
 
 

 

ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ 

Новопечерський пров. 3, корпус 2, м. Київ, 01042, тел./факс: (044) 521-20-40, тел. (044) 521-20-56 

E-mail: info@dei.gov.ua, сайт: www.dei.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 37508533  

________________________________________________________________________________ 

від __________ 20__ р. № _______                                  На № _________ від _________ 20__ р. 
  

Міністерство захисту довкілля  

та природних ресурсів України 
 

Про розгляд запиту на інформацію 
 

На виконання резолюції заступника Міністра захисту довкілля та природних 

ресурсів України Шахматенка Р.С. від 18.05.2021 до документа № 632/ЗПІ-21 

Державна екологічна інспекція України розглянула запит на інформацію Кравченко 

Ірини від 17.05.2021 (вхідн. Держекоінспекції від 18.05.2021 № 243/ЗДПІ-21) щодо 

можливої аварійної ситуації, яка склалася 14.05.2021 на ТОВ «Коксовий завод 

«Новомет», і в межах повноважень повідомляє.  

Відповідно до статті 202 Закону України «Про охорону навколишнього 

природного середовища» та Положення про Державну екологічну інспекцію України, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.2017 № 275, 

Держекоінспекція є центральним органом виконавчої влади, який 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 та через утворені в установленому порядку територіальні органи. 

Державний нагляд (контроль) за дотриманням вимог природоохоронного 

законодавства на території Харківської області здійснює територіальний орган 

Держекоінспекції – Державна екологічна інспекція у Харківській області (далі – Інспекція). 

За інформацією Інспекції, наданою на виконання доручення Держекоінспекції, 

Головне управління ДСНС України в Харківській області, в рамках обміну інформації 

між службами Харківської області, повідомило Інспекцію, що будь-яка інформація 

стосовно аварійної ситуації, яка склалася 14.05.2021 на ТОВ «Коксовий завод 

«Новомет», до диспетчерської служби зазначеного Управління не надходила.  

Повідомлення від суб’єкта господарювання щодо аварійних ситуацій, які мали 

місце на підприємстві 06.05.2021 та могли створити загрозу забруднення повітря або 

потребувати екстрених заходів реагування, до Інспекції також не надходили.  

Водночас повідомляємо, що керівництво ТОВ «Коксовий завод «Новомет» 

заперечує факт аварійної ситуації на підприємстві 14.05.2021.  

 

 

Голова                                                    Андрій МАЛЬОВАНИЙ 

 
Вікторія Феденко 521-20-61 
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