
ЗВЕРНЕННЯ
Ніжинської районної ради Чернігівської області до Президента України, 

Верховної Ради України та Генерального прокурора України щодо захисту 
конституційних прав жителів Комарівської сільської об’єднаної

територіальної громади

У селі Берестовець Комарівської громади громадяни занепокоєні 
порушенням своїх конституційних прав. Так, СТОВ «Дружба-Нова», що належить 
до агрохолдингу «Кернел» має наміри побудувати вузол приготування рідких 
хімічних добрив КАС (карбамідно-аміачна суміш) на території Берестовецького 
старостинського округу, в межах села Комарівської сільської об’єднаної 
територіальної громади, для обслуговування земель північного кластеру України, 
що обробляє агрохолдинг.

Діяльність вузла (протягом 5-6 місяців на рік) потребує кількасот тон води та 
тисячі тон хімічних добрив на добу, та велику кількість електричної енергії 
(заявлено до 1000 кВА), інтенсивного руху великовагового автотранспорту по 
сільських дорогах, і на так критично низький рівень ґрунтових вод, значні 
перепади напруги в електромережі для населення, повністю знищить залишки 
автомобільних доріг з твердим покриттям та інше.

Рішення про будівництво вузла рідких хімічних добрив КАС суперечить волі 
подавляючої більшості населення Берестовецького старостинського округу та всієї 
Комарівської сільської об’єднаної територіальної громади.

У зв’язку з цим, жителями Комарівської сільської об’єднаної територіальної 
громади 25 травня 2021 року проведено громадські слухання щодо недопустимості 
та заборони розміщення на території Комарівської сільської об’єднаної 
територіальної громади вузла по виробництву КАС (рідких хімічних (мінеральних) 
добрив) компанією «Кернел» СТОВ «Дружба-Нова». На громадських слуханнях 
були присутні 211 осіб, з них наділені правом голосу - 203 особи.

31 травня 2021 року Протокол громадських слухань передано в Комарівську 
сільську раду Борзнянського району Чернігівської області.

Рішенням Комарівської сільської ради Борзнянянського району 
Чернігівської області п’ятої сесії дев’ятого скликання від 08 квітня 2021 року № 
126-05/ІХ, виконуючи волю виборців, заборонено будівництво вузла приготування 
рідких хімічних добрив КАС на території Комарівської сільської об’єднаної 
територіальної громади.

СТОВ «Дружба-Нова» подано позов до Комарівської сільської ради 
Борзнянського району Чернігівської області про визнання притиправним та 
скасування рішення Комарівської сільської ради Борзнянського району 
Чернігівської області п’ятої сесії дев’ятого скликання від 08 квітня 2021 року 
№ 126-05/ІХ.

27 серпня 2021 року ухвалою Чернігівського окружного адміністративного 
суду провадження у справі відкрито (справа № 620/8635/21).

02 листопада 2021 року Чернігівський окружний адміністративний суд позов 
задовольнив повністю, визнав протиправним та скасував рішення Комарівської 
сільської ради Борзнянського району Чернігівської області п’ятої сесії дев’ятого 
скликання від 08 квітня 2021 року № 126-05/ІХ, порушивши таким чином 
конституційні права жителів Комарівської сільської об’єднаної територіальної 
громади.



Відповідно до статті 5 Конституції України носієм суверенітету і єдиним 
джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через 
органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Статтею 13 Конституції України передбачено, що земля, її надра, 
атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах 
території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної 
(морської) економічної зани є об’єктами права власності Українського народу. Від 
імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та 
органи місцевого самоврядування в межах, визначених Конституцією України. 
Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству.

Відповідно до статті 14 Конституції України земля є основним національним 
богатством, що перебуває під особливою охороною держави.

Згідно статті 16 Конституції України забезпечення екологічної безпеки і 
підтримання екологічної рівноваги на території України, збереження генофонду 
Українського народу є обов’язком держави.

Відповідно до статті 9 Закону України «Про охорону навколишнього 
природного середовища» кожний громадянин України має право на безпечне для 
його життя та здоров’я навколишнє середовище; участь в обговоренні та внесення 
пропозицій до проектів нормативно-правових актів, матеріалів щодо розміщення, 
будівництва і реконструкції об’єктів, які можуть негативно впливати на стан 
навколишнього природного середовища, внесення пропозицій до органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування, юридичних осіб, що беруть 
участь в прийнятті рішень з цих питань.

Статтею 11 Закону України «Про охорону навколишнього природного 
середовища» передбачено, що Україна гарантує своїм громадянам реалізацію 
екологічних прав, наданих їм законодавством. Місцеві ради, органи державної 
влади в галузі охорони навколишнього природного середовища і використання 
природних ресурсів зобов’язані подавати всебічну допомогу громадянам у 
здійсненні природоохоронної діяльності, враховувати їх пропозиції щодо 
поліпшення стану навколишнього природного середовища та раціонального 
використання природних ресурсів, залучати громадян до участі у вирішенні питань 
охорони навколишнього природного середовища та використання природних 
ресурсів.

Відповідно до статті 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.

Статтею 2 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
передбачено, що місцеве самоврядування в Україні - це гарантоване державою 
право та реальна здатність територіальної громади - жителів села чи добровільного 
об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста - самостійно або 
під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування 
вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. 
Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст 
як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, 
а також через районні та обласні ради, як

Згідно статті 13 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
територіальна громада має право проводити громадські слухання - зустрічатися з



депутатами відповідної ради та посадовими особами місцевого самоврядування, 
під час яких члени територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати 
питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до 
відання місцевого самоврядування.

Враховуючи викладене, керуючись Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», на виконання вимог Закону України «Про охорону 
навколишнього середовища», просимо:

- провести перевірку щодо порушень конституційних прав жителів 
Комарівської сільської об’єднаної територіальної громади;

- вжити заходів задля заборони розміщення на території Комарівської 
сільської об’єднаної територіальної громади вузла по виробництву КАС (рідких 
хімічних (мінеральних) добрив) компанією СТОВ «Дружба-Нова».


