
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ  

ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я  

 
від 3 лютого 2021 р.   № 66/8 

 
Про схвалення рекомендацій 

 Комітетських слухань  

 

Розглянувши проект рекомендацій Комітетських слухань на тему: «Про 

проблеми затоплення шахт і забруднення питної води в межах Донецької і 

Луганської областей», беручи до уваги інформацію, надану міністерствами, 

центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування, науковими, міжнародними та громадськими організаціями, а 

також пропозиції, висловлені у виступах під час обговорення проблеми затоплення 

шахт і забруднення питної води в межах Донецької і Луганської областей,  

Комітет в и р і ш и в: 

1.Схвалити рекомендації Комітетських слухань на тему: «Про проблеми 

затоплення шахт і забруднення питної води в межах Донецької і Луганської 

областей» (додаються). 

2. Направити рекомендації Комітетських слухань на тему: «Про проблеми 

затоплення шахт і забруднення питної води в межах Донецької і Луганської 

областей» Кабінету Міністрів України, Міністерству енергетики України, 

Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України, Міністерству з 

питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Міністерству 

оборони України, Міністерству охорони здоров'я України, Міністерству 

закордонних справ України, Державній екологічній інспекції України, Державній 

службі геології та надр України, Державному агентству водних ресурсів України, 

Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Секретарю Ради національної 

безпеки і оборони України, Донецькій та Луганській обласним державним 

адміністраціям. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покладається на голову підкомітету 

з питань зміни клімату та охорони атмосферного повітря Комітету Верховної Ради 

України з питань екологічної політики та природокористування, народного депутата 

України Василенко Л.В. 

 

Голова Комітету                                                                      О. БОНДАРЕНКО 
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СХВАЛЕНО 

рішенням Комітету з питань екологічної  

політики та природокористування  

від « 3 »лютого 2021 р. №66/8 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Комітетських слухань на тему: «Про проблеми затоплення шахт і забруднення 

питної води в межах Донецької і Луганської областей» 

 

 

Відповідно до плану роботи Комітету Верховної Ради України з питань 

екологічної політики та природокористування на період четвертої  сесії Верховної 

Ради України дев’ятого скликання, затвердженого рішенням Комітету від 15 липня 

2020 року №41/8, 10 листопада 2020 у режимі відеоконференції відбулися 

Комітетські слухання на тему: «Про проблеми затоплення шахт і забруднення 

питної води в межах Донецької і Луганської областей». 

За інформацією Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України 

на екологічну ситуацію на сході України, переважно, впливає концентрація 

промислових об’єктів вугільної промисловості, розташованих на територіях двох 

областей - Донецької та Луганської.  

Основний негативний вплив на довкілля має рівень підземних шахтних вод, 

який постійно піднімається на ліквідованих і діючих підприємствах, створюючи 

загрозу затоплення інфраструктурних об’єктів та цілих населених пунктів на сході 

України, а також забруднення мереж водних джерел. Обтяжуючим фактором в цій 

ситуації слугують умови маловоддя, що спостерігається по всій території країни. 

Особливе занепокоєння викликає відсутність конкретної інформації щодо 

стану вугільних шахт, розташованих на тимчасово окупованих територіях України. 

Внаслідок російської збройної агресії 62 шахти опинились за межами контролю  

української влади.  

Порушення гідрологічного балансу та припинення відкачування підземних вод 

водовідливними комплексами цих шахт створює високий ризик техногенної та 

екологічної катастрофи. Конкретними прикладами можливих таких ризиків є: 

виділення вибухонебезпечного газу-метану та вихід шахтних вод на поверхню, 

забруднення верхніх водоносних горизонтів, погіршення якісного складу води у 

водозабірних спорудах (свердловинах, колодязях тощо), просідання поверхні з 

деформацією розташованих на ній будівель, інфраструктурних об’єктів тощо. 

Щодо стану та якості водних ресурсів регіону.  
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З першого півріччя 2020 р. державний моніторинг поверхневих вод у басейні р. 

Сіверський Донець здійснюється за 70 показниками, в т.ч. 37 для визначення 

хімічного стану масивів поверхневих вод (у 2019 - першому півріччі 2020 років - за 

38 показниками, в т.ч. для визначення хімічного стану масивів поверхневих вод - 9). 

За результатами моніторингу у липні-серпні 2020 р. хімічний стан масивів 

поверхневих вод у місцях поверхневих питних водозаборів на Донецьку та 

Луганську області відноситься до 1 класу «добрий». 

При цьому, слід зазначити, що з 2016 р. в скидах шахтно-кар’єрних вод, що не 

використовуються, забруднюючі речовини не відображаються, тому категорія 

якості вод, що скидаються, не визначається. Отже, відстежити вплив шахтно-

кар’єрних вод на поверхневі водні об’єкти не можливо. До 2016 р. шахтно-кар’єрні 

води належали до категорії забруднених. 

За інформацією Державного агентства водних ресурсів України у 2013 році (до 

початку російської збройної агресії) водокористування у Донецькій та Луганській 

областях здійснювали 2306 водокористувачів в об’ємі близько 2,5 км3, скид стічних 

вод складав близько 1,6 км3, 40 % з яких належали до категорії забруднених. 

З 2014 р. державний моніторинг поверхневих вод у Донецькій та Луганській 

областях здійснюється Сіверсько-Донецьким басейновим управлінням водних 

ресурсів, яке належить до сфери управління Держводагентства, тільки на 

підконтрольній Уряду України території. 

 

Проблеми затоплення шахт і забруднення питної води у Донецькій області 

Затоплення шахт у Донецькій області 

За інформацією Міністерства енергетики України на тимчасово окупованих 

територіях у Донецькій області знаходяться такі шахти: "Панфіловська", 

"Жовтнева", "Заперевальна" № 2, шахта № 6 "Червона Зірка", шахта № 9 

"Капітальна", шахта № 12 "Наклонна", "60-річчя Радянської Украіни", "Петровська", 

"Кіровська", "Харцизька", "Радянська", "Червоногвардійська", "Юний Комунар" 

("Юнком"), "Кочегарка", шахта ім. М.О. Ізотова, "Кондратівка",  "Червоний 

Профінтерн", "Олександр-Захід", "Московська", "Вінницька", "Кіровська" (ДП 

"Жовтеньвугілля"), "Житомирська", "Постніківська", "Шахтарська", "Об'єднана", 

"Міуська", "Сніжнянська", "Червона Зірка" (ДП "Торезантрацит"), шахта № 3-біс, 

"Лісова" (ДП "Торезантрацит"), ЦЗФ  "Сніжнянська", "Глибока", Вугільна компанія 

"Куйбишевська", шахта ім. Ю.О. Гагаріна. 

За інформацією Донецької обласної державної адміністрації на сьогодні на 

підконтрольній території області відкачування води здійснюють 23 шахти, у тому 

числі 21 діюча шахта та по 1 шахті, що знаходяться в стадії ліквідації (шахта «Нова» 

м. Торецьк) або підготовки до ліквідації (ДП «Шахта ім. Д. С. Коротченка» м. 

Селидове). На 5 шахтах, що знаходяться в стадії ліквідації або підготовки до 

ліквідації роботу водовідливних комплексів припинено. 
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На частині території, яка знаходиться під ефективним контролем РФ як країни-

агресорки відбувається неконтрольоване затоплення низки шахт. Зокрема, це 

стосується шахт Центрального району Донбасу, які розташовані у безпосередній 

близькості до лінії розмежування, а саме: ДП «Артемвугілля» (м. Горлівка) та 

ДП «Орджонікідзевугілля» (м. Єнакієве). У разі підйому рівня шахтних вод до рівня 

денної поверхні можливий розвиток процесів підтоплення частини території міст 

Горлівка, Вуглегірськ, Єнакієве та Бунге (Юнокомунарівськ). 

На території м. Торецьк розташовано 2 діючі шахти ДП «Торецьвугілля» 

(«Центральна» та «Торецька»), та 4 шахти, які знаходяться в стадії ліквідації або 

підготовки до ліквідації (ім. Артема, «Нова», «Південна», «Північна»). Деякі шахти 

мають гідрогеологічні зв’язки між собою та з шахтами м. Горлівка. При затопленні 

будь-якої з них виникають умови для перетікання води на суміжні шахти та 

утворюються аналогічні негативні загрози частині території м. Торецьк.  

Зокрема закриті шахти ім. Артема та «Південна» мають стійкий гідравлічний 

зв’язок між собою та з закритою шахтою ім. Гагаріна (м. Горлівка). За 

непідтвердженими даними, водовідливний комплекс шахти ім. Гагаріна тривалий 

час не працює. На сьогодні всі ці шахти затоплюються єдиним басейном – вода 

надходить до шахти ім. Гагаріна і далі на інші шахти м. Горлівка.  

Затоплення цих шахт може призвести до зміни існуючого режиму підземних 

вод, що може спричинити активізацію процесів підтоплення та пов’язаних з цим 

інших несприятливих екзогенних процесів. Однак, існуючих на сьогодні даних 

недостатньо для здійснення достовірного прогнозу подальшого розвитку 

гідрогеологічної ситуації в м. Торецьк. Процес повного затоплення вугільних шахт 

може призвести до техногенних аварій та погіршення екологічної ситуації, але є 

непередбаченим за часом та наслідками і потребує додаткових спеціалізованих 

досліджень, перш за все на тимчасово непідконтрольній території, для чого 

необхідно залучення міжнародних організацій. 

Забруднення води у Донецькій області 

У межах Донецької області на тимчасово окупованій території знаходиться 

частина басейну р. Сіверський Донець у витоках річок Кривий Торець (басейн р. 

Казенний Торець) та Бахмутка. На річках Приазов’я у Донецькій області частково 

підконтрольним залишився суббасейн р. Кальміус (у районі м. Маріуполь) і його 

права притока р. Кальчик (повністю знаходиться на підконтрольній території). 

На території Донецької області розташовано 4 поверхневих питних водозабори, 

які є структурними підрозділами КП «Компанія «Вода Донбасу»: Регіональне 

управління по експлуатації каналу Сіверський Донець-Донбас, Слов’янське 

регіональне виробниче управління (забір води з р. Сіверський Донець), 

Маріупольське регіональне виробниче управління (забір зі Старо-Кримського 

водосховища на р. Кальчик), а також КП «Слов’янськводоканал» (забір води з р. 

Сіверський Донець). 
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Найбільший об’єм забору води здійснюється РУЕК КП «Компанія «Вода 

Донбасу» в канал Сіверський Донець-Донбас (з р. Сіверський Донець, на 522 км від 

гирла). У 2019 році об’єм забору склав 492,7 млн.м3. 

Слід зазначити, що річки, які межують з тимчасово непідконтрольною 

територією у Донецькій області (басейни річок Кривий Торець та Бахмутка), не 

здійснюють вплив на якісний стан питного водозабору на Донецьку область у канал 

Сіверський Донець-Донбас, який розташовано на 522 км від гирла р. Сіверський 

Донець, що вище за течією від впадіння р. Казенний Торець - 518 км від гирла 

(притокою якого є р. Кривий Торець) та р. Бахмутка - 484 км від гирла. 

Вплив на питний водозабір зі Старо-Кримського водосховища з тимчасово 

окупованої території також не здійснюється, оскільки р. Кальчик, на якій 

розташовано водосховище, та його притоки повністю знаходяться на 

підконтрольній території. 

У Донецькій області (на підконтрольній території), за даними державного 

обліку водокористування, у 2019 р. 10 підприємств вугільної промисловості 

здійснювали скид шахтно-кар’єрних вод до поверхневих водних об’єктів басейну р. 

Казенний Торець (басейн р. Сіверський Донець) в об’ємі 17,05 млн.м3 без категорії 

якості. Вугільні шахти в районі басейну річок Приазов’я зараз повністю знаходяться 

на тимчасово непідконтрольній території. 

Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення 

Донецької області знаходиться у межах компетенції діяльності Державної установи 

«Донецький обласний лабораторний центр МОЗ України», яка проводить постійний 

лабораторний контроль за якістю питної води у місцях водозаборів, на 

водопровідних спорудах і мережах централізованого господарсько-питного 

водопостачання, джерелах нецентралізованого водопостачання тощо, на 

контрольованих Україною територіях. За звітній період Донецьким обласним 

лабораторним центром МОЗ України проведено: 

1) 12804 дослідження питної води централізованого водопостачання за 

мікробіологічними показниками. Відхилення від санітарних норм встановлено у 

2,5% (проти 2,6% за аналогічний період минулого року); 

2) 37653 досліджень питної води централізованого водопостачання за 

санітарно-хімічними показниками. Відхилення від санітарних норм встановлено у 

4,6% (проти 4,4% за аналогічний період минулого року); 

3) 139 досліджень питної води централізованого водопостачання за 

радіологічними показниками. Відхилень від санітарних норм не виявлено. (за 

аналогічний період минулого року відхилень також не було виявлено); 

4) 3116 досліджень питної води нецентралізованого водопостачання за 

мікробіологічними показниками. Відхилення від санітарних норм встановлено у 

15,5% (проти 17,0% за аналогічний період минулого року); 
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5) 11860 досліджень питної води нецентралізованого водопостачання за 

санітарно-хімічними показниками. Відхилення від санітарних норм встановлено у 

16,7% (проти 12,6,0% за аналогічний період минулого року). З них проведено 828 

досліджень питної води нецентралізованого водопостачання за за вмістом нітратів. 

Відхилення від санітарних норм встановлено у 46,1% (проти 11,6% за аналогічний 

період минулого року) – за рахунок зменшення проведених досліджень проти рівня 

минулого року. 

 

Проблеми затоплення шахт і забруднення питної води у Луганській області 

Затоплення шахт у Луганській області 

За інформацією Міністерства енергетики України на тимчасово 

непідконтрольній українській  владі території у Донецькій області знаходяться такі 

шахти: у Луганській області: шахта "ім. 50-річчя Радянської України", "Центральна" 

(ДП "Антрацит"), шахта "ім. газети "Луганська правда", шахтодільниця №30 ім. 

газети "Луганська правда", "Анненська", "Краснопольївська", "Брянківська", шахта 

"ім. С.Тюленіна", "Алмазна", "Запорізька", шахтодільниця "Штерівська" шахти 

"Запорізька" шахта "ім. С.М. Кірова", "Голубівська", "Луганська", "Пролетарська", 

шахта № 71 "Індустрія", "Ворошиловська", "Майська", шахтаа ім. П.Л. Войкова, 

шахта ім. В.В. Володарського, шахта ім. І.В.Чеснокова, "Максимівська", шахта  ім. 

Ілліча,"Центральна - Ірміне", "Ленінка ", "Україна", "Перевальська", 

"Комісарівська", шахта ім. С.В.Косіора, "Слов'яносербська". 

Слід зазначити, що у Первомайсько-Стаханівському вугледобувному регіоні 

Луганської області склалась критична ситуація, пов’язана з неконтрольованим 

затопленням розташованих на тимчасово непідконтрольній території Луганської 

області шахт «Первомайська» та «Голубівська», які гідрологічно пов’язані через 

шахту «Родіна», яка відповідно до проекту знаходиться в стані ліквідації, з діючими 

шахтами державного підприємства «Первомайськвугілля», а саме: «Золоте», 

«Карбоніт» та «Гірська». 

Внаслідок російської збройної агресії проти України поблизу таких шахт було 

припинено відкачування підземних вод водовідливними комплексами: «Родіна» - з 

01.09.2014, діючої на той час шахти «Первомайська» - з 01.09.2015, групового 

водовідливного комплексу шахти «Голубівська» - з 24.10.2016. 

Наслідком неконтрольованого процесу затоплення цих шахт стало раптове 

збільшення обсягів підземних вод. Відтоді та на теперішній час у безперервному 

режимі відкачується обсяг води 1000 мЗ/годину водовідливним комплексом шахти 

«Золоте» ДП «Первомайськвугілля». У зв’язку зі збільшенням обсягів відкачуваної 

води постало питання розширення (реконструкції) поверхневого комплексу очисних 

споруд поблизу шахти. 

У 2018 році прорив води із затоплених шахт «Родіна» та «Первомайська», які 

розташовані на тимчасово окупованій території Луганської області призвів до 
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підтоплення гідрологічно пов’язаної з ними шахти «Золоте» ДП 

«Первомайськвугілля». Тому, для здійснення першочергових невідкладних заходів, 

пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації техногенного 

характеру, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 № 265-р з 

резервного фонду державного бюджету було виділено понад 131 млн. гривень. У 

свою чергу, підтоплення шахти «Золоте» викликає загрозу підтоплення шахт 

«Карбоніт», «Тошківська», «Гірська» поруч із р. Сіверський Донець, що є джерелом 

питного водопостачання для близько півтора мільйонів людей і де розташована 

Попаснянська фільтрувальна станція. 

 

Забруднення води у Луганській області 

За інформацією Луганської обласної державної адміністрації питання безпеки 

водопостачання на території Луганської області є вкрай актуальним з огляду на 

затоплення шахт і забруднення водних джерел в умовах проявів маловоддя, що 

спостерігаються останніми роками на території держави. 

Основним джерелом поверхневих вод у Луганській області є русло р. 

Сіверський Донець. 

У межах Луганської області поза зоною контролю залишилось русло р. 

Сіверський Донець нижче с. Світличне (майже на 200 км від кордону з Російською 

Федерацією), басейни річок Лугань (майже повністю, окрім верхів’я), Велика 

Кам’янка, Луганчик та Кундрюча (повністю), а також басейн р. Міус (район басейну 

річок Приазов’я). 

Головним підприємством, яке здійснює питне водопостачання Луганської 

області з поверхневих водних об’єктів, у т.ч. на тимчасово окупованій території, є 

КП «Попаснянський районний водоканал». Питний поверхневий водозабір КП 

«Попаснянський районний водоканал» розташовано на р. Сіверський Донець, на 469 

км від гирла. 

У 2019 році КП «Попаснянський районний водоканал» було забрано з русла р. 

Сіверський Донець (467 км від гирла) 33928,8 тис.м3 води, або 92,9 тис.м3 на добу 

(при ліміті забору 40086 тис.м3 на рік та 154,06 тис.м3 на добу). 

Для забезпечення сталої роботи водогосподарського комплексу функціонують 

2 Міжвідомчі комісії по узгодженню режимів роботи водосховищ та 

водогосподарських систем - у басейні р. Сіверський Донець при Сіверсько- 

Донецькому басейновому управлінні водних ресурсів та у басейні річок Приазов’я 

при Басейновому управлінні водних ресурсів річок Приазов’я. 

Станом на 27.10.2020 основні водосховища комплексного призначення 

працюють згідно зі встановленими режимами роботи, а їх наповнення складає: 

Печенізького - 73% НПР (281 млн.м3), Оскільського - 64% (279 млн.м3), Старо- 

Кримського - 86% (34,6 млн.м3); скид з Райгородської греблі здійснюється 

витратами 24,4 м3/с, при екологічних 22 м3/с. 
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Для підтримки прийняття управлінських рішень та вжиття попереджувальних 

заходів щодо сталої роботи поверхневих водозаборів виконуються заходи зі 

встановлення автоматизованих постів контролю рівнів та якості води. 

Встановлено автоматизовані пости по річках Казенний Торець, Кривий Торець 

та Бахмутка, які межують з тимчасово окупованою територією, що має забезпечити 

оперативне реагування у разі змін якості та кількості вод з урахуванням ризиків з 

непідконтрольної території. На даний час пости працюють у тестовому режимі. 

Також встановлено пости на р. Кальміус, Кальчик (басейн річок Приазов’я). На 

даний час пости також працюють у тестовому режимі. 

У Луганській області у 2019 р. 11 підприємств вугільної промисловості 

здійснювали скид до поверхневих водних об’єктів басейну р. Сіверський Донець (по 

руслу р. Сіверський Донець та у притоки, що нижче розташування поверхневого 

питного водозабору КП «Попаснянський районний водоканал») в об’ємі 16,63 

млн.м3, без категорії. 

Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення 

Луганської області знаходиться у межах компетенції діяльності Державної 

установи «Луганський обласний лабораторний центр МОЗ України», яка проводить 

постійний лабораторний контроль за якістю питної води у місцях водозаборів, на 

водопровідних спорудах і мережах централізованого господарсько-питного 

водопостачання, джерелах нецентралізованого водопостачання тощо, на 

контрольованих Україною територіях. Так, протягом 9 місяців 2020 р. Луганським 

обласним лабораторним центром МОЗ України проведено: 

1) 12735 досліджень питної води централізованого водопостачання за 

мікробіологічними показниками. Відхилення від санітарних норм встановлено у 

0,8% (проти 1,6% за аналогічний період минулого року); 

2) 17968 досліджень питної води централізованого водопостачання за 

санітарно-хімічними показниками. Відхилення від санітарних норм встановлено у 

10,8% (проти 11,7% за аналогічний період минулого року); 

3) 1353 досліджень питної води нецентралізованого водопостачання за 

мікробіологічними показниками. Відхилення від санітарних норм встановлено у 

5,6% (проти 5,4% за аналогічний період минулого року); 

4) 5269 досліджень питної води нецентралізованого водопостачання за 

санітарно-хімічними показниками. Відхилення від санітарних норм встановлено у 

8,3% (проти 3,8% за аналогічний період минулого року). З них проведено 462 

досліджень питної води нецентралізованого водопостачання за за вмістом нітратів. 

Відхилення від санітарних норм встановлено у 9,5% (проти 10,5%) – за рахунок 

зменшення проведених досліджень проти рівня минулого року. 
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Виходячи з вищевикладеного, Комітет вирішив: 

1. Інформацію щодо проблеми затоплення шахт і забруднення джерел питної 

води в межах Донецької і Луганської областей  взяти до відома. 

2.Рекомендувати: 

Кабінету Міністрів України: 

забезпечити збір і узагальнення фактичних даних щодо рівнів та динаміки 

затоплення вугільних шахт на підконтрольних Україні територіях Донецької і 

Луганської областей та отримання таких даних через місію ОБСЄ в Україні з 

узагальнених моніторингових даних з тимчасово окупованих територій Донецької 

та Луганської областей; 

забезпечити сталість і безперервність фінансування моніторингових заходів за 

станом підземних шахтних вод на території Донецької та Луганської областей за 

рахунок коштів державного та обласного бюджетів та розглянути можливість 

збільшення видатків на такий моніторинг; 

забезпечити збільшення з 2021 р. фінансування на пошук джерел питних 

підземних вод, гідрогеологічних, інженерно-геологічних та еколого- геологічних 

досліджень та заходів за Загальнодержавною програмою розвитку мінерально-

сировинної бази України на період до 2030 року з урахуванням частки підземних 

вод у загальному водопостачанні для господарських потреб і забезпечення питною 

водою від 7% до 15% (у середньому 10%); 

передбачити в Державному бюджеті України на 2021 рік цільові кошти та 

вжити заходи з метою попередження і ліквідації негативних наслідків надзвичайних 

ситуацій внаслідок підтоплення шахт та забруднення питної води, а також з метою 

недопущення погіршення існуючої екологічної ситуації на території Донецької та 

Луганської областей; 

дати відповідне доручення центральним та місцевим органам виконавчої влади 

щодо забезпечення належного фінансування та неухильного виконання в повному 

обсязі заходів передбачених державними і регіональними програмами охорони 

водних ресурсів, розвитку водного господарства та підвищення якості питної води; 

в рамках роботи Координаційного центру з питань трансформації вугільних 

регіонів України, а також розробки концепції реформування вугільної 

промисловості України та концепції Національної програми трансформації 

вугільних регіонів України до 2027 року, забезпечити фінансування за рахунок 

бюджетних коштів заходів, націлених на забезпечення екологічної безпеки; 

здійснити розрахунок граничних обсягів видатків для забезпечення визначених 

заходів та відобразити їх у бюджетній декларації та бюджетному запиті у строки, 

встановлені Бюджетним кодексом України; 
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на базі Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України створити 

Міжвідомчу робочу групу моніторингу еколого-техногенних ризиків, зокрема для 

запровадження: 1) автоматизованої інформаційної системи комплексних даних про 

стан довкілля, 2) органу, відповідального за збір, обробку та публікування таких 

даних, а також 3) затвердженої методології збору даних та їх використання в 

аналітично-прогнозувальній діяльності щодо еколого-техногенних ризиків. 

Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 

України: 

спільно з Міністерством закордонних справ України внести на розгляд 

Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і 

Луганській областях питання проведення моніторингу стану шахт на тимчасово 

окупованих територіях України, з можливим залученням міжнародних організацій;  

включити питання попередження екологічної та техногенної катастрофи до 

порядку денного переговорного процесу у Нормандському форматі; 

разом з ОБСЄ та міжнародними неурядовими організаціями розглянути 

питання щодо регулярного отримання даних виробничого і екологічного стану 

об’єктів критичної інфраструктури, розташованих на території населених пунктів, 

на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження. 

Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України: 

кожні шість місяців надавати Комітету Верховної Ради України з питань 

екологічної політики та природокористування інформаційну довідку про стан 

довкілля та еколого-небезпечних об’єктів (зокрема, об’єктів вугільної 

промисловості) Донецької та Луганської областей; 

спільно з Державним агентством водних ресурсів України забезпечити 

підготовку Змін до Порядку ведення державного обліку водокористування, що 

затверджений наказом Мінприроди від 16.03.2015 № 78, у частині зазначення 

обсягів скидів забруднюючих речовин при скиданні шахтно-кар’єрних вод 

водокористувачами. Проект таких змін надати на ознайомлення комітету не пізніше 

як через 6 місяців після публікації цих рекомендацій; 

спільно з Державною службою геології та надр України до 31.12.2021 р силами 

ДРГП «Донецькгеологія» провести роботи за рахунок цільових державних коштів із 

складання комплекту еколого-гідрогеологічних карт масштабу 1:25 000 по 

центральній та східній частині Центрального вуглепромислового району (далі-ВПР) 

з прогнозом гідрогеологічних змін внаслідок некерованого закриття вугільних шахт 

на основі динамічно-фільтраційної моделі з урахуванням досвіду виконання 

комплексних еколого-гідрогеологічних досліджень по Торецькій площі; 

спільно з Державною службою геології та надр України проводити обов’язкове 

щорічне обстеження шахт, які входять до складу АТ «Лисичанськвугілля», а саме 

шх. ім. Г.Г.Капустіна, ім. Д.Ф. Мельникова, «Привільнянська», «Новодружеська», з 

метою забезпечення контролю ситуації зі скидом високо мінералізованих шахтних 
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вод (20-30г/дм3) - шх. ім. Г.Г. Капустіна та ім. Д.Ф. Мельникова в рамках системи 

моніторингу довкілля. Звіти за результатами такого обстеження надавати Комітету 

Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування 

щороку до 1 березня; 

спільно з Державною екологічною інспекцією України розробити законопроект 

про внесення змін до статті 3 Закону України «Про тимчасові заходи на період 

проведення антитерористичної операції» з метою надання територіальним органам 

Державної екологічної інспекції України повноважень щодо здійснення планових 

заходів державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього 

природного середовища суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику для 

навколишнього природного середовища відповідно до вимог Закону України «Про 

основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». 

Проект закону подати на розгляд комітету до 01.09.2021 р. 

Міністерству енергетики України: 

забезпечити фінансування вугільної галузі в частині розроблення та втілення 

проектів очисних споруд з застосуванням сучасних методів демінералізації шахтних 

вод до норм ГДК; 

забезпечити постійне енергопостачання водовідливних та вентиляційних 

комплексів шахт; 

продовжити відкачку шахтних вод на шахті «Золоте», та слідкувати за 

можливим короткочасним виходом шахтних вод в долині р. Біленької та р. 

Комишуваха. 

Державній екологічній інспекції України: 

провести заходи державного нагляду (контролю) дотримання суб’єктами 

господарювання вимог природоохоронного законодавства щодо дотримання 

режимів зон санітарної охорони питних водозаборів. 

Державній службі геології та надр України: 

спільно з Фондом Державного майна України опрацювати питання щодо 

відтермінування процесу передачі УкрДГРІ та ДП СХІД РГП до Фонду державного 

майна та підготувати проект розпорядження Кабінету Міністрів України про 

скасування процесу передачі УкрДГРІ та ДП СХІД РГП до Фонду державного майна 

та виключення зазначених підприємств з переліку об’єктів приватизації, оскільки 

вони мають стратегічне державне значення; опрацювати питання щодо оптимізації 

зазначених підприємств з метою обов’язкового подальшого виконання робіт по 

переходу до басейнового принципу управління водними ресурсами відповідно до 

Угоди про Асоціацію Україна-ЄС; 

розглянути питання необхідності проведення у 2021 році робіт з моніторингу 

стану шахт та їх впливу на надра, які знаходяться на підконтрольній території 

Луганської області та потребують постійного спостереження. 



12 

 

 

Державному агентству водних ресурсів України: 

спільно з  Державною службою геології та надр України та Державною 

службою України з надзвичайних ситуацій забезпечити виконання вимірювань у 

рамках моніторингу масивів поверхневих та підземних вод у басейнах річок Дону, 

Приазов’я та Дніпра. 

Луганській обласній державній адміністрації: 

забезпечити постійне проведення режимних спостережень в районі шх. 

«Золоте» та прилеглих до них територій, а по пробурених у 2019 році 3-х 

спостережних свердловинах в районі шх. «Золоте» необхідно щоквартально 

проводити моніторинг за станом підземних шахтних вод. 

Донецькій обласній державній адміністрації: 

опрацювати питання залучення інвестицій для реалізації на території 

м. Мирноград та м. Торецьк пілотних проєктів з будівництва станцій очищення 

шахтних вод для подальшого її використання в житлово-комунальному 

господарстві та для потреб промислового комплексу; 

забезпечити фінансування за рахунок коштів обласного фонду охорони 

навколишнього природного середовища створення та функціонування опорної 

обласної мережі для здійснення зонального моніторингу порушеного режиму 

підземних вод у зонах промислового впливу; 

запланувати на 2021 рік фінансування з обласного фонду охорони 

навколишнього природного середовища заходів щодо створення та функціонування 

опорної обласної мережі зонального моніторингу порушеного режиму підземних 

вод у зонах промислового впливу та фінансування значної кількості 

високозатратних заходів, які не є природоохоронними згідно постанови Кабінету 

Міністрів України від 17.09.1996 р. №1147 «Про затвердження переліку видів 

діяльності, що належать до природоохоронних заходів». 

3. Кабінету Міністрів України,  Міністерству з питань реінтеграції 

тимчасово окупованих територій України, Міністерству захисту довкілля та 

природних ресурсів України, Міністерству енергетики України, Державній 

екологічній інспекції України, Державній службі геології та надр України, 

Державному агентству водних ресурсів України, Донецькій та Луганській обласним 

державним адміністраціям поінформувати до 1 червня 2021 р. Комітет Верховної 

Ради України з питань екологічної політики та природокористування про стан 

реалізації рекомендацій. 

4. Рекомендувати голові підкомітету з питань зміни клімату та охорони 

атмосферного повітря Комітету Верховної Ради України з питань екологічної 

політики та природокористування Василенко Л.В вийти з ініціативою щодо 

проведення парламентських слухань на тему екологічних проблем Донецької та 

Луганської областей, пов’язаних зі збройним конфліктом, в період десятої сесії 

Верховної Ради України IX скликання. 


