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ЗАТВЕРДЖЕНО:

Голова експертної комісії з громадської
оцінки впливів на довкілля, внаслідок
пожежі на території нафтобази
ТОВ «Побутрембудматеріали» у
смт Глеваха Васильківського району
Київської області

С.В. Берзіна

20 січня 2016 року

ПРОТОКОЛ № 1/16
засідання експертної комісії з громадської оцінки впливів на довкілля,

внаслідок пожежі на території нафтобази ТОВ «Побутрембудматеріали» у
смт Глеваха Васильківського району Київської області

м. Київ                                                                                         20 січня 2016 р.

Присутні: Члени експертної комісії, згідно реєстру що додається.

Питання до розгляду: Результати аналізування додаткових інформаційних
матеріалів та документів щодо впливів на довкілля внаслідок пожежі на
території нафтобази ТОВ «Побутрембудматеріали» у смт. Глеваха
Васильківського району Київської області.

СЛУХАЛИ:
Берзіну С.В., яка відкрила засідання експертної комісії з громадської оцінки

впливів на довкілля, внаслідок пожежі на території нафтобази ТОВ
«Побутрембудматеріали» у смт Глеваха Васильківського району Київської
області.

Картавцева О.М., який проінформував про  окремі факти занепокоєння
громадськості та місцевих жителів наслідками горіння нафтопродуктів
нафтобази ТОВ «Побутрембудматеріали», зокрема щодо забрудненням
бенз(а)піреном,  про що свідчать численні публікації, заяви представників від
громадськості, обговорення в соціальних мережах, а також нещодавно
опублікована стаття від 5 січня 2016 року в Іnsider
http://www.theinsider.ua/politics/568a2d09213e2/. Відомо, що бенз(а)пірен
утворюється при всіх способах спалювання твердого і рідкого палива.



2

Ця речовина може потрапляти в організм людини всіма можливими
способами (не тільки з повітрям, їжею, а й безпосередньо через шкіру).
Бенз(а)пірен належить до групи поліциклічних ароматичних вуглеводнів, які й
до втручання людини у довкілля були присутні всюди у невеликих кількостях,
але може накопичуватися. Міжнародною Агенцією з раку віднесений до
речовин, які безумовних володіють канцерогенним ефектом і можуть викликати
рак.

Савченко О.І., яка процитувала статтю:  «Insider поспілкувався з
місцевими жителями та спробував з’ясувати, чи справді пожежа на Київщині уже
спричинила всі можливі негативні наслідки та більше не відгукнеться для
здоров’я мешканців близьких до автобази територій. Ми уже на власні очі
бачимо, що не все гаразд. Це легко простежити на продуктах, які місцеві
збирають із власної городини. Так, практично уся консервація закручена цього
літа стала буро-зеленого кольору, відповідно непридатна для вживання», -
розповідає  мешканець Василькова Юрій Береза.

 За його словами, аби підняти питання на офіційний рівень, місцевим
жителям довелось створити Об’єднану комісію з «Екологічної безпеки та
охорони довкілля». Ця комісія взяла проби ґрунтів та продуктів, аби передати їх
в Лабораторію агропромислового комплексу.  «Згідно  показників встановлених
лабораторією, у нас є значні перевищення показників по бенз(а)пірену та сірці».

Турос О.І., яка надала довідкову інформацію щодо стану забруднення
атмосферного повітря. Вона акцентувала увагу на тому, що в результаті горіння
нафтопродуктів у цистернах нафтобази сформувалося гаряче високе джерело
викидів, сформувалася хімічна хмара, яка піднялася до атмосферних шарів.
Завдяки сприятливим метеорологічним умовам ця хмара могла розвіятися  в
атмосфері, а могла бути перенесена на далекі відстані. Слід зазначити, що
вимірювання забруднюючих речовин, таких, як діоксид сірки, оксиди азоту,
оксид вуглецю, мілко дисперсний пил з розміром часток 2.5 та10 мкм не
показали перевищень ні українських гігієнічних нормативів (ГДК м.р.), ні
європейських  критеріїв.

Берзіну С.В., яка звернула увагу присутніх, що результати досліджень
лабораторією гігієни повітря та оцінок ризику ДУ «Інститут гігієни та медичної
екології ім. О.М. Марзєєва НАМНУ» зразків проб повітря доводять, що
забруднення приземного шару атмосфери за межами території нафтобази не
перевищують нормативів.

Для визначення забруднення повітря була задіяна мобільна медико-
екологічна лабораторія, атестована на проведення вимірювань показників
об‘єкту № ПТ 137/14 від 22.04.2014, виданого ДП «Укрметртестстандарт» та
додатку до нього з переліком забруднюючих речовин та стандартизованими
методами досліджень, оснащена сучасним комплексом газоаналітичного
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обладнання HORIBA, експлуатація якого відповідає вимогам міжнародного
стандарту ISO/IEC 17025.

Результати досліджень проб ґрунту та ґрунтових вод, проведених
лабораторіями системи Eurofins (Німетчина) доводять, що забруднення
компонентів довкілля за межами території нафтобази не перевищують фонових
показників. Визначена концентрація компонентів нафтопродуктів (бензену,
толуолу, етилбензену, ксилолу) знаходиться на рівні нижчому ніж чутливість
методів визначення зазначених компонентів у ґрунті. Така ж ситуація з
поліциклічними ароматичними вуглеводнями (бенз(а)піреном) та
поліхлорованими біфенілами.

Вона акцентувала увагу, що зразки проб вібриралися незалежною
компетентною організацією CIS Commodity Inspection Services LLC (Нідерланди)
згідно стандартизованих міжнародними стандартами методів, а зразки
досліджувались у лабораторіях, компетентність яких підтверджена акредитацією
згідно вимог міжнародного стандарту ISO/IEC 17025:2005 General requirements
for the competence of testing and calibration laboratories (Загальні вимоги до
компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій).

Савченко О.І., яка проінформувала, що відповідно до протокольного
доручення, згідно в п. 1 по питанню № 3 Протоколу відкритого засідання
Комітету громадської ради при Мінприроди України з питань екологічної
безпеки та експертизи № 7 від 01.12.2015 року від Всеукраїнської громадської
організації «Жива планета» було підготовлено необхідні звернення та запити на
інформацію для отримання офіційної підтвердної документації на роз’яснень від
компетентних організацій (органів влади, випробувальних лабораторій, науково-
дослідних закладів і т. ін.).

Зокрема запити на інформацію отримали: Державна екологічна інспекція
України (Додаток 1), Міністерство екології та природних ресурсів України
(Додаток 2), Головне управління Держсанепідслужби у Київській області
(Додаток 3), ДУ «Київський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби
України» (Додаток 4), ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.
Марзеєва НАМН України» (Додаток 5),  Державна служба України з
надзвичайних ситуацій (Додаток 6), Науковий центр превентивної токсикології,
харчової та хімічної безпеки ім. Академіка Л.І. Медведя МОЗУ (Додаток 7).

Було отримано наступні відповіді від організацій (органів влади,
випробувальних лабораторій, науково-дослідних закладів), які по факту
надходження направлялись на розглядання та аналізування членам експертної
комісії.

У відповіді на запит Мінприроди України в листі від 08.12.2015 року № 5/1-
17/14975-15 (Додаток 8) було надано інформацію, що після виникнення пожежі
на нафтобазі ТОВ «Побутрембудматеріали» Держекоінспекція України, на
виконання доручення Міністра екології та природних ресурсів України від
12.06.2015 № 60/1-д, відповідним наказом доручила Держекоінспекціям у
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Київській області та м. Києві запровадити здійснення кризового моніторингу
ґрунтів та поверхневих вод з метою вивчення екологічного стану в зоні
можливого впливу пожежі на розташовані поблизу райони.

Моніторинг поверхневих вод проводився на 5 створах річок Фастівського,
Васильківського та Білоцерківського районів Київської області: Унава (м.
Фастів), Рось (м. Біла Церква та 500 м вище Білоцерківського водозабору),
Стугна (43 км автошляху Київ - Одеса та м. Васильків).

Загалом відібрано та проаналізовано 71 пробу вод, у яких визначались
нафтопродукти, сульфати, нітрити, нітрати та хімічне споживання кисню.

Перевищень гранично допустимих концентрацій зазначених речовин не
виявлено.

Одночасно проводився моніторинг якісного стану р. Дніпро у двох створах
у межах міста Києва (Жуків острів та Гідропарк).

Загалом відібрано та проаналізовано 28 проб вод, у яких визначались
нафтопродукти, сульфати, нітрити, нітрати, хлориди та хімічне споживання
кисню. Перевищень гранично допустимих концентрацій зазначених речовин не
виявлено, окрім епізодичного підвищення хімічного споживання кисню, яке
знаходилось у межах похибки вимірювань. Узагальнені показники кризового
моніторингу вод наведені у таблицях 1 та 2, що додаються до листа Мінприроди.

Моніторингові точки для контролю ґрунтів були визначені з урахуванням
можливого напрямку розповсюдження продуктів горіння. Проби ґрунтів
відбирались на семи земельних ділянках Білоцерківського, Васильківського,
Киево-Святошинського та Фастівського районів Київської області (населені
пункти Путрівка, Крячки, Руликів, Оленівка, Глушки, Чабани, Лісники). Загалом
за цей період відібрано 108 проб ґрунтів, у яких визначався вміст
нафтопродуктів, сульфатів та нітратів. Перевищень вмісту нафтопродуктів у
пробах ґрунтів (у порівнянні з фоновим вмістом) не виявлено.

У пробах ґрунтів, відібраних на земельних ділянках у с. Путрівка та с.
Руликів Васильківського району виявлено перевищення вмісту сульфатів, що
знаходиться у межах похибки вимірювань. У пробах ґрунтів, відібраних на
земельній ділянці у с. Глушки Білоцерківського району виявлено перевищення
вмісту сульфатів до 1,4 разів. Узагальнені показники моніторингу ґрунтів
наведені у таблиці 3, що додається.

Вміст бенз(а)пірену у пробах вод та ґрунтів територіальними органами
Держекоінспекції України не визначається, оскільки жоден із підрозділів не
атестований на визначення цього показника.

Стосовно ґрунтових вод Мінприроди інформує, що за даними Державного
підприємства «Українська геологічна компанія», яке відноситься до сфери
управління Держгеонадр України, свердловини регіональної режимної мережі за
станом підземних вод на даній території відсутні.

Крім того, з метою підготовки повної відповіді на запит інформації,
Мінприроди направлено листи до центральних органів виконавчої влади, які
забезпечують проведення моніторингу довкілля, зокрема до Міністерства
охорони здоров’я України, Державної санітарно-епідеміологічної служби
України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
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У відповіді Державної екологічної інспекції від 07.12.2015 року № 3/2-
10/160 (Додаток 9), повідомляється наступне. На питання про надання
показників забруднення території нафтобази ТОВ «Побутрембудматеріали» у
смт Глеваха Васильківського району Київської області за результатами
досліджень, із зазначенням методів відбору проб та досліджень, повідомляється,
що відповідно до постанови старшого слідчого в особливо важливих справах
Головного слідчого управління МВС України Онуфрієнка Д.А. фахівці
Держекоінспекції України залучені до слідчих дій, зокрема, у межах їх
проведення був здійснений відбір проб ґрунтів на території нафтобази ТОВ
«Побутрембудматеріали».

До отримання Держекоінспекцією України інформації щодо завершення
слідчих дій надання запитуваної інформації неможливо. Відповідно до рішення 2
виробничої наради щодо вжиття заходів з ліквідації наслідків пожежі на
нафтобазі, яка відбулася 17.11.2015 у Департаменті екології та природних
ресурсів Київської облдержадміністрації за участю представників
Держекоінспекції України, прийнято рішення щодо звернення зазначеного
департаменту до Головного слідчого управління МВС України стосовно надання
інформації до завершення слідчих дій.

Щодо показників забруднення території біля нафтобази ТОВ
«Побутрембудматеріали» у смт Глеваха Васильківського району Київської
області за результатів досліджень з метою оцінки впливів на довкілля,  із
зазначенням методів відбору проб та досліджень, то узагальнені результати
вимірювань показників складу та властивостей проб ґрунтів та поверхневих вод,
наведені у таблицях № 1 та №  2.

Інформація щодо методів відбору проб наведена у копіях актів відбору проб
поверхневих вод (у кількості 27 шт.) та актів відбору проб ґрунтів (у кількості 16
шт.), показники складу та властивостей яких визначалися в актах відбору проб,
за текстом додаються. Інформація щодо методик вимірювань показників складу
та властивостей вод та ґрунтів наведена у таблиці № 3.

Щодо питання розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних
державі внаслідок порушення природоохоронного законодавства із зазначенням
методики розрахунку, Держекоінспекція України повідомила наступне.
Розрахунок збитків, заподіяних державі в результаті наднормативних викидів
забруднюючих речовин в атмосферне повітря під час пожежі, що виникла на
території ТОВ «Побутрембудматеріали», унеможливлений через відсутність
інформації щодо маси наднормативного викиду.

Для отримання інформації стосовно маси наднормативного викиду
необхідно проведення процедур та досліджень, які потребують спеціальних
знань та навичок (відбору зразків нафтопродуктів з резервуарів, проведення
ідентифікації складу відібраних нафтопродуктів, визначення маси викиду
забруднюючих речовин при неконтрольованому горінні нафтопродуктів).

З метою забезпечення проведення вказаних робіт, та на виконання
доручення Мінприроди України від 12.06.2015 № 60/1-д щодо залучення
експертів для проведення оцінки можливих негативних наслідків для довкілля,
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Держекоінепекціею України надані пропозиції щодо залучення до виконання
робіт ДП УкрНДІНПП «МАСМА» Міненерговугілля України, зроблено запит до
зазначеної наукової установи стосовно вартості їх проведення (лист від
28.07.2015 № 3/2 -4/60 /ід ).

Оскільки кошторисом Держекоінспекції України не передбачено коштів на
забезпечення робіт ДП УкрНДІНПП «МАСМА», до Мінприроди України
направлено лист від 30.07.2015 № 3/2-4-713 стосовно вирішення питання їх
фінансування.

Відповідно до пункту 4.2 Методики визначення розмірів шкоди, зумовленої
забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення
природоохоронного законодавства, затвердженої наказом Мінприроди України
від 27.10.1997 № 171 (із змінами, внесеними згідно з наказом Мінприроди
України від 04,04.2007 № 149), основою розрахунків розміру шкоди від
забруднення земель є нормативна грошова оцінка земельної ділянки, яка завдала
забрудення.

Держекоінспекцією у Київській області надіслано запити в Управління
Держземагенства у Васильківському районі Київської області стосовно надання
інформації про нормативно грошову оцінку земель на території нафтобази ТОВ
«Побутрембудматеріали» за адресою: смт. Глеваха, вул. Південна, 1. Листами від
08.07.2015 № 6-1009-0.3-3078/2-15 та від 15.10.2015 № 8-1009-0.3-4726/2-15
Управління Держземагентства у Васильківському районі Київської області
повідомило про те, що відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку
земель» дані про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки
оформляються як витяг з технічної документації з нормативної грошової оцінки
земель. Оскільки нормативно грошова оцінка на вищезазначену земельну
ділянку не проводилась, витяг не може бути наданий.

З огляду на вищевикладене, встановлення розміру шкоди внаслідок
забруднення земельної ділянки на нафтобазі за адресою: смт, Глеваха. вул.
Південна, 1 є неможливим.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій листом від 17.12.2015
року № 03-18552/25 (Додаток 10) повідомила про те, що було розглянуто
інформаційний запит до Міністерства екології та природних ресурсів України
щодо вмісту бенз(а)пірену в об'єктах довкілля (атмосферне повітря, ґрунти та
ґрунтові води) на території Васильківського району Київської області та в межах
компетенції повідомляє, що гідрометеорологічні організації ДСНС України не
проводять систематичні спостереження за вмістом бенз(а)пірену в атмосферному
повітрі та ґрунтах на території Васильківського району Київської області.

Одночасно ДСНС України проінформувала, що на базовій мережі
спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища
гідрометеорологічними організаціями ДСНС України до 2014 року проводилися
систематичні спостереження на вміст бенз(а)пірену в атмосферному повітрі у 50
містах України, до переліку яких не входить м. Васильків. У зв’язку з
вимушеним закриттям у 2014 році у м. Донецьку Регіональної лабораторії за
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забрудненням атмосферного повітря Донецького регіонального центру з
гідрометеорології визначення бенз(а)пірену у пробах повітря припинено.

Також ДСНС України інформує, що здійснення моніторингу за станом
забруднення ґрунтових вод не належить до компетенції гідрометеорологічних
організацій ДСНС України.

Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології,
харчової та хімічної безпеки імені Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я
України» повідомило в листі від 15.12.2015 року № 3/12-А-855 (Додаток 11) про
те, що зазначених в запиті досліджень не проводилось. Відповідно до положень
ст. 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації» Науковий центр як
суб’єкт господарювання в даному випадку не є розпорядником інформації.

Державна санітарно-епідеміологічна служба України за дорученням
Міністерства охорони здоров’я України на лист Міністерства екології та
природних ресурсів України від 08.12.2015 № 5/1-17/14976-15 щодо розгляду
інформаційного запиту на інформацію від 01.12.2015 повідомила в листі від
16.12.2015 № 04.01-11-252/20-П-17/2164/ЗПІ-15 (Додаток 12) про те, що
аналогічний запит з порушених питань було розглянуто та надано відповідь
листом Головного управління Держсанепідслужби у Київській області.

В листі Держсанепідслужби у Київській області від 14.12.2015 № 2574
(Додаток 13) надано наступну інформацію. До Головного управління
Держсанепідслужби у Київській області 14.12.2015р. через Держсанепідслужбу
України надійшов інформаційний запит на Міністерство екології та природних
ресурсів України, щодо забруднення об’єктів довкілля бенз(а)пиреном.

Згідно ст. 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації»
встановлено, що публічна інформація – це відображена та задокументована будь-
якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або
створена, в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків,
передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів
владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених
цим Законом.

Головним управлінням Держсанепідслужби у Київській області та ДУ
«Київський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України» не
проводились дослідження вмісту бенз(а)пирену в атмосферному повітрі, ґрунту
та ґрунтових водах у зв'язку з відсутністю методики дослідження та атестації
лабораторії у цій галузі.

За результатами дослідження ґрунту проведеної лабораторією ДУ «Інститут
гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України» (протоколи №4
від 24 червня 2015 р. та №5 від 30 червня 2015р. за текстом додаються) та ДП
«Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки
ім. Академіка Л.І. Медведя МОЗУ» (протокол №3/9-А-195-60797Е від 21 липня
2015р.) встановлено, що у наданих зразках ґрунту вміст бенз(а)пірену на глибині
5 та 20 см. в радіусі 15 км. від нафтобази «БРСМ-НАФТА» перевищує гранично
допустимі рівні (20 мкг/кг) та не відповідають вимогам СН N 4433-87
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«Санитарные нормы допустимых концентраций (ПДК) химических веществ в
почве».

При цьому слід звернути увагу, що в зоні, наближеній до центру вогнища,
розрив концентрації, отриманих у верхньому та нижньому шарах грунту
знаходяться в межах від 1,1 до 1,6, тоді як на віддалених територіях він вже
складає 2,0-3,0-х крайностей. Це свідчить про хронічне багаторічне забруднення
цих територій. Підтвердженням цього можуть служити результати вимірювань
ґрунту на вміст бенз(а)пирену в м. Васильків, тут також має місця перевищення
ГДК як у верхньому так і в нижньому шарі.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.06.2015 №
583-р утворено Урядову комісію з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що
виникла 08.06.2015 року на території нафтобази ТОВ «Побутрембудматеріали» у
смт Глеваха Васильківського району Київської області. За результатами
засідання зазначеної Урядової комісії, яке відбулося 17.06.2015 року, було
прийнято рішення щодо облаштування до 01.07.2015 року спостережних
свердловин у зоні поширення забруднюючих речовин.

З приводу вжиття заходів щодо облаштування спостережних свердловин
Держсанепідслужба України листом від 18.06.2015 № 04.01-14-3989/14
зверталась до Міністерства екології та природних ресурсів України та Київської
обласної державної адміністрації.

Станом на 14.12.2015 року вказані спостережні свердловини не
облаштовано.

Державна установа «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва
НАМНУ» на запит повідомила листом від 14.12.2015 року від 25/4474 (Додаток
14), що в 2015 р. Інститут на прохання Київського обласного лабораторного
Центру Держсанепідслужби України проводив дослідження ґрунтів та деяких
зразків рослинної продукції, забруднених у наслідок пожежі на нафтобазі ТОВ
«БРСМ-Нафта», розміщеної у Васильківському районі Київської області.
Дослідження стосувалися вимірювання вмісту бенз(а)пірену і виконувалися в
лабораторії канцерогенних факторів, яка атестована у ДП «Всеукраїнський
Державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації
та захисту прав споживачів» на термін з 3.10.2014 р. по 2.10.2019 р.

Галузь акредитації: вимірювання вмісту бенз(а)пірену у викидах, повітрі
робочої зони, ґрунтах, харчових продуктах.

Що стосується протоколів, то позначаємо, що відбір проб та оформлення
протоколів відбору здійснювали працівники Київського обласного
лабораторного Центру Держсанепідслужби України. Відповідно до цього
протоколи результатів досліджень були передані до зазначеного Центру та
т.в.о. Голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України к.м.н.
Протасу С.В.

Аналогічні дослідження, пов’язані з пожежами на інших територіях області
та в інші терміни, Інститут не проводив.
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У відповіді на запит від Державної установи «Київський обласний
лабораторний центр Держсанепідслужби України»  від 12.10.2015 року № 1823
(Додаток 15) наведено наступне.

Дослідження атмосферного повітря та ґрунту проводились Васильківським
районним відділом лабораторних досліджень згідно плану соціально-гігієнічного
моніторингу та замовлень Васильківського РУ ГУ ДСЕС у Київській області.
Ґрунтові води не досліджувались.

В липні 2012 р. проведено 15 замірів концентрацій шкідливих речовин в
атмосферному повітрі. Виявлені концентрації азоту диоксиду, ангідриду
сірчистого, вуглецю оксиду, аміаку не перевищували гранично допустимі.
Досліджено 2 зразки ґрунту на вміст аміаку та нітратів. Виявлені концентрації не
перевищували гранично допустимі.

В липні 2014 р. проведено 57 замірів концентрацій шкідливих речовин в
атмосферному повітрі. Виявлені концентрації азоту диоксиду, ангідриду
сірчистого, сірководню, пилу, аміаку не перевищували гранично допустимі.
Згідно плану соціально-гігієнічного моніторингу досліджено 5 зразків ґрунту.
Концентрації свинцю, нітратів не перевищували гранично допустимі та
відповідали вимогам «Санитарные нормы допустимых концентраций (ПДК)
химических веществ в почве» №4433-87.

В липні 2015 р. заміри атмосферного повітря не проводились, разом з тим в
червні 2015р. в зв’язку з пожежею на нафтобазі «БРСМ-Нафта» (с. Крячки
Васильківського району) було проведено 584 заміри атмосферного повітря.
Досліджено 6 зразків ґрунту. Виявлені концентрації не перевищували гранично
допустимі.

Крім цього Державна установа «Київський обласний лабораторний центр
Держсанепідслужби України»  листом від 21.12.2015 року № 2310  (Додаток  16)
надала протоколи дослідження об’єктів довкілля та продуктів харчування,
відібраних з територій забруднених внаслідок пожежі на нафтобазі ТОВ
«Побутрембудматеріали» у смт Глеваха Васильківського району Київської
області на 101 аркуші.

Берзіну С.В., яка зазначила, що узагальнюючи вищенаведені дані
досліджень  Держекоінспекції України, якими оперують Мінприроди України та
Державна служба України з надзвичайних ситуацій, важливо звернути увагу на
те, що лабораторії Держекоінспекції України (у т.ч. територіальних органів), на
базі яких проводились дослідження, не мають акредитації згідно вимог
міжнародного стандарту ISO/IEC 17025 та відповідного технічного оснащення,
зокрема згідно європейських стандартизованих методів та відповідних  приладів
і дослідницького інструментарію (відбір, препарування та підготовка відібраних
зразків, тощо) для проведення досліджень забруднення ґрунтів та ґрунтових вод,
зокрема нафтопродуктами.

Порівняти з попередніми періодами отримані дані ні з чим: відсутні
показники забруднення об’єктів  довкілля (атмосферне повітря, ґрунти та
ґрунтові води) за результатами  моніторингу довкілля Васильківського району
Київської області за період: липень 2012 року, липень 2014 року, липень 2015
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року.  Наявні лише показники через 5 місяців після аварії для порівняння по
повітрю від ДУ «Київський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби
України», а по ґрунтах та водах – відсутні взагалі. Відсутність моніторингових
даних, зокрема на період до і після пожежі,  демонструє реальну недієвість
системи моніторингу довкілля, що в свою чергу унеможливило об’єктивний
порівняльний аналіз ситуації до і після пожежі.

Смоляр В.В., яка надала довідкову інформацію щодо показників вмісту
сульфатів. Оцінити походження сульфатів в пробах об’єктів довкілля
неможливо. Сульфати мають як природні джерела так і антропогенні, адже
широко використовуються в різних галузях виробництва. З природних джерел
цих солей сірчаної кислоти, що присутні в усіх поверхневих водах, в першу
чергу, треба згадати процеси хімічного вивітрювання і розчинення сірковмісних
мінералів, в основному гіпсу, а також окислення сульфідів і сірки. Головним
антропогенним джерелом сульфатів є шахтні води і промислові стоки
виробництв, в яких використовується сірчана кислота. Сульфати виносяться
також зі стічними водами комунального господарства та сільськогосподарського
виробництва. Але в будь-якому випадку перевищення вмісту сульфатів у зразках
проб ґрунту вряд чи можна пов’язати з функціонуванням та пожежею на
нафтобазі.

Картавцев О.М., якій звернув увагу на інформацію щодо показників
забруднення об’єктів довкілля банз(а)піренами від ДУ «Київський лабораторний
центр Держсанепідслужби України» (лист від 12.10.2015 № 1823).

Виникає питання щодо достовірності наданої інформації, у зв’язку з тим, що
згідно інформації, наведеної в листі ДП «Науковий центр превентивної
токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. Академика Л.І. Медведя МОЗУ»
від 15.12.2015 року № 3/12-А-855, таких досліджень не проводилось.

При цьому, за інформацією, наведеною у листі від 12.10.2015 № 1823 ДУ
«Київський лабораторний центр Держсанепідслужби України», є посилання на
протокол №3/9-А-195-60797Е від 21 липня 2015 р. ДП «Науковий центр
превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. Академика Л.І.
Медведя МОЗУ» про дослідження показників забруднення об’єктів довкілля
банз(а)піринами і визначення перевищення показників вмісту бенз(а)пірену по
ГДК.

Зокрема, зазначено, що за результатами дослідження ґрунту проведеної
лабораторією ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва
НАМН України» (протоколи №4 від 24 червня 2015р. та №5 від 30 червня
2015р.) та ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної
безпеки ім. Академіка Л.І. Медведя МОЗУ» (протокол №3/9-А-195-60797Е від 21
липня 2015 р.) встановлено, що у наданих зразках ґрунту вміст бенз(а)пірену на
глибині 5 та 20 см. в радіусі 15 км. від нафтобази «БРСМ-НАФТА» перевищує
гранично допустимі рівні (20 мкг/кг) та не відповідають вимогам СН N 4433-87
«Санитарные нормы допустимых концентраций (ПДК) химических веществ в
почве».
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При цьому слід звернути увагу, що в зоні, наближеній до центру вогнища,
розрив концентрації, отриманих у верхньому та нижньому шарах ґрунту
знаходяться в межах від 1,1 до 1,6, тоді як на віддалених територіях він вже
складає 2,0-3,0-х крайностей. Цей факт  відповідно до висновків фахівців
лабораторії ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН
України»  свідчить про хронічне багаторічне забруднення цих територій.

Хоча протокол №3/9-А-195-60797Е від 21 липня 2015р. на запит не наданий,
наявні протоколи №4 від 24 червня 2015р. та №5 від 30 червня 2015р. від ДУ
«Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України». Але і
вони не дають підстави для врахування цієї інформації як достовірної, так як
зазначена лабораторія не має акредитації  згідно ISO 17025. Атестації лабораторії
в ДП «Укрметртестстандарт» передбачає проходження метрологічної повірки
лабораторного обладнання, що є в наявності. Але при цьому не надає оцінку
щодо компетентності персоналу та наявності належної системи управління.

Крім того галузь атестації санітарно-гігієнічної лабораторії  відділу
дослідження фізичних та хімічних факторів Державної установи «Київський
обласний Лабораторний Центр Держсанепідслужби України» на проведення
вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду, відповідно
до додатку до свідоцтва про атестацію від 15.04.2013 року № 057/13
поширюється лише на вимірювання вмісту бенз(а)пірену у викидах  повітря
робочої зони. На ґрунти та харчові продукти не поширюється, хоча в листі ДУ
«Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва НАМНУ» від
14.12.2015 року № 25/4474 наведено, що галузь акредитації цієї лабораторії
охоплює: вимірювання вмісту бенз(а)пірену у викидах, повітрі робочої зони,
ґрунтах, харчових продуктах.

Дані по вмісту бенз(а)пірену ДУ «Київський лабораторний центр
Держсанепідслужби України» не співпадають з даними в звіті комісії за
результатами громадської оцінки впливів на довкілля, внаслідок пожежі на
території нафтобази ТОВ «Побутрембудматеріали» у смт Глеваха
Васильківського району Київської області. До того ж ці дані були отримані після
оприлюднення звіту, та поширені через представників громадських організацій.

В будь-якому випадку, хоч розбіжності в методиках забору ґрунту могли
позначитися на кінцевих результатах дослідження, все ж з необхідно, в першу
чергу, керуватися даними незалежних та акредитованих належним чином
лабораторій системи Eurofins.

Безперечно, в окремих місцях Васильківського району може мати місце
хронічне багаторічне забруднення територій бенз(а)піринами та іншими
шкідливими для довкілля і здоров’я людини речовинами, яке не пов’язане з
пожежею на нафтобазі. Окрім того, об’єктивно стверджувати про конкретні
відхилення показників саме через відсутність налагодженої системи державного
моніторингу, недосконалість  регулювання діяльності органів екологічного
нагляду, зокрема відсутність можливості провести репрезентативні дослідження
за показниками забруднення об’єктів довкілля, у т.ч. в оперативному режимі –
немає можливості.
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Смоляр В.В., яка запропонувала винести на затвердження висновки
експертної комісії, ї вважати їх додатковими до звіту з громадської оцінки
впливів на довкілля, внаслідок пожежі на території нафтобази ТОВ
«Побутрембудматеріали» у смт Глеваха Васильківського району Київської
області. Вона підкреслила необхідність оприлюднити протокол та висновки
експертної комісії  на сайті Мінприроди України та поширити на інформаційних
ресурсах організацій, які представляють члени експертної комісії і в соціальних
мережах, а також серед засобів масової інформації.

Берзіну С.В., яка підтримала пропозицію Смоляр В.В. і запропонувала
надіслати  протокол та висновки експертної комісії  на розгляд до Мінприроди та
Держекоінспекції України, ГСУ МВС України, ТОВ «Побутрембудматеріали».

ВИСНОВКИ:
1. Інформаційні дані державних установ, отримані за результатами

лабораторних досліджень об’єктів довкілля, підтверджують висновки експертної
комісії, опубліковані у звіті, ухваленому протокольним рішенням розширеного
засідання Комітету громадської ради при Мінприроди України з питань
екологічної безпеки та експертизи від 22.09.2015 № 6.

Зокрема, за даними досліджень вод у колодязях та ґрунтів
Держекоінспекцією України за дорученням Мінприроди України в зоні
можливого напрямку розповсюдження продуктів горіння у воді (71 проба вод)
перевищень гранично допустимих концентрацій нафтопродуктів, сульфатів,
нітритів, нітратів та хімічне споживання кисню не виявлено.

В ґрунтах (108 проб ґрунтів), перевищень вмісту нафтопродуктів у пробах
ґрунтів (у порівнянні з фоновим вмістом) не виявлено. У пробах ґрунтів,
відібраних на земельних ділянках у с. Путрівка та с. Руликів Васильківського
району виявлено перевищення вмісту сульфатів, що знаходиться у межах
похибки вимірювань.

За даними Державної установи «Київський обласний лабораторний центр
Держсанепідслужби України» проведено 584 заміри атмосферного повітря.
Досліджено 6 зразків ґрунту. Виявлені концентрації не перевищували гранично
допустимі.

Достовірні дані лабораторних досліджень державними лабораторіями та
лабораторіями системи Eurofins,  доводять, що забруднення компонентів
довкілля (атмосферного повітря, ґрунтів та ґрунтових вод) за межами території
нафтобази, як з моменту виникнення пожежі, так і зі впливом часу до моменту
відбору відповідних проб не перевищують фонових показників.

2. Дані  щодо показників забруднення об’єктів довкілля банз(а)піренами від
ДУ «Київський лабораторний центр Держсанепідслужби України» (лист від
12.10.2015 № 1823), вважати  не коректними у зв’язку з тим що:

- галузь атестації санітарно-гігієнічної лабораторії  відділу дослідження
фізичних та хімічних факторів Державної установи «Київський обласний
Лабораторний Центр Держсанепідслужби України» на проведення вимірювань у
сфері поширення державного метрологічного нагляду, відповідно до додатку до
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свідоцтва про атестацію від 15.04.2013 року № 057/13 поширюється лише на
вимірювання вмісту бенз(а)пірену у викидах  повітря робочої зони, при цьому
лабораторія Центру не має акредитації згідно ISO/IEC 17025;

- згідно інформації, наведеної в листі ДП «Науковий центр превентивної
токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. Академіка Л.І. Медведя МОЗУ» від
15.12.2015 року № 3/12-А-855, таких досліджень не проводилось, але при цьому
в листі ДУ «Київський лабораторний центр Держсанепідслужби України» від
12.10.2015 № 1823,  є посилання на протокол ДП «Науковий центр превентивної
токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. Академіка Л.І. Медведя МОЗУ»
№3/9-А-195-60797Е від 21 липня 2015р. про дослідження показників
забруднення об’єктів довкілля банз(а)піринами і визначення перевищення
показників вмісту бенз(а)пірену по ГДК;

- дані про забруднення об’єктів довкілля (ґрунтів та ґрунтових вод)
банз(а)піринами, відібраних за стандартизованими методами для оцінки
наслідків пожежі на нафтобазі та досліджених в незалежних лабораторіях
системи  Eurofins, компетентність яких підтверджена міжнародною акредитацією
згідно ISO/IEC 17025, доводять, що забруднення компонентів довкілля за
межами території нафтобази не перевищують фонових показників щодо
концентрації компонентів нафтопродуктів (бензену, толуолу, етилбензену,
ксилолу), поліциклічних ароматичних вуглеводнів  (бенз(а)піренів  та
поліхлорованих бефінілів) згідно європейських критеріїв.

3.  Наведена інформація у відповідях на запити на інформацію від органів
державної влади та державних установ,  демонструють:

- реальну недієвість державної системи моніторингу довкілля, що в свою
чергу унеможливило об’єктивний порівняльний аналіз ситуації до і після пожежі
на  нафтобазі;

- низький потенціал лабораторного оснащення державних лабораторій та
системи управління лабораторними дослідженнями, що у цілому не відповідає
вимогам національних, європейських та міжнародних стандартів.

Голосування: «за» - одноголосно.
Рішення прийнято.

Протокол вела О.В. Савченко


