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Про розгляд запиту 

Державною екологічною інспекцією Південного округу (Запорізька та 
Херсонська області) (далі – Інспекція), в межах повноважень, розглянуто Ваш 
запит на публічну інформацію від 25.05.2021 стосовно надання інформації 
щодо перевірок КП «Бердянськводоканал» БМР. За результатами розгляду, 
повідомляємо наступне. 

Статтею 19 Конституції України визначено, що 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. 

Інспекція у своїй діяльності керується Конституцією, законами України, 
Положення про Державну екологічну інспекцію Південного округу (Запорізька 
та Херсонська області), (нова редакція, ідентифікаційний код 43877338), 
затвердженого Наказом Державної екологічної інспекції України від 02.02.2021 
№ 61 та іншими нормативно-правовими актами. 

Законом, що визначає правові та організаційні засади, основні принципи і 
порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської 
діяльності, повноваження органу державного нагляду (контролю), їх посадових 
осіб і права, обов’язки та відповідальність суб’єктів господарювання під час 
здійснення державного нагляду (контролю) є Закон України «Про основні 
засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»  

У термін з 14 травня по 20 травня 2021 року було проведено позаплановий 
захід державного нагляду (контролю) дотримання вимог природоохоронного 
законодавства в частині охорони водних ресурсів та дотримання вимог 
законодавства про використання та охорону земель, щодо настання 14.05.2021 
року аварії на головному напірному каналізаційному колекторі (навпроти 
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очисних споруд каналізації, Мелітопольське шосе,142) у м. Бердянськ, 
Запорізької області, що була пов’язана з діяльністю суб’єкта господарювання. 

В ході перевірки було виявлено порушення Водного кодексу України,  
Закону України «Про охорону земель», Земельного кодексу України. За 
результатами заходу державного нагляду (контролю) двох відповідальних 
посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 61, 
ст. 52. Щодо усунення виявлених правопорушень надано Припис. 

Відділом інструментально - лабораторного контролю Інспекції в ході 
перевірки КП «Бердянськводоканал» БМР відібрано проби ґрунту. 

З метою розрахунку розмірів шкоди, зумовленої забрудненням земельних 
ресурсів через порушення природоохоронного законодавства, надано запит до 
Центру надання адміністративних послуг «Єдиний офіс» у м. Бердянськ щодо 
надання витягу з технічної документації про нормативну-грошову оцінку 
земель. Після отримання необхідної інформації, будуть вжиті заходи для 
розрахунку шкоди згідно «Методики визначення розмірів шкоди, зумовленої 
забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення 
природоохоронного законодавства», затвердженої Наказом Міністерства 
охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 
27.10.1997 № 171. 

Згідно пункту 1703 Плану здійснення заходів державного нагляду 
(контролю) Державної екологічної інспекції України на 2021 рік, з 23.08.2021, 
заплановано перевірку  КП «Бердянськводоканал» БМР. 

У разі незгоди з прийнятим за зверненням рішенням, відповідно до статті 
55 Конституції України, статті 16 Закону України «Про звернення громадян», 
Ви маєте право на його оскарження в установленому законом порядку.  

 

 

В.о. начальника                                                         Костянтин СИВАК 
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