Інформація органам місцевого самоврядування
по зверненню до контролюючих органів
при виявленні порушення водного законодавства.
Відповідно до ст. 15 Закону України “Про охорону навколишнього природного
середовища” місцеві ради несуть відповідальність за стан навколишнього природного
середовища на своїй території і в межах своєї компетенції:
а) забезпечують реалізацію екологічної політики України, екологічних прав
громадян;
б) дають згоду на розміщення на своїй території підприємств, установ і організацій
у порядку, визначеному законом;
в) затверджують з урахуванням екологічних вимог проекти планіровки і забудови
населених пунктів, їх генеральні плани та схеми промислових вузлів;
г) видають (переоформлюють, видають дублікати, анулюють) дозволи на спеціальне
використання природних ресурсів місцевого значення у випадках, передбачених законом;
д) затверджують місцеві екологічні програми;
е) організовують вивчення навколишнього природного середовища;
є) створюють і визначають статус резервних, в тому числі й валютних, фондів для
фінансування програм та інших заходів щодо охорони навколишнього природного
середовища;
ж) організують в разі необхідності проведення екологічної експертизи;
з) забезпечують інформування населення про стан навколишнього природного
середовища, функціонування місцевих екологічних автоматизованих інформаційноаналітичних систем;
и) організують роботу по ліквідації екологічних наслідків аварій, залучають до цих
робіт підприємства, установи та організації, незалежно від їх підпорядкування та форм
власності, і громадян;
і) приймають рішення про організацію територій та об'єктів природно-заповідного
фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні;
ї) здійснюють контроль за додержанням законодавства про охорону навколишнього
природного середовища.
Місцеві ради можуть здійснювати й інші повноваження відповідно до цього та
інших законів України.
Відповідно до ст. 35 Закону України “Про охорону навколишнього природного
середовища” державний контроль у сфері охорони навколишнього природного середовища,
раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів здійснюється
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. Виконавчі органи
сільських, селищних, міських рад здійснюють державний контроль у сфері охорони
навколишнього природного середовища.
Відповідно до ст. 19 Водного кодексу України державний контроль за
використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів здійснюється Кабінетом
Міністрів України, 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
(Державна екологічна інспекція у Запорізькій області), іншими державними органами
відповідно
до
законодавства
України.
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Відповідно до п. 3.6 Порядку організації та проведення перевірок суб'єктів
господарювання щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства (затверджено
наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від
10.09.2008 № 464, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 січня 2009 р. за
№ 18/16034) позапланова перевірка проводиться за наявності таких обставин:
подання суб'єктом господарювання письмової заяви до відповідного органу
Держекоінспекції про здійснення заходу державного нагляду (контролю) на його бажання;
виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у документах
обов'язкової звітності, поданих суб'єктом господарювання;
перевірка виконання суб'єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших
розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за
результатами проведення планових заходів органом Держекоінспекції;
звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб'єктом господарювання
вимог законодавства. Позаплановий захід у цьому разі здійснюється тільки за наявності
згоди центрального органу виконавчої влади на його проведення;
неподання у встановлений термін суб'єктом господарювання документів
обов'язкової звітності без поважних причин, а також письмових пояснень про причини, які
перешкоджали поданню таких документів.
Відповідно до ст. 35 Закону України “Про охорону навколишнього природного
середовища” нагляд за додержанням законодавства про охорону навколишнього
природного середовища здійснює Генеральний прокурор України та підпорядковані йому
органи прокуратури.
При здійсненні нагляду органи прокуратури застосовують надані їм законодавством
України права, включаючи звернення до судів з позовами про відшкодування шкоди,
заподіяної в результаті порушення законодавства про охорону навколишнього природного
середовища, та про припинення екологічно небезпечної діяльності.
Порушення водного законодавства тягне за собою дисциплінарну, адміністративну,
цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно з законодавством України.
Водокористувачі звільняються від відповідальності за порушення водного
законодавства, якщо вони виникли внаслідок дії непереборних сил природи чи воєнних дій.
Відповідно до ст. 110 Водного кодексу України відповідальність за порушення
водного законодавства несуть особи, винні у:
1) самовільному захопленні водних об'єктів;
2) забрудненні та засміченні вод;
3) порушенні режиму господарської діяльності у водоохоронних зонах та на землях
водного фонду;
4) руйнуванні русел річок, струмків та водотоків або порушенні природних умов
поверхневого стоку під час будівництва і експлуатації автошляхів, залізниць та інших
інженерних комунікацій;
5) введенні в експлуатацію підприємств, комунальних та інших об'єктів без очисних
споруд чи пристроїв належної потужності;
6) недотриманні умов дозволу або порушенні правил спеціального
водокористування;
7) самовільному проведенні гідротехнічних робіт (будівництво ставків, дамб,
каналів, свердловин);
8) порушенні правил ведення державного обліку вод або перекрученні чи внесенні
недостовірних відомостей в документи державної статистичної звітності;
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9) пошкодженні водогосподарських та гідрометричних споруд і пристроїв,
порушенні правил експлуатації та встановлених режимів їх роботи;
10) незаконному створенні систем скидання зворотних вод у водні об'єкти, міську
каналізаційну мережу або зливну каналізацію та несанкціонованому скиданні зворотних
вод;
11) використанні земель водного фонду не за призначенням;
12) неповідомленні (приховуванні) відомостей про аварійні ситуації на водних
об'єктах;
13) відмові від надання (приховуванні) проектної документації та висновків щодо
якості проектів підприємств, споруд та інших об'єктів, що можуть впливати на стан вод, а
також актів і висновків комісій, які приймали об'єкт в експлуатацію;
14) порушенні правил охорони внутрішніх морських вод та територіального моря
від забруднення та засмічення.
Законодавством України може бути встановлено відповідальність і за інші
правопорушення щодо використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів.
Враховуючи вищенаведене, у разі виявлення порушень водного законодавства
рекомендуємо повідомити наступні органи:
- сільську (селищну, міську) раду, на території якої розташований об'єкт порушення;
- відповідну районну державну адміністрацію;
- Державну екологічну інспекцію у Запорізькій області (відповідно до районного
розподілу), а саме:
Назва установи

Підпорядковані райони

Адреса

П.І.Б. начальника

Телефон

Державна екологічна інспекція у
Запорізькій області

Василівський,
Вільнянський,
Гуляйпільський,
Запорізький,
Михайлівський,
Новомиколаївський,
Оріхівський,
Токмацький

м. Запоріжжя
вул. 40 років
Радянської
України, 72-а

Грень Петро
Ілліч

(061)286-99-40

Сектор екологічного контролю
природних ресурсів
Бердянського регіону Державної
екологічної інспекції у
Запорізькій області

Бердянський,
Куйбишевський,
Пологівський,
Приморський,
Розівський,
Чернігівський

м. Бердянськ
вул. Комунарів, 23

Великобілозерський,
Відділ екологічного контролю
Веселівський,
природних ресурсів по
Кам'янсько-Дніпровський,
Мелітопольському регіону
Мелітопольський,
Державної екологічної інспекції
Приазовський,
у Запорізькій області
Якимівський

м. Мелітополь
вул.
Луначарського,
100/1

Мухомедова
Ірина
Анатоліївна

Ільїн Юрій
Валентинович

(06153)3-51-31

(06192)6-19-35

Для більш дієвого реагування пропонуємо звернутись до органів прокуратури.

Заступник начальника облводресурсів

В.О. Бабешко
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