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Щодо наслідків паводків та підтоплення 
населених пунктів, територій, 
сільськогосподарських угідь і виробничих 
об’єктів, що відбулись в західних областях 
України

Комітет з питань екологічної політики та природокористування 
розглянув питання щодо наслідків паводків та підтоплення населених пунктів, 
територій, сільськогосподарських угідь і виробничих об’єктів, що відбулись в 
західних областях України.

Ситуація, що склалась у червні поточного року внаслідок ускладнення 
погодних умов, випадання значних опадів у вигляді дощу на території 
Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської та 
Чернівецької областей класифікована експертною комісією Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій, як надзвичайна ситуація природного 
характеру державного рівня.

Для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено сили та засоби 
центральних та місцевих органів виконавчої влади.

Представники Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів 
України, Державного агентства водних ресурсів, Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій та Державного агентства лісових ресурсів України 
надали інформаційно-аналітичні матеріали про причини таких катастрофічних 
наслідків паводків та підтоплення населених пунктів, територій, 
сільськогосподарських угідь і виробничих об’єктів, що відбулись в західних 
областях України, а також шляхи вирішення питання з метою недопущення 
такої ситуації у подальшому (далі - матеріали щодо наслідків паводків 
і підтоплення), що додаються.

Комітет поділяє занепокоєння щодо необхідності негайного 
забезпечення дотримання гарантованих Конституцією України прав громадян 
України на безпечне для життя і здоров'я довкілля, сприятливих умов 
життєдіяльності людей, а також вжиття невідкладних заходів для подолання 



наслідків надзвичайної ситуації, спричиненої повенями в окремих районах 
Івано-Франківської, Чернівецької, Львівської та Закарпатської областей 
України, що призвели до чисельних руйнувань та пошкодження житлових 
будинків, транспортної інфраструктури, систем енергозабезпечення, зв’язку, 
заподіяння іншої шкоди.

За результатами розгляду, Комітет  в и р і ш и в:

1. Інформацію взяти до відома.
2. Оприлюднити надані матеріали щодо наслідків паводків і підтоплення 

та аудіозапис засідання на веб-сайті Комітету з питань екологічної політики та 
природокористування.

3. Матеріали щодо наслідків паводків і підтоплення надати Робочій 
групі з напрацювання стратегії протипаводкових заходів та подолання їх 
наслідків з відповідним законодавчим забезпеченням для опрацювання.

4. Робочій групі з напрацювання стратегії протипаводкових заходів та 
подолання їх наслідків з відповідним законодавчим забезпеченням 
опрацювати матеріали щодо наслідків паводків і підтоплення на надати 
рекомендації щодо шляхів вирішення ситуації, що склалась у західних 
областях України.
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