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ГОЛОВУЄ: голова підкомітету з питань зміни клімату та охорони 

атмосферного повітря Василенко Л.В. 

 

ПРИСУТНІ: 

народні депутати України – члени Комітету: Бондаренко О.В., Шахов С.В. 

помічники-консультанти народних депутатів-членів Комітету: 

Василенко Л.В. – Артем’єва О.В. 

Працівники секретаріату: Борисюк М.М., Лопушенко О.І., Ярмоленко О.В. 

 

ЗАПРОШЕНІ:  

Бакунець Павло Андрійович – народний депутат України, член Комітету з 

питань екологічної політики та природокористування; 

Задорожний Андрій Вікторович – народний депутат, член Комітету з питань 

екологічної політики та природокористування; 

Івахів Степан Петрович – народний депутат України, перший заступник голови 

Комітету з питань екологічної політики та природокористування; 

Криворучкіна Олена Володимирівна – народний депутат України, заступник 

голови Комітету з питань екологічної політики та природокористування; 

Кривошеєв Ігор Сергійович – народний депутат України, голова підкомітету з 

питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи Комітету з питань 

екологічної політики та природокористування; 

Лабунська Анжеліка Вікторівна – народний депутат України, член Комітету з 

питань екологічної політики та природокористування; 

Маріковський Олександр Валерійович – народний депутат України, заступник 

голови Комітету з питань екологічної політики та природокористування;  
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Матусевич Олександр Борисович – народний депутат України, член Комітету з 

питань екологічної політики та природокористування; 

Нестеренко Кирилл Олександрович – народний депутат України, голова 

підкомітету з питань державної політики у сфері поводження з відходами 

Комітету з питань екологічної політики та природокористування; 

Овчинникова Юлія Юріївна – народний депутат України, голова підкомітету з 

питань лісових ресурсів, об'єктів тваринного та рослинного світу, природних 

ландшафтів та об'єктів природно-заповідного фонду Комітету з питань 

екологічної політики та природокористування; 

Прощук Едуард Петрович – народний депутат України, член Комітету з 

питань екологічної політики та природокористування; 

Фельдман Олександр Борисович – народний депутат України, секретар 

Комітету з питань екологічної політики та природокористування; 

Якименко Павло Віталійович – народний депутат України, голова підкомітету 

з питань державного моніторингу навколишнього природного середовища 

Комітету з питань екологічної політики та природокористування 

Яценко Антон Володимирович – народний депутат України, член Комітету з 

питань екологічної політики та природокористування; 

Гриб Вікторія Олександрівна – народний депутат України, член Комітету 

Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг 

Єфімов Максим Вікторович – народний депутат України,  член Комітету 

Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг; 

Магомедов Муса Сергоєвич – народний депутат України, член Комітету 

Верховної Ради України з питань економічного розвитку; 

Сухов Олександр Сергійович – народний депутат України, член Комітету 

Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури 

Требушкін Руслан Валерійович – народний депутат України, член Комітету з 

питань національної безпеки, оборони та розвідки; 

Зорін Олександр Олексійович –  заступник Міністра енергетики України; 

Синюк Андрій Васильович – заступник директора Департаменту вугільно-

промислового комплексу Міненерго; 

Павлюкович Олена Станіславівна –  начальник відділу координації       геолого-

маркшейдерських та підготовчих робіт Департаменту вугільно-промислового 

комплексу Міненерго; 

Стрілець Руслан Олександрович – заступник Міністра захисту довкілля та 

природних ресурсів України; 

Колтик Олена Тарасівна – директор департаменту з питань управління 

відходами те екологічної безпеки Міндовкілля 

Семенець Олександр Степанович – заступник директора департаменту – 

начальник відділу з питань поводження з відходами Департаменту з питань 

поводження з відходами та екологічної безпеки Міндовкілля; 

Філоненко Роман Степанович – заступник директора департаменту – начальник 

відділу екологічної безпеки Департаменту з питань поводження з відходами та 

екологічної безпеки Міндовкілля; 
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Тіщенкова Марина Олегівна – директор Департаменту екологічної оцінки та 

контролю; 

Чередниченко Вікторія Віталіївна – головний спеціаліст відділу стратегічної 

екологічної оцінки Департаменту екологічної оцінки та контролю Міндовкілля; 

Шаповалов Вячеслав Володимирович, директор Директорату інфраструктури 

Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України; 

Кузьменков Олексій Олександрович – перший заступник Голови 

Держводагентства; 

Лисюк Ольга Гаврилівна – директор департаменту водного менеджменту 

Держводагентства; 

Шпанчик Марта Миколаївна – начальник відділу адміністрування водного 

кадастру та моніторингу вод департаменту водного менеджмент 

Держводагентства; 

Харченко Наталія Іванівна – головний спеціаліст відділу водних відносин 

департаменту водного менеджмент Держводагентства; 

Мальований Андрій Миколайович –  голова Державної екологічної інспекції 

Лисянський Павло Леонідович – представник Уповноваженого з дотримання 

прав жителів Донецької та Луганської областей  

Данієлян Вадим Романович –  радник Секретаря Ради національної безпеки і 

оборони України; 

Тимошенко Ірина Леонідівна   –  керівник служби з питань безпеки критичної 

інфраструктури Апарату РНБО України; 

Медведенко Іннеса Вікторівна – державний експерт управління з питань 

екологічної та енергетичної безпеки служби з питань економічної безпеки 

Апарату РНБО України; 

Оперчук Анатолій Павлович – завідуючий відділом епідеміології 

неінфекційних захворювань та факторів навколишнього середовища Державної 

установи «Центр громадського здоров’я МОЗ України» 

Гущин Сергій Леонідович – начальник відділу екологічної безпеки та 

цивільного захисту Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності 

Міністерства оборони України 

Сарамага Роман Костянтинович – заступник Голови Держгеонадр 

Касянчук Сергій Васильович –  начальник управління геології Держгеонадр  

Зарітовська Наталія Вікторівна – заступник начальника управління – начальник 

відділу гідрогеології та екогеології Управління геології Держгеонадр 

Рудько Георгій Ілліч, голова Державної комісії України по запасах корисних 

копалин; 

Нецький Олексій Владиславович – начальник управління нерудних корисних 

копалин, підземних вод та інформаційних технологій в геології Державної 

комісії України по запасах корисних копалин; 

Жикаляк Микола Васильович – генеральний директор ДРГП 

«Донецькгеологія»; 

Куроєдова Світлана Віталіївна – головний гідрогеолог Бахмутської еколого-

гідрогеологічної партії;  
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Денисенко Сергій Олександрович – в.о. генерального директора ДП «СХІД 

РГП»; 

Орлов Олексій Володимирович –  заступник генерального директора ДП «СХІД 

РГП»;   

Дмитрієва Лілія Миколаївна  –  головний гідрогеолог ДП «СХІД РГП» 

Сурай Віталій Анатолійович –  директор Департаменту житлово-комунального 

господарства Луганської облдержадміністрації; 

Губанов Володимир Юрійович –  начальник управління атмосферного повітря, 

водних ресурсів, надрокористування та оцінки впливу на довкілля 

Департаменту екології та природних ресурсів Луганської 

облдержадміністрації; 

Литвинов Артем Вікторович – директор департаменту розвитку базових 

галузей промисловості Донецької облдержадміністрації; 

Тараненко Тетяна Вікторівна – заступник директора департаменту – начальник 

управління вугільної промисловості та енергетики департаменту розвитку 

базових галузей промисловості Донецької облдержадміністрації; 

Третьяков Сергій Володимирович –  депутат Донецької обласної ради; 

Шехунова Стелла Борисівна – заступник директора Інституту геологічних наук 

НАН України; 

Гаврилюк Руслан Борисович – учений секретар Інституту геологічних наук 

НАН України;  

Єрмаков Віктор Миколайович –  заступник директора ННІ екологічної безпеки 

та управління Державної екологічної академії післядипломної освіти та 

управління; 

Луньова Оксана –  доцент кафедри екологічної безпеки Державної екологічної 

академії післядипломної освіти та управління; 

Яковлєв Євгеній Олександрович – старший науковий співробітник, 

Національна академія наук України; 

Ганна Дудінська –  керівниця відділу захисту та адвокації, Норвезька рада у 

справах біженців в Україні (NRC); 

Анна Анісімова –  провідний юрист відділу захисту та адвокації, Норвезька рада 

у справах біженців в Україні (NRC); 

Євген  Шибалов –  консультант Центру гуманітарного діалогу 

Наталя Дашкєвіч – представник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в 

Україні; 

Дмитро Аверін –  експерт ОБСЄ; 

Олексій Пиріков –  експерт ПРООН; 

Ілля Боровинський – представник Посольства Великобританії: 

Людмила Буличова – political advisor, Посольство Данії; 

В’ячеслав Зуб –  Program/Contracts Officer, Посольство Канади; 

Євгенія Чоботова –  представник Посольства Німеччини; 

Пауліна Ланг – III-й секретар Посольства Республіки Польща у Києві; 

Веселова Наталія Василівна – народний депутат 8-ого скликання; 

Єднак Остап Володимирович – народний депутат 8-ого скликання; 
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Бондаренко Анастасія – правовий аналітик БФ «Право на захист»; 

Єлець Володимир Казимирович – координатор приймальні Української 

Гельсінської спілки з прав людини в м. Торецьк; 

Олександра Дворецька –  представник БО “Восток СОС”; 

Данііл Попков – представник БО “Восток СОС”; 

Яна Жовниренко – представник агентства з технічного співробітництва і 

розвитку ACTED;  

Леся Шевченко  –  представник Фундації «Відкрите суспільство»; 

Криницький Костянтин Ігорович  –  керівник відділу енергетики ГО «Екодія». 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

Питання до розгляду 

1. «Про проблеми затоплення шахт і забруднення питної води в межах 

Донецької і Луганської областей» 

Допов. голова підкомітету Василенко Леся Володимирівна 
Лопушенко Олександр Іванович 

Ярмоленко Оксана Василівна 

 

ВИСТУПИЛИ: Бондаренко О.В., Василенко Л.В., Шахов С.В., Гриб В.О.,  

Зорін О.О., Колтик О.Т., Черевко В.М., Губанов В.Ю., Тіщенкова М.О., 

Тараненко Т.В., Лисянський П.Л., Аверін Д., Пиріков О., Єрмаков В.М., 

Шибалов Є., Єднак О.В., Веселова Н.В., Луньова О., Гаврилюк Р.Б.,  

Бондаренко А., Криницький К.І., Третьяков С.В., Жовниренко Я. 

 

На слуханнях обговорювалася проблема 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. 

Порушення гідрологічного балансу та припинення відкачування підземних 

вод водовідливними комплексами цих шахт створює високий ризик 

техногенної та екологічної катастрофи. Конкретними прикладами можливих 
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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. 

В учасників слухань особливе занепокоєння викликала 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. 

За результатами проведення комітетських слухань планується 

підготовка та ухвалення відповідних рекомендацій. 

 

 

 

Голова Комітету            О. БОНДАРЕНКО 

 

 

Секретар Комітету            О. ФЕЛЬДМАН 

 


