенням
від
12.10.2018
доручено
Мінприроди
(опосередковано, через КМУ), не підлягає під дію
Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», з
вищенаведеної інформації Міндовкілля випливає,
що зазначене новостворене Міністерство не
володіє даними щодо наявності та повноти
виконання Мінприроди доручення КМУ за
Рішенням від 12.10.2018.
Так, згідно з інформацією, наданою Апаратом

РНБО (вих.№405/22-01 від 08.07.2020, додаток 4),
Мінприроди поінформувало про стан виконання
п/п. «в» п/п.1 п.1 Рішення від 12.10.2018, відповідно
до чого Апарату РНБО «вважається», зокрема,
наступне: за дорученням цього Міністерства
науково-дослідною
установою
«Український
науково-дослідний інститут екологічних проблем»
(надалі - УкрНДІЕП) було проведено оцінку впливу
на довкілля та зроблено висновки 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». При цьому, виходячи з інформації Апарату
РНБО, зазначене повідомлення Мінприроди не
містить даних щодо передбаченого п/п. «в» п/п.1
п.1 Рішення від 12.10.2018 оприлюднення
висновків проведеної оцінки впливу на довкілля
як актуальної екологічної інформації, а нові
рішення на підставі результатів виконання КМУ
завдань, визначених цими положеннями Рішення
від 12.10.2018, РНБО не ухвалювалися.
Слід зазначити, що відповідно до матеріалів
дослідження, проведеного УкрНДІЕП у 2018 році на
території південної частини Херсонської області,
у
зв’язку
із
зафіксованими
чисельними
повідомленнями
мешканців
прилеглих
до
окупованої Автономної Республіки Крим територій
щодо можливого викиду токсичних речовин,
скаргами на погіршення самопочуття жителів, які
потрапили у зону ураження викидами заводу
«Кримський титан», були організовані робочі виїзди
для проведення візуального обстеження та відбору
проб повітря, атмосферних опадів, ґрунту,
поверхневої та питної води у Каланчацькому та
Чаплинському районах.
В результаті проведеного дослідження,
фахівцями УкрНДІЕП встановлено факт суттєвого
впливу виробничої діяльності заводу «Кримський
титан» на екосистему ґрунту в прилеглих до цього
об’єкту районах Херсонської області та необхідність
проведення термінових заходів щодо ліквідації
аварії. Зокрема, у матеріалах зазначено наявність
на території дослідження аномальних рівнів (до
1000
ГДК)
вмісту
окремих
токсичних
мікроелементів (зокрема, берилію) у ґрунтових та
міжпластових підземних водах. З метою
організації поточної оцінки впливу на територію
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південної частини Херсонської області з боку
підприємств, розташованих у м. Армянськ та м.
Красноперекопськ,
було
запропоновано
облаштування базової мережі моніторингу стану
об’єктів навколишнього природного середовища, на

першому етапі якого - встановлення 3
стаціонарних
автоматизованих
постів
спостережень (АПС): у районах КПВВ «Каланчак»,
КПВВ «Чаплинка» та населеного пункту Червоний
Чабан (наразі – с. Преображенка).

Згідно зі ст.107 Конституції України, РНБО є
координаційним органом з питань національної
безпеки і оборони при Президентові України. При
цьому, РНБО координує і контролює діяльність
органів виконавчої влади у сфері національної
безпеки і оборони, а Президент України є, серед
іншого, гарантом додержання Конституції
(Основного Закону) України, прав і свобод
людини і громадянина (ст.102 Основного Закону).
Таким чином, Рішення від 12.10.2018 було
спрямовано
на
забезпечення
низки
фундаментальних прав громадян України, зокрема
передбачених ст.50 Конституції України: кожен має
право на безпечне для життя і здоров'я довкілля
та на відшкодування завданої порушенням цього
права шкоди; кожному гарантується право
вільного доступу до інформації про стан довкілля,
про якість харчових продуктів і предметів побуту,
а також право на її поширення; така інформація
ніким не може бути засекречена.

Відповідно до преамбули Закону України «Про
охорону навколишнього природного середовища»
(далі – Профільний Закон), що визначає основні
засади еколого-правового регулювання, охорона
навколишнього
природного
середовища,
раціональне використання природних ресурсів,
забезпечення
екологічної
безпеки
життєдіяльності людини - невід'ємна умова
сталого економічного та соціального розвитку
України. З цією метою Україна здійснює на своїй
території екологічну політику, спрямовану, серед
іншого, на захист життя і здоров'я населення від
негативного впливу, зумовленого забрудненням
навколишнього природного середовища.
Згідно з ст.3 Профільного Закону гарантування
екологічно безпечного середовища для життя і
здоров'я людей, пріоритетність вимог екологічної
безпеки, обов’язковість оцінки впливу на довкілля, а
також - компенсація шкоди, заподіяної порушенням
законодавства про охорону навколишнього
природного середовища, належать до основних
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принципів охорони навколишнього природного
середовища.
Згідно з ст.5 Профільного Закону здоров'я і
життя людей підлягають державній охороні від
негативного впливу несприятливої екологічної
обстановки.
Згідно з ст.3 Конституції України людина, її
життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і
безпека визнаються в Україні найвищою соціальною
цінністю. При цьому, відповідно до ст.16 Основного
Закону забезпечення екологічної безпеки і
підтримання екологічної рівноваги на території
України, подолання наслідків Чорнобильської
катастрофи - катастрофи планетарного масштабу,
збереження генофонду Українського народу є
обов'язком держави.
Також, згідно зі ст.11 Профільного Закону,
Україна гарантує своїм громадянам реалізацію
екологічних прав, наданих їм законодавством. При
цьому, порушені права громадян у галузі охорони
навколишнього природного середовища мають
бути поновлені, а їх захист здійснюється в судовому
порядку відповідно до законодавства України.
Згідно зі ст.10 Профільного Закону, екологічні
права громадян, зокрема, забезпечуються:
 здійсненням
державного
контролю
за
додержанням
законодавства
про
охорону
навколишнього природного середовища;
 невідворотністю відповідальності за порушення
законодавства про охорону навколишнього
природного середовища;
 компенсацією в установленому порядку шкоди,
заподіяної здоров'ю і майну громадян внаслідок
порушення
законодавства
про
охорону
навколишнього природного середовища.
Відповідно до ст.113 Конституції України, КМУ
є вищим органом у системі органів виконавчої
влади, який у своїй діяльності керується цією
Конституцією та законами України, а також указами
Президента України та постановами Верховної Ради
України, прийнятими відповідно до Конституції та
законів України.
Відповідно до ст.116 Конституції України, КМУ,
серед іншого, забезпечує здійснення виконання
Конституції і законів України, актів Президента
України, а також проведення політики у сферах
охорони природи, екологічної безпеки і
природокористування; вживає заходів щодо

забезпечення прав і свобод людини і
громадянина; спрямовує і координує роботу
міністерств, інших органів виконавчої влади.
Відповідно до ст.8 Кодексу Цивільного захисту
України, КМУ є органом управління єдиної
державної системою цивільного захисту цивільного
захисту, який згідно ст.31 цього Кодексу (як і інші
органи
управління
цивільного
захисту)
зобов’язаний надавати населенню через ЗМІ
оперативну та достовірну інформацію з питань
цивільного захисту (зокрема, відомості про
надзвичайні ситуації, що прогнозуються або
виникли, з визначенням їх класифікації, меж
поширення і наслідків), а також про свою діяльність
з питань цивільного захисту.
Згідно зі ст.15 Закону України «Про об’єкти
підвищеної
небезпеки»,
центральні
органи
виконавчої влади, що реалізують державну політику
у сферах цивільного захисту, пожежної і техногенної
безпеки, здійснення державного нагляду (контролю)
у сфері охорони навколишнього природного
середовища, серед іншого, у встановленому порядку
інформують населення про аварійні ситуації, що
виникають на об’єктах підвищеної небезпеки.
Згідно зі ст.14 Закону України «Про доступ до
публічної інформації», розпорядники інформації
зобов'язані
оприлюднювати
інформацію,
передбачену цим та іншими законами, зокрема
інформацію, що становить суспільний інтерес
(суспільно необхідну інформацію).
Згідно зі ст.21 Закону України «Про
інформацію», до інформації з обмеженим доступом
не можуть бути віднесені відомості про стан
довкілля, аварії, катастрофи, небезпечні природні
явища та інші надзвичайні ситуації, що сталися
(можуть статися) і загрожують безпеці людей. При
цьому, згідно зі ст.29 того ж закону, предметом
суспільного інтересу вважається інформація, яка,
серед
іншого,
забезпечує
реалізацію
конституційних прав, свобод і обов'язків;
свідчить про можливість порушення прав
людини, введення громадськості в оману,
шкідливі екологічні та інші негативні наслідки
діяльності
(бездіяльності)
фізичних
або
юридичних осіб тощо.
Згідно зі ст.9 Профільного Закону, що визначає
екологічні права громадян України, кожний, серед
іншого, має право на безпечне для його життя та
здоров'я навколишнє природне середовище, а також
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вільний доступ до екологічної інформації та вільне
отримання, використання, поширення та зберігання
такої інформації.
За визначенням ст.25 Профільного Закону до
екологічної
інформації
належить
будь-яка
інформація про:
 стан навколишнього природного середовища чи
його об'єктів та рівні їх забруднення;
 джерела та фактори, які впливають або можуть
вплинути на стан навколишнього природного
середовища та здоров'я людей;
 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.
Згідно зі ст.251 Профільного Закону,
центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері охорони навколишнього
природного
середовища,
зобов'язаний
забезпечувати вільний доступ населення до
інформації про стан навколишнього природного
середовища шляхом:
 систематичного інформування населення через
засоби масової інформації про стан навколишнього
природного середовища, динаміку його змін,
джерела забруднення, розміщення відходів чи іншої
зміни навколишнього природного середовища і
характер впливу екологічних факторів на здоров'я
людей;
 негайного інформування
екологічні ситуації;

про

надзвичайні

 передачі інформації, отриманої в результаті
проведення моніторингу довкілля, органам,
уповноваженим приймати рішення щодо отриманої
інформації;
 забезпечення вільного доступу до екологічної
інформації, яка не становить державної таємниці.
За визначенням ст.50 Профільного Закону,
екологічною безпекою, що гарантується громадянам
України
здійсненням
широкого
комплексу
взаємопов'язаних
політичних,
економічних,
технічних, організаційних, державно-правових та
інших
заходів,
вважається
такий
стан
навколишнього природного середовища, при якому
забезпечується
попередження
погіршення
екологічної обстановки та виникнення небезпеки

для здоров'я людей. При цьому, екологічна безпека
є невід’ємною складовою національної безпеки.
Так, згідно зі ст.3 Закону України «Про
національну безпеку України», який відповідно до
Конституції України визначає основні засади
державної політики, що гарантуватимуть суспільству
і кожному громадянину захист від загроз, державна
політика у сферах національної безпеки і оборони,
серед іншого, спрямована на забезпечення
екологічної безпеки, захист: людини і громадянина їхніх життя і гідності, конституційних прав і свобод,
безпечних
умов
життєдіяльності;
території,
навколишнього природного середовища - від
надзвичайних ситуацій. При цьому, загрози
національній безпеці України та відповідні
пріоритети державної політики у сферах
національної безпеки і оборони визначаються у
Стратегії національної безпеки України, інших
документах з питань національної безпеки і
оборони, які схвалюються рішеннями РНБО і
затверджуються указами Президента України.
Відповідно до ст. 26 того ж Закону, Стратегія
національної безпеки України, що є основою для
підготовки всіх інших документів щодо
планування у сферах національної безпеки і
оборони (зокрема, Стратегії екологічної безпеки
України), розробляється за дорученням Президента
України протягом шести місяців після його вступу на
пост. При цьому, серед інших уповноважених
органів та установ до підготовки проекту Стратегії
національної
безпеки
України
залучається
Національний інститут стратегічних досліджень (далі
- НІСД), а Президент України у разі необхідності
може вносити зміни до Стратегії національної
безпеки України в установленому порядку.
Не зважаючи на час, що минув з початку
каденції теперішнього Президента України (майже
1,5 року) нової Стратегії національної безпеки
України досі не затверджено та наразі є чинним
документ, який з моменту введення в дію указом від
26 травня 2015 року № 287/2015 (тобто, до введення
в дію Рішення від 12.10.2018) жодного разу не
змінювався. При цьому, навіть у застарілій Стратегії
серед інших загроз національній безпеці України
визначені (п.3.9, п.4.14) екологічні загрози (зокрема,
надмірний антропогенний вплив і високий рівень
техногенного навантаження на територію України;
незадовільний стан єдиної державної системи та сил
цивільного захисту, системи моніторингу довкілля)
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та основні напрями відповідної державної політики
(зокрема,
створення
ефективної
системи
моніторингу довкілля).
Згідно з повідомленнями, розміщеними на
офіційному інтернет-представництві Президента
України
(https://www.president.gov.ua/)
на
засіданнях РНБО 21.01.2020 року було розглянуто, а
18.02.2020 року - схвалено та запропоновано для
затвердження Президенту проект нової Стратегії
національної безпеки України («Безпека людини –
безпека країни»). При цьому, чинний директор НІСД
Олександр Литвиненко повідомив, що проект
Стратегії був опрацьований відповідною робочою
групою.
Слід зауважити, що серед усіх матеріалів,
оприлюднених на офіційному веб-ресурсі НІСД
(https://niss.gov.ua/), завод «Кримський Титан»
(як і інші великі промислові об’єкти, розташовані
на Перекопському перешийку Автономної
Республіки Крим поблизу з адміністративним

кордоном
Херсонської
області
України)
згадується лише одного разу: у монографії «Донбас
і Крим: ціна повернення», рекомендованої до друку
протоколом Вченої ради Національного інституту
стратегічних досліджень №6 від 09.09.2015 року,
наведені негативні економічні наслідки, пов’язані з
фактичною (тимчасовою) втратою відповідних
активів України. Інші матеріали, оприлюднені НІСД,
не містять оцінки та не враховують результати
вищенаведеного
дослідження,
проведеного
УкрНДІЕП у 2018 році на території південної частини
Херсонської області та наданого РНБО згідно з
Рішенням від 12.10.2018. При цьому, в інтерв’ю від
10.09.2018 року тогочасний перший заступник НІСД
Василій Яблонський, коментуючи дії України після
інциденту на заводі «Кримський Титан», що збір
доказів та підготовка відповідних позовів до
міжнародних судів проти Росії є досить тривалим
процесом, проте будуть, принаймні, ініційовані
державою.
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Згідно з власним Статутом, затвердженим
Указом від 16 грудня 2002 року № 1158 (в редакції
Указу від 7 жовтня 2019 року №737/2019) НІСД є
консультативно-дорадчим
органом
при
Президентові України, базовою науково-дослідною
установою науково-аналітичного супроводження
діяльності Президента України та РНБО. З цією
метою Інститут готує і подає Президентові України,
РНБО аналітичні матеріали, проекти програмних
документів та нормативно-правових актів. Серед
основних завдань цього інституту, визначених
Статутом, є:
 наукове обґрунтування, аналіз та оцінка проблем
і перспектив сталого розвитку України, проблем її
національної
безпеки,
розробка
науково
обґрунтованих пропозицій щодо їх вирішення;
 наукове супроводження здійснення Президентом
України, РНБО України повноважень у сфері
забезпечення національної безпеки України.

 виникнення реальної загрози життю та
здоров'ю великої кількості людей або заподіяння
значної матеріальної шкоди юридичним, фізичним
особам чи навколишньому природному середовищу
внаслідок надмірного забруднення навколишнього
природного середовища, руйнівного впливу
стихійних сил природи чи інших факторів;
 негативні зміни, що сталися в навколишньому
природному середовищі на значній території і які
неможливо
усунути
без
застосування
надзвичайних заходів з боку держави;
 негативні зміни, що сталися в навколишньому
природному середовищі, які суттєво обмежують
або виключають можливість проживання
населення і провадження господарської діяльності
на відповідній території;
 значне збільшення рівня захворюваності
населення
внаслідок
негативних
змін
у
навколишньому природному середовищі.

Враховуючи, що нові рішення на підставі
результатів виконання КМУ завдань, визначених
положеннями Рішення від 12.10.2018, РНБО не
ухвалювалися, цілком вірогідним є те, що НІСД
відповідно до власного Статуту не вивчалися
проблеми,
встановлені
в
результаті
вищенаведеного дослідження УкрНДІЕП, а
відповідні науково-обґрунтовані пропозиції щодо їх
вирішення (зокрема, на рівні РНБО та КМУ) – не
розроблялися.
Слід наголосити, що відповідно до ст.65
Профільного Закону окрема місцевість України, на
якій виникла надзвичайна екологічна ситуація
(негативні зміни в навколишньому природному
середовищі, які обмежують або виключають
можливість
життєдіяльності
людини
та
провадження господарської діяльності в цих
умовах, а також потребують застосування
надзвичайних заходів з боку держави), може бути
оголошена Президентом України за пропозицією
РНБО або за поданням КМУ зоною надзвичайної
екологічної ситуації (із подальшим затвердженням
Верховною Радою України).
Згідно з ст.5 Закону України «Про зону
надзвичайної екологічної ситуації» підставами для
оголошення окремої місцевості такою зоною є:
 значне перевищення гранично допустимих
норм показників якості навколишнього природного
середовища, визначених законодавством;

Відповідно до ст.66 Профільного Закону у разі
аварії, що спричинила забруднення навколишнього
природного середовища, підприємства, установи,
організації зобов'язані негайно приступити до
ліквідації її наслідків. Одночасно посадові особи
або власники підприємств, керівники установ і
організацій зобов'язані повідомляти про аварію і
заходи, вжиті для ліквідації її наслідків,
уповноваженим органам та населенню. Втім,
виходячи з численних інформаційних повідомлень,
що супроводжували у 2018 році інцидент, пов’язаний
з
аварійним
забрудненням
навколишнього
середовища на території Автономної Республіки
Крим, Каланчацького та Чаплинського районів
Херсонської області України внаслідок господарської
(виробничої) діяльності заводу «Кримський Титан»,
жодних з обов’язкових заходів реагування
власником підприємства не вживалося.
Після проведення окупації Росією частини
території України майновий комплекс зазначеного
заводу, розташований у м. Армянськ Автономної
Республіки Крим, був переданий у довгострокову
оренду ТОВ «Титанові інвестиції» (реєстрація - м.
Москва, Російська Федерація), проте, досі
перебуває у власності ПрАТ «Кримський Титан»,
перейменованого навесні 2015 року засновниками
(Group DF) на ПрАТ «Юкрейніан Кемікал
Продактс» (ЄДРПОУ 32785994, м. Київ), та на
балансі його Армянської філії (ЄДРПОУ 39159891).
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Відповідно до ст.66 Профільного Закону, з
метою запобігання аваріям і ліквідація їх шкідливих
екологічних наслідків центральний орган виконавчої
влади, що реалізує державну політику з промислової
безпеки, і центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері безпеки
використання ядерної енергії, спільно з центральним
органом виконавчої влади, що реалізує державну
політику із здійснення державного нагляду
(контролю) у сфері охорони навколишнього
природного
середовища,
раціонального
використання, відтворення і охорони природних
ресурсів, систематично проводять перевірки
стану екологічно небезпечних об'єктів та
виконання відповідних заходів і вимог щодо їх
безпечної експлуатації.
Втім, за даними офіційного веб-ресурсу
інтегрованої автоматизованої системи державного
нагляду
(контролю)
«Інспекційний
портал»
(https://inspections.gov.ua/) та Єдиного державного
реєстру
судових
рішень
(http://www.reyestr.court.gov.ua/) протягом часу, що
минув з моменту введення в дію Рішення від
12.10.2018 (станом на 01.08.2020 року) Державною
екологічною інспекцією України (далі –
Держекоінспекція) жодних перевірок зазначених
суб’єктів господарювання стосовно заводу
«Кримський титан» не проводилося, рішення про
обмеження чи зупинення діяльності відповідних
об’єктів у зв’язку з порушенням природоохоронного
законодавства України не приймалися, а претензії
про відшкодування власниками заводу шкоди,
збитків і втрат, заподіяних державі внаслідок
аварійного забруднення навколишнього природного
середовища, в судовому порядку не розглядалися.
Звісно, через окупацію Російською Федерацією
Автономної Республіки Крим фізичний доступ
органів державного нагляду (контролю) України до
об’єктів, розташованих на території півострову,
наразі не є можливим. Водночас, за даними того ж
«Інспекційного порталу» на підставі наказу
Головного управління Державної служби України з
питань праці (далі - Держпраці) у Київській області
від 10.07.2020 №2063 (додаток 5) та окремого
доручення Голови цієї служби від 25.05.2020 №Д180/1/3.3-20 було організовано проведення в період
17.07-30.07.2020 року перевірки ПрАТ «Юкрейніан
Кемікал Продактс» (м. Київ) щодо дотримання
вимог законодавства з охорони праці та

промислової безпеки на об’єктах його Армянської
філії (Автономна Республіка Крим). Згідно з
оприлюдненими на зазначеному веб-ресурсі даними
перевірку не було проведено у зв’язку з
недопуском. До речі, за даними відповідного
Державного реєстру України, принаймні дві ділянки
заводу «Кримський Титан» належать до об’єктів
підвищеної небезпеки (виробничий майданчик та
склад рідкого аміаку), на яких зберігаються та
використовуються у технологічних процесах значні
обсяги аварійно небезпечних хімічних речовин.
Не зважаючи на закріплений на рівні
національного законодавства факт збройної агресії з
боку Росії та тимчасової окупації територій України,
досі є чинними міждержавні нормативно-правові
акти про співпрацю України та Російської Федерації
у сферах екологічної та техногенної безпеки
(зокрема, Угода про взаємодію в галузі екології та
охорони навколишнього природного середовища,
укладена 08.02.1992 року між країнами СНД, та
Угода між Урядом України і Урядом Російської
Федерації
про
співробітництво
в
галузі
попередження промислових аварій, катастроф,
стихійних лих та ліквідації їхніх наслідків,
ратифікована Законом України №802-XIV 01.07.99
року). Ці документи, серед інших аспектів
співробітництва,
передбачають
організацію
оперативного обміну інформацією у зазначених
сферах.
Крім того, згідно з п. 5 Рекомендацій (№181)
Міжнародної організації праці до Конвенції 1993
року (№ 174) про запобігання великим промисловим
аваріям, ратифікованої обома країнами у 2011 році,
держави-члени, серед іншого, повинні сприяти
створенню систем, котрі дозволяють належним
чином вирішувати питання, що стосуються
наслідків таких аварій для населення та
навколишнього середовища.
На виконання вимог ст.251 Профільного
Закону щодо систематичного інформування
населення про стан навколишнього природного
середовища, динаміку його змін, джерела
забруднення і характер впливу екологічних факторів
на здоров'я людей центральний орган виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері
охорони навколишнього природного середовища
має забезпечувати підготовку та оприлюднення
щорічної Національної доповіді про стан
навколишнього природного середовища в Україні.
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Вочевидь, проблеми, встановлені в результаті
вищенаведеного дослідження УкрНДІЕП, мали б
бути враховані під час підготовки документу за
відповідний період. Втім, наразі останньою з
оприлюднених на офіційному
веб-ресурсі
Мінприроди/Міндовкілля (https://menr.gov.ua/) є
Національна доповідь за 2015 рік, а за наявною
інформацією (додаток 6) станом на 07.07.2020 року
проекти аналогічних документів за 2017 та 2018 роки
лише доопрацьовуються за результатами їх розгляду
03.06.2020 року на засіданні Комітету Верховної
Ради України з питань екологічної політики та
природокористування.
Відповідно до ст.69 Профільного Закону,
шкода,
заподіяна
внаслідок
порушення
законодавства про охорону навколишнього
природного середовища, підлягає компенсації в

повному обсязі. При цьому, особи, що володіють
джерелами підвищеної екологічної небезпеки,
зобов'язані компенсувати заподіяну шкоду
громадянам та юридичним особам, якщо не
доведуть, що шкода виникла внаслідок стихійних
природних явищ чи навмисних дій потерпілих.
Також, відповідно до ст.16 Закону України
«Про об’єкти підвищеної небезпеки» шкода (в тому
числі моральна), заподіяна фізичним чи юридичним
особам внаслідок аварії, що сталася на об’єкті
підвищеної небезпеки, незалежно від вини суб’єкта
господарської діяльності, у власності або у
користуванні якого перебуває об’єкт підвищеної
небезпеки,
відшкодовується
суб’єктом
господарської діяльності цим особам у повному
обсязі, крім випадків, коли аварія виникла внаслідок
непереборної сили або з умислу потерпілого.

Таким
чином,
невиконання
КМУ
(незабезпечення належного виконання з боку
Мінприроди та Мінюстиції) п/п. «в» п/п.1 п.1 Рішення
від 12.10.2018, відсутність ефективного контролю за
станом виконання цього рішення з боку РНБО,
бездіяльність Держекоінспекції та інших органів
державного нагляду (контролю) обумовили
порушення з боку держави низки конституційних
і законних прав громадян України, пов’язаних з
наявними загрозами та можливою шкодою
здоров’ю внаслідок забруднення навколишнього

природного середовища на півночі тимчасово
окупованої території Автономної Республіки Крим та
прилеглих районів Херсонської області України:
 не вжито заходів для запобігання та ліквідації
шкідливого впливу заводу «Кримський Титан» на
здоров'я і майно громадян;
 не визначено коло осіб, постраждалих
внаслідок інциденту (зокрема, на території
Каланчацького
та
Чаплинського
районів
Херсонської області);
 не надано належної правової допомоги
громадянам щодо відшкодування заподіяної
шкоди;
 не оприлюднено відповідну актуальну
екологічну інформацію;
 не встановлено належним чином факт
несанкціонованого (аварійного) забруднення
навколишнього природного середовища заводом
«Кримський Титан»;
 не подано претензії про відшкодування
власниками
заводу
«Кримький
Титан»
відповідної шкоди, збитків і втрат, заподіяних
державі;
 не вивчено наслідки технологічного і
аварійного забруднення довкілля заводом
«Кримський Титан» для життя та здоров’я
населення;
 не вивчено рекомендації УкрНДІЕП (зокрема,
щодо встановлення стаціонарних АПС на КПВВ
«Каланчак» і «Чаплинка» та у с. Преображенка.
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I. Загалом,
за
результатами
аналізу
вищенаведених фактів цілком логічним є висновок
щодо ігнорування з боку власників та
уповноважених державних органів України
проблем загроз і наслідків, пов’язаних з
господарською (виробничою) діяльністю заводу
«Кримський Титан» та інцидентом 2018 року
зокрема, а також - про навмисне приховування від
громадян відповідної екологічної інформації.
Слід зазначити, що згідно ст.27 Закону
України
«Про
інформацію»
порушення
законодавства про інформацію тягне за собою
дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну
або кримінальну відповідальність згідно із законами
України.
Згідно з ст.24 Закону України «Про доступ до
публічної
інформації»
відповідальність
за
порушення законодавства про доступ до публічної
інформації, несуть особи, винні неоприлюдненні
інформації про діяльність суб'єктів владних
повноважень, порядок обов'язкового оприлюднення
якої встановлений законом (зокрема, суспільно
необхідної інформації, яка, серед іншого, забезпечує
реалізацію конституційних прав, свобод і обов'язків;
свідчить про можливість порушення прав людини,
введення громадськості в оману, шкідливі екологічні
та інші негативні наслідки діяльності (бездіяльності)
фізичних або юридичних осіб тощо). Статтею
2123 Кодексу
України
про
адміністративні
правопорушення визначено відповідальність за
порушення права на інформацію. При цьому,
відповідно до ст.255 того ж Кодексу адміністративні
протоколи за вказане правопорушення мають право
складати
виключно
уповноважені
особи
секретаріату Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини або представники
Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини (п.81).
Також, згідно з ст.68 Профільного Закону
порушення законодавства України про охорону
навколишнього природного середовища тягне за
собою встановлену цим Законом та іншим
законодавством
України
дисциплінарну,
адміністративну,
цивільну
і
кримінальну
відповідальність. Зокрема, таку відповідальність
несуть особи, винні у:
 порушенні прав громадян на екологічно
безпечне навколишнє природне середовище;
 невжитті заходів щодо попередження та

ліквідації екологічних наслідків аварій та іншого
шкідливого впливу на навколишнє природне
середовище;
 у приховуванні випадків аварійного забруднення
навколишнього природного середовища або
фальсифікації відомостей про стан екологічної
обстановки чи захворюваності населення.
Відповідно до ст.237, ст.238 чинної редакції
Кримінального кодексу України невжиття заходів
щодо
ліквідації
наслідків
екологічного
забруднення, приховування чи перекручення
відомостей
про
екологічний
стан
або
захворюваність
населення
можуть
бути
кваліфіковані як кримінальні злочини, що
підлягають відповідному покаранню. Згідно ст.367
того ж кодексу України злочином є і службова
недбалість, тобто невиконання або неналежне
виконання службовою особою своїх службових
обов'язків через несумлінне ставлення до них, що
завдало істотної шкоди охоронюваним законом
правам, свободам та інтересам окремих
громадян, державним чи громадським інтересам
або інтересам окремих юридичних осіб.
Згідно з ст.1 Закону України «Про
Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини»
парламентський
контроль
за
додержанням конституційних прав і свобод людини
і громадянина та захист прав кожного на території
України і в межах її юрисдикції на постійній основі
здійснює Уповноважений Верховної Ради України з
прав людини (далі - Уповноважений).
Згідно з ст.16, ст.17 того ж Закону, за власною
ініціативою, а також при розгляді звернень
народних депутатів України, громадян України,
іноземців, осіб без громадянства чи їх
представників, що містять відомості про порушення
прав і свобод людини і громадянина,
Уповноважений може відкрити провадження у
справі про порушення прав і свобод людини і
громадянина, що є підставою для призначення
відповідних перевірок державних органів.
Згідно з ст.15 того ж Закону, серед визначених
актів реагування Уповноваженого є подання, яке
вноситься до органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, об'єднань громадян,
підприємств, установ, організацій незалежно від
форми власності, їх посадовим і службовим особам
для вжиття відповідних заходів у місячний строк
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щодо усунення виявлених порушень прав і свобод
людини і громадянина.
Окрім вжиття заходів належного реагування з
боку держави стосовно виправлення ситуації, що
склалася після аварійного забруднення довкілля
заводом «Кримський Титан» у 2018 році (зокрема, в
частині притягнення до відповідальності власників
заводу та посадових осіб уповноважених державних
органів за протизаконну діяльність та бездіяльність
відповідно), законодавством України передбачено
правові механізми самозахисту громадянами
власних прав і свобод.
Так, відповідно до ст.55 Конституції України
кожен має право будь-якими не забороненими
законом засобами захищати свої права і свободи від
порушень і протиправних посягань. При цьому,
кожному гарантується право на оскарження в
суді рішень, дій чи бездіяльності органів
державної
влади,
органів
місцевого
самоврядування, посадових і службових осіб.
Відповідно до ст.56 Основного закону кожен
має право на відшкодування за рахунок держави
чи
органів
місцевого
самоврядування
матеріальної та моральної шкоди, завданої
незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю
органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, їх посадових і службових осіб при
здійсненні ними своїх повноважень.
Відповідно до ст.24 Закону України «Про
доступ до публічної інформації», особи, на думку
яких їхні права та законні інтереси порушені
розпорядниками інформації, мають право на
відшкодування матеріальної та моральної шкоди в
порядку, визначеному законом.
Відповідно до ст.9 Профільного Закону, що
визначає екологічні права громадян України,
кожний, серед іншого, має право на:
 подання до суду позовів до державних
органів, підприємств, установ, організацій і
громадян про відшкодування шкоди, заподіяної їх
здоров'ю та майну внаслідок негативного впливу на
навколишнє природне середовище;
 оскарження у судовому порядку рішень,
дій або бездіяльності органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, їх посадових
осіб щодо порушення екологічних прав громадян у
порядку, передбаченому законом.

Підсумовуючи вищевикладене, можна
зробити висновок про наявність правових підстав
для відшкодування з боку держави громадянам
України матеріальної та моральної шкоди,
завданої бездіяльністю органів державної влади
(РНБО, КМУ, центральні органи виконавчої
влади) при здійсненні ними своїх повноважень
під час забезпечення та контролю виконання п/п.
«в» п/п.1 п.1 Рішення від 12.10.2018, а також –
відсутність інших заходів належного реагування
стосовно виправлення ситуації, що склалася після
аварійного забруднення довкілля заводом
«Кримський Титан» у 2018 році.
Враховуючи обмежене коло питань, що
вивчалися під час вищезазначеного дослідження
УкрНДІЕП, а також час, що минув, вочевидь
необхідним є необхідність проведення додаткових
фахових досліджень для кількісного визначення
обсягів (масштабів та розмірів) цієї шкоди.
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