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ГІОГ «Інформаційне агенство
«Енерголайф»
36020, м. Полтава, вул. В. Козака, 2а
П ро розгляд
запиту на інформацію
Д ерж авною екологічною інспекцією України відповідно до норм Закону України
«Про доступ до публічної інформації» розглянуто запит на інформацію від 22 листопада
2017 року № 9, надісланий П О Г «Інформаційне агенство «Енерголайф» та надається
наступна інформація.
На розгляд до Д ерж авн ої екологічної інспекції у Полтавській області (далі Держекоінспекція) надійшла телефонограма Головного управління ДСЕІС України у
Полтавській області щодо звернення гр. М уравйов О. М. стосовно забруднення
нафтопродуктами струмка, що знаходиться поблизу буд. 7, по вул. Рябушанська
м. Полтава.
Д ерж авним інспектором з охорони навколиш нього природного середовища
П олтавської області у присутності заступника начальника затону - начальника 2ДПРЧ
1ДПРЗ ГУ Д С Н С України у Полтавській області М ай ф ат 1. М., головного спеціаліста
Київського райвиконком у М охур О.В. та голови вуличного комітету Сіненко було
здійснено виїзд з метою перевірки фактів, викладених у вищ евказаном у зверненні.
При натурному обстеженні струмка, що знаходиться поблизу буд. 7 та буд. 20 по
вул. Рябуш анська м. П олтава встановлено, що вода в струмку мутна, на поверхні
водойми маслянисті плями нафтопродуктів, у повітрі відчутний характерний запах
нафтопродуктів. Н а момент обстеження осіб, що здійсню ю ть скид речовин з
характерним запахом нафтопродуктів та балансоутримувача або користувача водойми
не встановлено.
Також обстеж енно земельну ділянку поблизу вул. ГІоловка, що межує з
залізничною колією, на вказаній земельній ділянці знаходиться залізобетонний стічний
колектор заповнений речовиною з характерним запахом нафтопродуктів, з якого
витікають стоки в яр, який з ’єднаний з водним о б ’єктом (струмком). На момент
обстеження осіб, що здійсню ю ть скид речовин з характерним запахом нафтопродуктів
через вищевказаний колектор, його балансоутримувача або користувача не встановлено.
З
метою
підтвердження
(заперечення)
факту
забруднення
струмка
нафтопродуктами відібрано три проби води, згідно акта відбору проб від 21.11.2017
№18.
В имірю вання у відібраних пробах вод будуть проведені в термін встановлений
відповідними методиками вимірювань показників складу та властивостей вод та за
наступними показниками: завислі речовини, сухий залишок, хімічне споживання кисню

(ХСІ<), біологічне споживання кисню (БСК), амоній-іони, водневий показник,
жорсткість, залізо загальне, нафтопродукти (вуглеводні неполярні), нітрат-іони, нітритіони, сульфат-іони, фосфат-іони, хлорид-іони.
М атеріали направлено до Полтавського відділу поліції ГУ ЬІП в Полтавській
області за фактом скиду в струмок речовин з характерним запахом нафтопродуктів з
метою встановлення осіб, що здійсню ю ть скид речовин з характерним запахом
нафтопродуктів через вищевказаний колектор в струмок, балансоутримувача або
користувача вказаного колектора.
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