
 

ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ 

     Д О Р У Ч Е Н Н Я 

 

“___” _____________ 20___ р                       Київ           № ______________ 

 

 

На виконання доручення Прем’єр-міністра України від 07.09.2021  
№ 39200/1/1-21 до листа Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів 
України від 17.08.2021 № 25/1-21/17626-21 стосовно здійснення позапланових заходів 
державного нагляду (контролю) щодо дотримання вимог природоохоронного 
законодавства підприємствами-забруднювачами водних ресурсів, керуючись статтею 
202 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», статтею 
6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності» та відповідно до пункту 7 Положення про Державну 
екологічну інспекцію України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 19.07.2017 № 275, 

 

ДОРУЧАЮ:  
 

1. Керівникам територіальних та міжрегіональних територіальних органів 

Державної екологічної інспекції України забезпечити: 

 

1.1 Організацію та здійснення позапланових заходів державного нагляду 
(контролю) за дотриманням вимог природоохоронного законодавства 
підприємствами-забруднювачами водних ресурсів (згідно з переліком, що 
додається) з урахуванням вимог статті 6 Закону України «Про основні засади 
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» щодо 
проведення позапланового заходу лише з тих питань, необхідність перевірки яких 
стала підставою для здійснення цього заходу, з обов’язковим їх зазначенням у 
направленні на проведення заходу державного нагляду (контролю). 

Термін виконання: до 31.12.2021 

 

1.2 Організацію та проведення під час здійснення позапланових заходів 
державного нагляду (контролю) відбору проб та інструментально-лабораторних 
вимірювань показників складу і властивостей вод та ґрунтів (у разі скиду стічних 
вод на рельєф місцевості). 

Термін виконання: до 31.12.2021 

 

1.3 Порушення перед органами місцевого самоврядування та місцевими 
органами виконавчої влади питання щодо включення до місцевих та регіональних 
природоохоронних програм заходів з реконструкції чи збільшення потужності 
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каналізаційних очисних споруд, заходи з покращення їх експлуатації та 
забезпечення нормативної очистки зворотних стічних вод перед їх скидом у водні 
об’єкти. 

Термін виконання: не пізніше 10 

днів після дати закінчення 
перевірки 

 

1.4 Надання до Держекоінспекції інформації про результати позапланових 
заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог 
природоохоронного законодавства підприємствами-забруднювачами водних 
ресурсів на електронну адресу: voda@dei.gov.ua (згідно з додатками № 1 та № 2), 

на електронну адресу: labcontrol@dei.gov.ua (згідно з додатками № 3 та № 4), та 
через систему електронного документообігу на базі автоматизованої системи 
управління документами «Док Проф 3». 

Термін виконання: не пізніше 3 

днів після дати закінчення 
перевірки 

 

2. Попереджаю керівників територіальних та міжрегіональних 
територіальних органів Державної екологічної інспекції України про персональну 
відповідальність за невиконання, несвоєчасне виконання доручення та 
недостовірність наданої інформації.  

 

3. Відділу державного екологічного нагляду (контролю) водних ресурсів 
Управління екологічного нагляду (контролю) природних ресурсів  
(Семенець А.М.) та відділу інструментально-лабораторного контролю Управління 
екологічного нагляду (контролю) промислового забруднення (Крижанська О.А.) 
забезпечити узагальнення та аналіз інформації територіальних та міжрегіональних 

територіальних органів Держекоінспекції для подальшого  інформування 
Кабінету Міністрів України. 

 

4. Контроль за виконанням цього доручення залишаю за собою. 
 

Додаток: за текстом на  21 арк. в 1 прим. 
 

 

Голова                                                                                    Андрій МАЛЬОВАНИЙ 
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