
 

                                                                                                                    
                                        правозахисна громадська організація створена 23 жовтня 2000 р.  
        адреса:         вул.Починко, 61, село Устимівка, Глобинського району, Полтавської області 39074 
                                   e-mail: zarozapravo@ukr.net  тел.. 0984048907   

                             

                                        Звіт  
На запит до Глобинської районної державної адміністрації (додаток 1).відповідно до 

вимог п.3 Порядку сприяння проведеню громадської експертизи діяльності органів 

виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.1.2008 

року № 976 отримали розпорядження голови Глобинської районної державної 

адміністрації №142 від 11 березня 2011 року 

       

- Кількість ядохімікатів що вноситься щорічно на поля Глобинщини.   

- Кількість нітратів в водоймах і колодязях району? 

- Кількість пестицидів (дусту) яку містить питна вода, а так же їх вміст в ставках 

району.   

- Чому в районі не виконуються Земельний Кодекс, Водний Кодекс України щодо 

ширини захистних смуг водойм і малих річок?  

- Яку кількість гектарі в районі займають ГМ-рослини? 

- Яка була наповнюваність Фонда охорони природного середовища в минулому році і 

його використання. 

 

З 1 березня по 1 листопада 2011 року  проводилась громадська експертиза виконання 

законів України щодо охорони довкілля в Глобинському районі Полтавської області. 

                                         
     З  2005 року по вересень 2011 року проведилось журналістське розслідування членом 

НСЖУ Миколою Миколайовичем Яременко.    
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       Все починалося з бажання з’ясувати якісь незрозумілі чи загадкові речі. Чому  в 

журналістів виникає бажання взятися за екологічне розслідування? Як правило, це 

різноманітні негаразди з якими доводиться зустрічатися звичайному небайдужому 

громадянину. 

      На початку проведення громадської експертизи ми запитали в людей різних за віком, 

досвідом і місцем проживання, про витоки їхньої зацікавленості в екологічній тематиці. 

У відповідь ми почули, що екологічна тематика це розуміння залежності власного 

життя і здоров’я, усвідомлення того, що ми, люди, нищимо і засмічуємо все довкола себе, 

а також, почуття відповідальності перед наступним поколінням. 

      В своєму звіті ми аналізуємо отримані в ході проведення  громадської експертизи 

результати, наводимо приклади з практичної діяльності його учасників, намагаємося 

разом з’ясувати, які є перешкоди і як їх подолати. Ми також маємо чесно сказати, що 

проведення громадської експертизи з питань екології це небезпечна справа, адже за 

викритими фактами стоять впливові посадові особи, які не зацікавленні в розкритті 

такої інформації. 

     Основні етапи розслідування 

- Складання плану заходів 

- Збір і обробка первинної інформації 

- Робота з джерелами 

- Систематизація зібраної інформації 

- Формування доказової бази 

- Інтерв’ю через інтернет 

- Подача звіту до Глобинської райдержадміністрації 

- Обговорення та прийняття рішення 

 

      Стаття 50 Конституції України  визначає, що кожний громадянин України має право 

на безпечне для життя і здоров’я довкілля.  Та треба визнати, що ця стаття, для жителів 

Глобинського району, є в великій мірі декларацією із-за масового недотримання та 

порушення прав на безпечне для життя та здоров’я довкілля. 

      Звернення жителів мікрорайонів цукрозаводу та зарічки м.Глобине цьому 

підтвердження. Декілька років підряд вони знаходяться в полоні так званої «Глобинської 

рози вітрів», сильний сморід, який отруює довкілля. З півночі сильний сморід біодобавок 

від свинарників Глобинського мясокомбінату, а з півдня люди задихаються від сморіду 

гнилого жому Глобинського цукрозаводу. Десятки тисяч тон нереалізованого жому 

лежать у ямі і гніють. Звернення до Глобинської райдержадміністрації та Глобинської 

міської ради закінчуються відписками (див.додаток). 

      Владними структурами району визнано, що на всій території району поширена 

амброзія полинності. Звертаємо увагу Глобинську райдержадміністрацію на площу 

майже в центрі міста Глобине. Роками ця площа покрита амброзією. Ці факти  

          відображені на знімках.  



 

             
 

      Не зважаючи на рішення сільських громад в області вирішили: парку бути? (додаток) 

                        
       Історія водойми на території Градизької селищної ради носить кримінальне 

забарвлення, але чиновники району знайшли вихід – здали ставок в оренду на 49 років і не 

врахували звернення жителів селищної громади (додаток). 

 

                                                    



 

      На наш запит № 657 від 24 жовтня 2011 року ми отримали відповідь за підписом 

голови Глобинської рда В.Г.Ведмідя, яку підготували в управлінні агропромислового 

розвитку. 

- Кількість ядохімікатів що вноситься щорічно на поля Глобинщини.   

      Сільськогосподарськими товаровиробниками району внесено: 

 діючої речовини 

мінеральних 

добрив (тон) 

площа 

(га) 

на 1 га 

складає 

(кг) 

використано на 1 га 

складає 

(тон) 

          2010            6012 75159     80 інсектицидів   30.3 

    фунгіцидів   14.8 

    протруювачів     4.5 

    гербіцидів 199.3 

    десикантів  12.6 

    біоприпаратів    2.9 

          2011            4950 76431     65 інсектицидів   20.7 

    фунгіцидів   19.0 

    протруювачів     8.0 

    гербіцидів 201.2 

    десикантів  16.3 

    біоприпаратів    4.7 

 

          Щодо питань 

- Кількість нітратів в водоймах і колодязях району? 

- Кількість пестицидів (дусту) яку містить питна вода, а так же їх вміст в ставках 

району.   

- Чому в районі не виконуються Земельний Кодекс, Водний Кодекс України щодо 

ширини захистних смуг водойм і малих річок?  

управління агропромислового розвитку переадресовує  до відділу Держкомзему у 

Глобинському районі та Кременчуцького відділу з охорони природного середовища. В 

тім на наше запитання - Яку кількість гектарів в районі займають ГМ-рослини? 

запевнили, що генно-модифіковані рослини не вирощуються. Нові сорти та гібриди 

різних сільськогосподарських культур, як вітчизняного так і зарубіжної селекції, які 

завозяться в район мають первинні документи про походження даного насіння. 

      На наш запит № 657 від 24 жовтня 2011 року ми отримали відповідь за підписом 

першого заступника голови Глобинської рда В.В.Бондаря на наше запитання - Яка була 

наповнюваність Фонда охорони природного середовища в минулому році і його 

використання ми дізнались, що до Фонду охорони природного середовища в 2010 році 

надійшло коштів в сумі 179763,07 грн. Використано – 176705,40 грн. кошти 

використовувалися на роботи по упорядкуванню сміттєзвалищ, вивезення зруйнованих 

старих будинків, придбання насосних агрегатів та багаторічних насаджень, вивіз 

твердих відходів та їх складування, послуги з облаштування ландшафту вхідної зони 

при районному будинку культури. 

         Щодо питань 

- Кількість нітратів в водоймах і колодязях району? 

- Кількість пестицидів (дусту) яку містить питна вода, а так же їх вміст в ставках 

району.   

- Чому в районі не виконуються Земельний Кодекс, Водний Кодекс України щодо 

ширини захистних смуг водойм і малих річок?  

управлінням агропромислового розвитку не випадково переадресовано  до відділу 

Держкомзему у Глобинському районі та Кременчуцького відділу з охорони природного 

середовища.   Ці три питання роками не виконуються посадовцями різних рівнів.                                                                            



     Природа бідніє. З цим болючим процесом пов’язане важливе явище, яке ми 

втрачаємо – біорізноманіття, що є національним багатством України. Це є те 

біологічне надбання, яке отримане нами у спадок. Проте, лише погані спадкоємці не 

прагнуть зберегти його для нащадків. Держава, за народні кошти, тримає не малу 

дюжину чиновників – так би мовити захистників довкілля, але кожного року записує 

до Червоної книги по десятку представників флори і фауни, які зникли з українського 

лона.  

       І тут не випадково виникає запитання, а чим взагалі займається управління 

агропромислового розвитку? 

     В Європі однією з найсуттєвіших загроз біорізноманіттю вважають сільське 

господарство, основними наслідками якого є -  забруднення води та грунтів 

пестицидами і мінеральними добривами. Широко відоме “цвітіння” водойм. Але не всі 

знають, що його причиною найчастіше є потрапляння “хімдобрив” у водойми. 

Результат очевидний: ставки та водосховища перетворюються на зелені смердючі 

калюжі, де вже не може жити ні більшість риб, ні інші вимогливі до якісної води 

організми. Загибель малих річок спричиняють і забруднені грунтові води. Так в 

Глобинському районі аналіз води в колодязях на подвір’ях селян показав перевищення 

нітратів в десятки разів від допустимих норм, а вміст пестицидів у криничній воді то 

“дуже велика” таємниця.   

     Скільки їх – потічків, річечок, ставків, бродів, джерелець – умерло, звелося, 

пересохло, зникло, загинуло, ділося, пропало, відійшло, загубилося в часі й просторі, 

“перемололося”  лихоліттям, переоралося, обміліло до нитки, словом, скільки їх щезло 

з лиця  української землі. Як стверджує Степан Колесник, лауреат Національної премії 

України імені Тараса Шевченка: “Дивні речі творяться в державі протягом доброго 

десятиліття. Річка ніким не захищена. Вона нікому не належить. За неї нікого на 

питають. Поки народ не збагне, що “здорові ріки – здорова нація” – доти не 

сподіватися на добро в Україні.”   

     Осушення боліт для створення полів призвело до перетворення велечезних 

тереторій, які слугували домівкою численним видам риб, водоплавних птахів і 

болотних рослин, у малопродуктивні поля. Також болота виконували функції 

очищення забрудненої води, контролю паводків, сприяли розвитку мисливства, 

рибальства, туризму. На жаль сьогодні ми втрачаємо багатовічні ресурси під час 

розорювання земель.  

     Остатки родючої землі та мальовничої природи України готуються вступити до 

Світової організації торгівлі, де розвиток органічного (біологічного або екологічного) 



землеробства та охорона грунтів – вимога часу. Таке землеробство обмежуе 

викоростання штучних, синтетичних  агрохімікатів (нітратів, пестицидів, гербіцидів) на 

користь нехімічних методів удобрювання та боротьби з шкідниками і бур’янами. Воно 

виключає застосування монокультур, передбачає інтегроване управління боротьбою з 

шкідниками та використання органічних добрив.  

       При  екологічному землеробстві заборонені до використання пестициди, гербіциди і 

мінеральні добрива на стадії вирощування, та консерванти, барвники емульгатори – під 

час переробки. Нормуванню підлягае не якість кінцевого продукту, а сам процес 

виробництва.  

     Проблема раціонального використання і охорони грунтового покрову є однією з 

найгостріших в Глобинському районі екологічних та природно- ресурсних проблем. 

Значне скорочення обсягів застосування органічних добрив зумовило інтенсифікацію 

таких деградаційних процесів як зменшення гумусу погіршення фізичних властивостей 

грунтів, зменшення в них азоту. У нинішній час вже стала очевидною висока цінність не 

тільки біопродуктивної здатності грунтів, але й тієї важливої екологічної ролі, яку вони 

відіграють у біосфері і суспільстві.                                                 

       Багато надій покладалося на земельну реформу. Вважалося, що зміна форми 

власності на землю від державної до приватної автоматично сформує компетентного 

власника, який самостійно оберігатиме й збільшуватиме родючість грунтів. В реальному 

житті цього не трапилося. Тепер, коли число власників землі істотно збільшилося, 

небезпека падіння родючості та посилення деградації ще більше загострилася. 

     Як стверджує  енциклопедичний довідник: Полтавщина розміщена в центральній 

частині Лівобережжя, в межах Придніпровської низовини. Область лежить у 

лісостепній зоні. Ліси (дуб, сосна, ясен, берест, клен, липа, граб) вкривали 50% 

території області, на сьогодгі менше 5%.   

     Таким чином за роки “самостійнсті” ми перетворились на сировинний придаток 

“цивилізованого суспільства”, зменивши при цьому вирощування посадкового лісового 

матеріалу більш ніж у двічі. Це саме про нас можна сьогодні сказаті: “Маємося, як 

горох при дорозі: хто захоче, той скубне”.  Бо пріорітетом ведення лісового 

господарства у державі визначена заготівля деревени, чи другими словами – халявний 

бізнес.   

       Вітчизняне садівництво після 1995 року, як галузь перетворилась на збиткову. За 

“роки розбудови держави” загальна площа садів України (не рахуючи знищених 

виноградників) зменшилась на 150 тис. гектарів.  Старі, ще колгоспні й радгоспні, сади 

виродилися і не дають прибутку. На нові, інтенсивні насадження у нових “ефективних” 



господарів бракує (жалко) коштів. Тому вітчизняні садівники нині втратили шанс не 

лише на розвиток, а й на виживання.  

     На шкоду власному здоров’ю ми мало споживаємо фруктів, і мало іх вирощуємо. А 

причина проста – відсутність коштів: у людей – на купівлю фруктів та ягід, у власників 

садів – на відновлення насаджень, запровадження сучасних технологій. Так науковцями 

давно доведено, що домогтися прибуткових результатів можна лише за наявності 

великих садових масивів. Це на розпайованих землях?  

     Занепад лісів, як і садів посилився у ході аграрної реформи та появи дрібних 

землевласників і через припинення цільового державного фінансування галузі.  

     Та зверніться ви до дюжени чиновників приставлених за народні гроші до 

збереження і захисту лісів, садів, землі Полтавщини і на поставлені питання отримаєте 

відповідь: “Все гарно красуне маркізо! Все гарно!”  Приклад – візміть ЗК Украіни, чи 

ВК Украіни ст. 60, 61; ст. 88, 89, і пройдіть лише по річці Сухий Омельник  від 

цукрового заводу до с. Обізнівка.   

         Беззаперечна істина нашого буття про те, що тільки той народ матиме майбутнє, в 

якого буде чиста вода, на часі не лише оволодіє помислами відомих вчених екологів, 

лікарів практиків, а й турбує певні державні структури і мільйони наших співвітчизників. 

Про воду, повітря, землю та інші складові земного існування, розвязання нагальних 

проблем життєдіяльності і розвитку людини і піднята тема екології при проведенні 

громадської експертизи. 

      Подолати кризу в сільському господарстві мають розробки вчених, наприклад, про 

органічне сільське господарство, грунтозахистне та контурне землеробство і суворе 

слідування закону, зокрема щодо дотримання прибрежних водозахистних смуг.   

     Важливу роль у збереженні біорізноманіття відіграють ліси, лісосмуги, своєрідні 

“зелені кордони”, а також водно-болотні угіддя. Порослі вересом невеличкі водойми 

сприяють розмноженню та роззселенню “братів наших менших”. Екологам добре 

відомо, що найстійкішим є те біологічне угрупування, яке складається з максимуму 

різноманітних видів. А тільки-но застосовується монокультура, як стають потрібні 

добрива та отрути… Вона сама по собі існувати не може, бо “моно” нестійка. Це добре 

знають землі Глобинщини, де перебували моди на “моно” соняшник, ГМ-сою, буряк.  

      У Законі України “Про забезпечення санітарного та епідемологічного благополуччя 

населення” вимагається посиленний контроль господарської діяльності, провадження 

якої пов’язане з потенційною небезпекою для здоров’я людей. Забезпечення  населення 

питною водою як спосіб реалізації права на безпечне довкілля і збереження здоров’я 

населення є і для Глобинщини  є однією з пріорітетних проблем. Незважаючи на 

прийняту програу парламентом  "Питна водаУкраїни” на 2006-2020 роки, яка спрямована 

на реалізацію державної політики щодо забезпечення населення якісною питною водою,  

що є одним з важливих пріоритетів влади всіх рівнів. А тепер приклади. Вміст нітратів в 

колодязях на приватних подвір’ях в районі перевищує в 100 (сто) разів, це там де поруч 



поле лише один раз підживлювали, а чотири рази використовували гербіциди i пестіциди. 

Та чи робився аналіз на “кількість дусту” в воді – ні: дорого і далеко везти.  

     До району в 2010 році було завезено 200 тон ядів, концентрованих гербіцидів і 

ядохімікатів. А чи звернулись державні органи району до суду з вимогою відшкодувати 

шкоду, заподіяну довкіллю та відновити стан довкілля… Чи застосовувалися в районі 

закони: «Про екологічну експертизу», та «Про екологічний аудит»… У пробитих в 

районі більш як тисячі скважен вміст нітратів перевищує допустимі показники в 5-10 

разів.  Вже не кажучи про знищення лісосмуг, пониження гумусу в українських 

чорноземах, чи розораність захистних смуг річок і ставків. 

 

      Громадскість стурбована, що за порушення екологічних законів ніхто із 

чиновників не поніс покарання. 

 

       В Проекті звіту, який  поданий Глобинським осередком ВК оборони прав людини 

до Глобинської райдержадміністрації було звернуто увагу на проблеми, що дійсно 

важливі. Трапляється, що, відстоюючи інтереси громади, вони зачіпають досить могутні 

структури. Тому, висвітлюючи конфліктну ситуацію ми звертали увагу і прохали 

відповідальних осіб Сьоміна Володимира Вікторовича – начальника управління 

агропромислового розвитку райдержадміністрації та Пархоменко Ларису Іванівну – 

начальника відділу економіки райдержадміністрації надати об’єктивну інформацію 

щодо заходів Глобинської райдержадміністрації по виконанню чинного законодавства, 

зокрема Земельного та Водного кодексу України в частині піднятих питань у звіті, а 

також надати коментар до доданих матеріалів на звернення громадян району. 

       Прикро, але ми отримали лише відписки:        

       Щодо питань 

- Кількість нітратів в водоймах і колодязях району? 

- Кількість пестицидів (дусту) яку містить питна вода, а так же їх вміст в ставках 

району.   

- Чому в районі не виконуються Земельний Кодекс, Водний Кодекс України щодо 

ширини захистних смуг водойм і малих річок?  

управління агропромислового розвитку переадресувало  до відділу Держкомзему у 

Глобинському районі та до Кременчуцького відділу з охорони природного середовища. 

       Охорона навколишнього природного середовища найшла своє відображення в 

основних напрямках розвитку Глобинського району на 2012-2014 роки. Оцінка поточної 

ситуації самих владних структур, як досить складна. Забруднюють навколишнє 

середовище несанціоновані та неконтрольовані звалища. 

      Визначено проблеми, які необхідно вирішувати: 

- Забруднення повітря та водойм промисловими підприємствами району 

- Забруднення грунтів хімічними засобами 

- Поширення на всій території району амброзії полинності 

- Розмивання берегів водами Кременчуцького водосховища. 

Основні заходи на 2012 рік :  

- Зниження обсягів скидання забруднених стічних вод у р.Сухий Омельник шляхом 

реконструкції діючих очисних споруд на ПАТ «Глобинський маслозавод» 

- Скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферу через поліпшення 

очисного устаткування на групі підприємств ТОВ НВП «Глобинський 

свинокомплекс» 

- Максимальне використання земель, непридатних для ведення сільського 

господарства, створення лісонасаджень, залуження 

- Продовження будівництва берегоукріплення Кременчуцького водосховища 

- Боротьба з амрозією полинолистою на всій території району шляхом придбання 

бензотриммерів в кожну сільську раду.  



 

        Головний висновок проведеної експертизи – порушення екологічних прав – 

зокрема, права на доступ до екологічної інформації, громадської участі у прийнятті 

владних рішень та доступу до правосуддя з питань довкілля – мають системний характер 

та глибинні причини. Серед причин – невідповідність багатьох нормативно-правових 

актів міжнародним стандартам, незадовільна практика правозастосування. 

      Не виконуються положення Оргуської конференції, де передбачено створення 

інфраструктури, відповідальної за екологічне інформування, а також здійснення 

навчальних та просвітницьких заходів, зокрема: для посадових осіб органів державної 

влади, місцевого самоврядування, суддів, депутатів, представників громадськості. 

 

      Визначені проблеми, які записано в проекті Програми економічного і соціального 

розвитку Глобинського району на 2012-2014 роки необхідно конкретизувати. 

 2012 2013 2014            Хто виконавець 

Забруднення повітря та водойм 

промисловими підприємствами району 

    

- Зниження обсягів скидання заб 

руднених стічних вод у р.Сухий 

Омельник шляхом реконструкції 

діючих очисних споруд на ПАТ 

«Глобинський маслозавод» 

    

- Скорочення викидів забрудню 

ючих речовин в атмосферу через 

поліпшення очисного устатку 

вання на групі підприємств ТОВ 

НВП «Глобинський свиноком 

плекс» 

    

Забруднення грунтів хімічними 

засобами 

    

- Кількість ядохімікатів що 

вноситься щорічно на поля 

Глобинщини 

    

- Кількість нітратів в водоймах і 

колодязях району? 

    

- Кількість пестицидів (дусту) яку 

містить питна вода, а так же їх 

вміст в ставках району.   

    

Поширення на всій території району 

амброзії полинності 

    

Розмивання берегів водами 

Кременчуцького водосховища 

    

Коли в районі будуть виконуватись 

Земельний Кодекс, Водний Кодекс 

України щодо ширини захистних смуг 

водойм і малих річок?  

    

Яку кількість гектарів в районі займа 

тимуть ГМ-рослини? 

    

 

 

Голова Глобинського осередку  

ВК оборони прав людини                                                                          Микола Зароза 

 



Додатки до звіту  

 

 

 

                                                                                                                    
                                        правозахисна громадська організація створена 23 жовтня 2000 р.  
        адреса:         вул.Починко, 61, село Устимівка, Глобинського району, Полтавської області 39074 
                                   e-mail: zarozapravo@ukr.net  тел.. 0984048907   

                             

                                                                                   

                                                                                        

№ 007 від 01 березня 2011                                            Глобинська районна державна адміністрація 

                                                                                         39000, Полтавська область, м.Глобине, вул..Леніна, 281 

 

Запит щодо проведення громадської експертизи 

виконання законів України щодо охорони довкілля 

в Глобинському районі 

 

       Згідно вимог п.3 Порядку сприяння проведеню громадської експертизи діяльності 

органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

05.1.2008 року № 976, надаємо інформацію, яка буде проводити громадську експертизу: 

 

Назва:                                     Глобинський осередок ВК оборони прав людини 

 

Відомості 

 про легалізацію:                    зареєстрована Глобинським районним управлінням юстиції 

                                                23 жовтня 2000 року 

 

Адреса:                                   39074, Полтавська область, Глобинський район, с.Устимівка 

 

Конт. 

телефон:                                 0984048907; (0536)  704121; (05365) 31674 

 

e-mail:                                       zarozapravo@ukr.net  

 

Треба сказати правду, в районі відсутній ефективний контроль за дотриманням вимог 

законодавства щодо запобігання негативного впливу на довкілля – попереджувальний 

контроль або не здійснюється, або здійснюється на дуже низькому рівні.  
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         Метою  проведення громадської експертизи є підвищення ефективності виконання  

Законів України, Оргуської конвенції  по охороні навколишнього середовища.  

       Предметом громадської експертизи є оцінка стану виконання Земельного та  

Водного Кодексу України щодо ширини захистних смуг водойм і малих річок, площі 

зайняті ГМ-рослинами. Кількість нітратів в водоймах і колодязях району. Кількість 

пестицидів в питній воді, а так же їх вміст в ставках району.  

 

        Також відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України № 976 від 

05.1.2008 року формуємо перелік документів та інформації, які необхідні нашій 

організації для ефективного проведення даної громадської експертизи: 

- Кількість ядохімікатів внесених на поля Глобинщини за 2005-2010 роки.   

- Кількість нітратів в водоймах і колодязях району. 

- Кількість пестицидів містить питна вода, а так же їх вміст в ставках району.   

- Яку кількість гектарів в районі займають ГМ-рослини? 

- Яка була наповнюваність Фонду охорони природного середовища в 2010 році і його 

використання.  

 

Відповіді на запит просимо надсилати на адресу Глобинського осередку ВК оборони прав 

людини: 39074, Полтавська область, Глобинський район, с.Устимівка, уповноважена 

особа – Зароза Микола Миколайович, тел.. 0984048907; e-mail:                                       

zarozapravo@ukr.net . 

 

         Сподіваємось на співпрацю та просимо  сприяння у проведенні даної  громадської 

експертизи. 

 

З повагою, 

 
Голова Глобинського осередку  

ВК оборони прав людини                                                                                                                   Микола Зароза            
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Статті члена спілки журналістів України М.М.Яременко 

Амброзія 

Градизький ставок 

Парки природи 

Роза ветров 

Фотосесія  

Екологія відео 

 


