
Прем’єр-міністру України 

Денису ШМИГАЛЮ 

      
Про здійснення заходів 

державного нагляду (контролю)

Шановний Денисе Анатолійовичу!

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів на виконання 

Вашого доручення за результатами наради, проведеної 26 липня 2021 р., щодо 

опрацювання питання здійснення заходів державного нагляду (контролю) у 

сфері виробництва автомобільного пального повідомляє.
Державною екологічною інспекцією України на виконання Вашого 

доручення від 11 березня 2021 р. № 10033/1/1-21, а також з урахуванням листа 

Нафтогазової асоціації України від 05 березня 2021 р. № 115 щодо переліку 

суб’єктів господарювання здійснено 828 позапланових заходів державного 

нагляду (контролю) за додержанням вимог природоохоронного законодавства 

суб’єктами господарювання (АЗС) у сфері управління (володіння, 
користування) яких перебувають місця виробництва, зберігання, оптової та 

роздрібної торгівлі пальним.
За результатами здійснених заходів державного нагляду (контролю) 

виявлено чисельні порушення, зокрема:
АЗС розміщуються на земельних ділянках, право власності на які не 

оформлене належним чином або цільове призначення яких не дозволяє 

розміщення на них АЗС;
відсутні дозвільні документи (дозволи на викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря стаціонарними джерелами, висновки з оцінки впливу на 

довкілля) або не дотримуються умови їх виконання;
не дотримується порядок поводження з відходами;
не дотримуються правила водокористування (відсутні або не облаштовані 

системи для відведення та очищення поверхневих стоків на об’єктах);
державних інспекторів не допущено до перевірки 43 об’єктів. 
Крім того, не здійснено перевірки з причин відсутності або демонтажу 

об’єктів у 51 випадку.
Відповідно, державними інспекторами з охорони навколишнього 

природного середовища вжито такі заходи: 
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складено 932 адміністративні протоколи; 
накладено штрафних санкцій на загальну суму 206 609 грн;
передано матеріалів до правоохоронних органів – 13 одиниць.
Державною екологічною інспекцією України здійснено заходи ринкового 

нагляду за дотриманням вимог Технічного регламенту щодо вимог до 

автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 р. 
№ 927. За результатами проведених перевірок прийнято 998 рішень про вжиття 

обмежувальних (корегувальних) заходів щодо усунення формальної 
невідповідності/обмеження надання продукції на ринку та застосовано 

адміністративно-господарські санкції на загальну суму 9 622 680 гривень.
Вказані системні порушення мають значний негативний вплив на права, 

законні інтереси, життя та здоров’я людини, створюють передумови для 

нанесення шкоди навколишньому природному середовищу.
Окрім безпосередньо АЗС, суттєвий негативний вплив на довкілля 

спричиняє господарська діяльність підприємств, пов’язана із виробництвом та 

переробкою нафтопродуктів (міні-НПЗ), їх зберіганням (для потреб власного 

споживання чи промислової переробки) та оптовою торгівлею. 
Держекоінспекція регулярно отримує чисельні звернення та скарги громадян, 
громадських організацій, депутатські запити щодо забруднення такими 

суб’єктами господарювання атмосферного повітря, земельних і водних 

ресурсів.   
На виконання протокольного доручення наради щодо протидії 

нелегальному обігу пального, проведеної під Вашим головуванням 

22 березня 2021 р., державних інспекторів України з охорони навколишнього 

природного середовища територіальних та міжрегіональних територіальних 

органів Держекоінспекції разом з представниками облдержадміністрацій, 
Національної поліції України, Державної служби України з питань безпечності 
харчових продуктів та захисту споживачів, Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій  включено до складу міжвідомчих регіональних 

робочих груп з боротьби з нелегальним обігом і роздрібною торгівлею пальним.  
За результатами планових та позапланових заходів державного нагляду 

(контролю), засідань і виїзду зазначених мобільних робочих груп виявлено 

низку суб’єктів господарювання, яких не було перевірено на виконання 

Доручення, але діяльність яких пов’язана із виробництвом та переробкою 

нафтопродуктів, їх зберіганням, роздрібною або оптовою торгівлею (переліки 

додаються).
Також зазначаємо, що 03 серпня 2021 р. Міністерством захисту довкілля та 

природних ресурсів України за участі представників Міністерства економіки 

України, Державної екологічної інспекції України, Державної служби України з 

питань праці, Державної служби України з питань безпечності харчових 

продуктів і захисту споживачів, Національної поліції України, Державної 
податкової служби України проведено нараду з розгляду питання здійснення 

заходів державного нагляду (контролю) у сфері виробництва автомобільного 

пального (копія протоколу додається).
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Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у 

сфері господарської діяльності» (далі – Закон) визначені правові та 

організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів 

державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов’язки та 

відповідальність суб’єктів господарювання під час здійснення державного 

нагляду (контролю).
Відповідно до абзацу восьмого частини першої статті 6 Закону однією з 

підстав для здійснення позапланових заходів є доручення Прем’єр-міністра 

України про перевірку суб’єктів господарювання у відповідній сфері у зв’язку з 

виявленими системними порушеннями та/або настанням події, що має значний 

негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист 

навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави.
За результатами наради та з метою попередження негативного впливу на 

життя, здоров’я населення і довкілля у зв’язку з виявленими системними 

порушеннями та/або настанням події, що має значний негативний вплив на 

права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього 

природного середовища та забезпечення безпеки держави, звертаюсь до Вас, 
шановний Денисе Анатолійовичу, з проханням доручити Державній екологічні 
інспекції України, Державній службі України з питань праці, Державній службі 
України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів, 
Державній податковій службі України в межах компетенції здійснити 

позапланові заходи державного нагляду (контролю) суб’єктів господарювання, 
що проводять господарську діяльність у сфері виробництва автомобільного 

пального, згідно з переліками. 

Додаток: копія протоколу наради і переліки до нього, всього на 47 арк. в 1 прим.

З повагою

Міністр                                                                         Роман АБРАМОВСЬКИЙ

Ведмідь А. 
594-91-01


