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до Івано-Франківської області 

 

виїзного засідання Комітету на тему: 

«Збереження та раціональне використання лісових ресурсів України. 

Звіт Голови Державного агентства лісових ресурсів України. 

Попередження та подолання техногенних катастроф на прикладі 

Калуського гірничо-промислового комплексу.  

Ризики затоплення в контексті впровадження Директиви 2007/60/ЄС 

(Протипаводкова директива)» 

 

 

 
ГОЛОВУЄ: голова Комітету Бондаренко О.В. 

 

ПРИСУТНІ члени Комітету: Прощук Е.П., Матусевич О.Б., Криворучкіна О.В., 

Овчинникова Ю.Ю., Маріковський О.В., Кривошеєв І.С., Задорожний А.В., 

Мандзій С.В. 

 

ПРИЄДНАЛИСЯ ДО ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ члени Комітету: Лабунська А.В., 

Нестеренко К.О., Бакунець П.А. 

 

ВІДСУТНІ члени Комітету: Івахів С.П., Фельдман О.Б., Василенко Л.В., 

Шахов С.В., Якименко П.В., Яценко А.В. 

 

Присутні народні депутати України: Василевська-Смаглюк О.М., Вінтоняк О.В. 

 

Присутні працівники секретаріату: Лопушенко О.І., Войтович Л.В.,  

Приліпко І.С. 

 

Приєдналися до відеоконференції працівники секретаріату: Бережний Є.О.,  

Зюзь О.С.  
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ЗАПРОШЕНІ:  

 

1.  Андрійович 

Зіновій Мирославович 

Міський голова Надвірнянської МТГ Івано-

Франківської області 

2.  Багрій 

Сергій Михайлович 

Кандидат геологічних наук, доцент кафедри 

геотехногенної безпеки та геоінформатики Івано-

Франківського національного технічного 

університету нафти і газу 

3.  Бойчук 

Андрій Михайлович 

Голова Івано-Франківської обласної державної 

адміністрації 

4.  Боруховський 

Богдан Валентинович 

Перший заступник Міністра захисту довкілля та 

природних ресурсів 

5.  Болоховець 

Юрій Віталійович 

Голова Державного агентства лісових ресурсів 

України 

6.  Богдан 

Наталія Ігорівна                           

Помічник-консультант народного депутата 

України Овчинникової Ю.Ю. 

7.  Будзінський 

Ігор Леонідович 

Начальник Управління лісового господарства та 

відтворення лісів Держлісагентства 

8.  Голубчак 

Олексій Іванович 

Директор Українського науково-дослідного 

інституту гірського лісівництва імені П.С. 

Пастернака 

9.  Гопчак 

Ігор Васильович 

Заступник директора департаменту – начальник 

відділу забезпечення водними ресурсами 

департаменту управління водними ресурсами 

Держводагентства 

10.  Дембич 

Іван Іванович 

Начальник управління з питань надзвичайних 

ситуацій Калуської міської ради 

11.  Канцурак 

Віктор Васильович 

Заступник Голови Державної екологічної інспекції 

України 

12.  Кацагоров 

Юрій Антонович 

Заступник начальника Управління державного 

екологічного нагляду (контролю) біоресурсів – 

начальник відділу державного екологічного 

нагляду (контролю) лісів та рослинного світу 

Державної екологічної інспекції України 

13.  Кільчицький 

Михайло Петрович 

Заступник начальника управління Івано-

Франківського обласного управління лісового та 

мисливського господарства 

14.  Когут 

Микола Васильович 

Голова асоціації деревообробників та 

лісозаготівельників Львівщини 

15.  Козачок 

Оксана Миколаївна 

Помічник-консультант народного депутата 

України Криворучкіної О.В. 
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16.  Кравчук 

Андрій Іванович 

Заступник голови асоціації деревообробників та 

лісозаготівельників Львівщини 

17.  Крикун 

Руслан Петрович 

Начальник відділу використання лісових ресурсів 

Держлісагентства 

18.  Кобрин 

Оксана Миколаївна  

Адвокат-партнер MORIS GROUP 

19.  Костенко 

Ксенія Романівна  

Начальниця відділу аналітики та зв’язків із 

громадськістю управління аналітики в лісовій 

галузі ДП «Лісогосподарський Інноваційно-

Аналітичний Центр» 

20.  Кудін  

Денис Ігорович 

Перший заступник Голови Фонду державного 

майна України 

21.  Кузюк 

Роман Іванович 

Голова наглядової ради АТ «Оріана» 

22.  Курч Василь 

Володимирович 

Начальник відділу техногенної безпеки УЗНС ГУ 

ДСНС України в Івано-Франківській області 

23.  Савчук 

Олег Євгенович 

В.о. генерального директора АТ «Оріана» 

24.  Кузьменко 

Едуард Дмитрович 

Доктор геолого-мінеральних наук, професор, 

завідувач кафедри геотехнічної безпеки та 

геоінформатики Івано-Франківського 

національного технічного університету нафти і газу 

25.  Кучерява 

Зореслава Іванівна 

Помічник-консультант народного депутата 

України Кривошеєва І.С. 

26.  Лазорко 

Ігор Ілліч 

Т.в.о. директора «ДП Вигодський лісгосп» 

27.  Лордкіпанідзе 

Андрій Юрійович                   

Заступник Голови Держпродспоживслужби    

28.  Михайлюк 

Роман Йосипович 

Начальник Дністровського басейнового управління 

водних ресурсів 

29.  Найда 

Андрій Михайлович 

Калуський міський голова 

 

30.  Оксентюк 

Ігор Володимирович 

Перший заступник начальника Головного 

управління ДСНС України в Івано-Франківській 

області 

31.  Петрова 

Анна Федорівна 

Помічник-консультант народного депутата 

України Бондаренка О.В. 

32.  Пліхтяк 

Андрій Дмитрович 

Начальник управління екології та природних 

ресурсів  Івано-Франківської обласної державної 

адміністрації 
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33.  Поліщук 

Тарас Васильович 

Начальник управління техногенної безпеки 

Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям 

ДСНС України 

34.  Полякова 

Любов Володимирівна 

Завідувачка Сектору міжнародних відносин, науки 

та зв’язків з громадськістю Держлісагентства 

35.  Симоненко 

Віктор Анатолійович 

Помічник-консультант народного депутата 

України Бондаренка О.В. 

36.  Табанець 

Жанна Петрівна 

Голова Калуської районної державної 

адміністрації 

37.  Тимочко Тетяна 

Валентинівна 

Голова Всеукраїнської екологічної ліги  

38.  Тихий 

Мирослав 

Васильович 

Перший заступник Калуського міського голови  

 

39.  Турик  

Микола 

Володимирович                                          

Помічник-консультант народного депутата 

України Прощука Е.П. 

40.  Чернецький 

Володимир 

Володимирович 

Начальник Головного управління ДСНС України в 

Івано-Франківській області 

41.  Чудик 

Ігор Іванович 

Доктор технічних наук, професор з наукової роботи 

Івано-Франківського національного технічного 

університету нафти і газу 

42.  Ярошик 

Олег Володимирович 

Т.в.о. начальника Івано-Франківського обласного 

управління лісового та мисливського господарства 

43.  Ярмольський 

Андрій Ігорович  

Перший заступник голови Івано-Франківської 

обласної державної адміністрації 

 

 

ПРИЄДНАЛИСЯ ДО ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ:  

 

Шахматенко Роман Сергійович – заступник Міністра захисту довкілля та 

природних ресурсів України; 

Хорєв Михайло Юрійович – заступник Міністра захисту довкілля та 

природних ресурсів України; 

Лицур Ігор Миколайович – професор Інституту економіки природо-

користування та сталого розвитку НАН України; 

Марчук Юрій Миколайович – Голова Всеукраїнської громадської організації 

«Товариство лісівників України»;  

Роскопіна Юлія Олегівна – помічник-консультант народного депутата 

Якименка П.В.; 

Кропотов Петро Петрович – головний спеціаліст Відділ моніторингу, обліку 

надзвичайних ситуацій та пожеж ДСНС України. 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

 

Питання для розгляду 

 

1. Збереження та раціональне використання лісових ресурсів України. 

Звіт Голови Державного агентства лісових ресурсів України 

 

Доповідач: Голова Комітету Бондаренко Олег Володимирович   

Голова Державного агентства лісових ресурсів України Болоховець 

Юрій Віталійович 

2. Попередження та подолання техногенних катастроф на прикладі 

Калуського гірничо-промислового комплексу 

Доповідач: голова підкомітету Прощук Едуард Петрович 

 

3. Ризики затоплення в контексті впровадження Директиви 2007/60/ЄС 

(Протипаводкова директива) 

Доповідач: голова підкомітету Прощук Едуард Петрович 

 

 

 

1. 

 

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Бондаренка О.В. про виїзне засідання 

Комітету, зокрема з питань: «Збереження та раціональне використання лісових 

ресурсів України. Звіт Голови Державного агентства лісових ресурсів України». 

Бондаренко О.В. зазначив, що в сучасних умовах роль лісів набуває статусу 

одного з ключових природоохоронних чинників, які визначають екологічну 

безпеку. Ліси є головним компонентом, які стабілізують негативні процеси, які 

відбуваються в природі і пов'язані з опустелюванням та змінами клімату. 

07 червня 2021 року на Всеукраїнському форумі «Україна-30. Екологія» 

Президент України підписав Указ «Про деякі заходи щодо збереження та 

відтворення лісів». Це початок проекту «Зелена країна» метою якого є за 10 років 

збільшити площі лісів на один мільйон гектарів. Задля цього у найближчі три 

роки поставлена ціль висадити в Україні один мільярд дерев.  

Крім збільшення площі лісів, національна ініціатива «Зелена країна» 

передбачає: збереження та відтворення лісів, у тому числі самосійних; 

стимулювання лісорозведення; збереження та відновлення природних 

екосистем; удосконалення системи управління державними лісогосподарськими 

підприємствами; залучення школярів, студентів та громадські організації до 

лісорозведення, збереження та відновлення лісів. 

Голова Комітету зазначив про закони України, які вже прийняті 

Верховною Радою України IX скликання, та, які наразі знаходяться на розгляді 
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Верховної Ради України, щодо захисту і розвитку лісового фонду та 

деревообробної галузі. 

Висловив сподівання на конструктивний діалог як з представниками 

державних і місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, так і з 

представниками підприємств, установ та громадських організацій. Запропонував 

орієнтовний регламент роботи: для звіту Голови Держлісагентства – 30 хв., для 

виступів першого заступника Міністра захисту довкілля та природних 

ресурсів – до 10 хв., для запитань та пропозицій – до 5 хвилин. 

 

СЛУХАЛИ: звіт Голови Державного агентства лісових ресурсів України. 

Голова Державного агентства лісових ресурсів України Болоховець Ю.В. 

зазначив, що він пропрацював на посаді 100 днів та прозвітувався за проведену 

роботу за цей час щодо реалізації державної політики у сфері лісового та 

мисливського господарства  за напрямами:  

1. Оптимізація/реорганізація державних лісогосподарських 

підприємств. На даний час в сфері управління Держлісагентства знаходиться 

392 підприємства, організацій та установ, які ведуть лісове та мисливське 

господарство, або пов’язані з ним. В результаті реформування пропонується 

залишити орієнтовно не більше 140-150 підприємств, що безпосередньо 

здійснюють ведення лісового господарства. Остаточне рішення стосовно 

кількості підприємств у кожній області буде прийнято Держлісагентством після 

прийняття необхідного комплексного урядового рішення про схвалення обраної 

концепції реформування. 

2. Покращення фінансового забезпечення ведення лісового 

господарства та зменшення податкового тиску. З метою покращення 

фінансового стану державних лісогосподарських підприємств 

Держлісагентством підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів України 

щодо зменшення державними лісогосподарськими підприємствами відрахувань 

до державного бюджету чистого прибутку від діяльності підприємств з 80% до 

30%, а також напрацьовано пропозиції щодо зміни системи оподаткування. 

3. Національна інвентаризація лісів. 21 квітня 2021 року затверджено 

порядок проведення національної інвентаризації лісів, який унормовує 

процедури ведення робіт, регламентує повноваження та відповідальність 

відповідних центральних органів виконавчої влади. Однак, залишаються певні 

нормативно-правові перепони, зокрема щодо використання коштів на 

проведення робіт.  

4. Унормування ринку деревини. У Верховній Раді України зареєстровані 

законопроекти №№ 4197 і 4197-1, метою яких є забезпечення розвитку ринку 

деревини. Наразі Держлісагентством запроваджені кроки по застосуванню 

відкритих ринкових інструментів, а саме аукціонних торгів. Крім того 

Держлісагентством реалізовано пілотний проєкт щодо продажу на аукціонах 

продукції переробки державних лісогосподарських підприємств. 

5. Покращення соціально-економічних показників галузі у 2021 році та 

технічне переоснащення. На ведення лісового господарства державними 
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підприємствами було спрямовано 1 млд 658 млн грн, що на 283,2  млн грн більше, 

ніж минулого року. Підприємствами галузі сплачено до бюджету 3 млрд грн 

податків, зборів та обов’язкових платежів, що на 21 % більше аналогічного 

періоду минулого року. Рентної плати сплачено 686,4 млн грн, що на 7% більше 

аналогічного періоду минулого року. За 5 місяців 2021 року державними 

лісогосподарськими підприємствами суттєво оновлено матеріально-технічну 

базу.  

6. Діджиталізація в лісовому господарстві. З метою забезпечення 

прозорості діяльності та доступу до суспільно важливої інформації 

Держлісагентством проводяться роботи щодо: спрощення надання 

адміністративних послуг в онлайн – форматі; впровадження передових ГІС-

технологій; створення та наповнення Єдиного Інтернет порталу; концепції 

системи Електронного Обліку Деревини 2.0; створення першого Телеграм-бота 

Держлісагентства; інтеграції інструменту з можливостями геопорталу «Ліси 

України»; посилено заходи з кібербезпеки в апараті Держлісагентства.  

7. Збільшення площі лісів та відтворення лісових ландшафтів. Для 

збереження самозалісених земель, територіальним органам доручено 

підготувати та направити клопотання до обласних державних адміністрацій і 

територіальних органів Держгеокадастру стосовно надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, на яких відбулося 

самозалісення та земельних ділянок під лісорозведення державної і комунальної 

власності з подальшим набуттям цих земельних ділянок (або їх частин) до складу 

державних лісогосподарських підприємств. Розпочато будівництво 

регіонального лісового насіннєво-селекційного центру в м. Лиман Донецької 

області. Також Держлісагентством на розгляд Міндовкілля направлено проект 

наказу Міндовкілля «Про затвердження показників регіональних нормативів 

оптимальної лісистості території і мінімально необхідної захисної лісистості 

агроладшафтів України». На постійному контролі знаходиться питання 

ліквідації наслідків великих лісових пожеж 2020 року. Держлісагентство наказом 

від 17.05.2021 № 318 затвердило «План заходів з розроблення згарищ 2020 року 

та відтворення на них лісів». Крім того Держлісагентство та Держгеокадастр 

уклали Меморандум про взаємодію.  

8. Перехід на наближені до природи методи господарювання. За 

результатами виїзної наради 18-19.05.2021 у Львівській області щодо проведення 

поступових, вибіркових і комбінованих систем рубок головного користування, 

застосування рубок переформування з метою запровадження вибіркового, 

наближеного до природи лісівництва прийнято протокольне рішення щодо 

створення робочої групи з напрацювання змін до законодавства з питань ведення 

лісового господарства для переходу від суцільно-лісосічних рубок до вибіркових 

і поступових систем господарювання та проведення навчання спеціалістів для 

проектування та проведення складних способів рубок. 

9. Розширення мережі природно-заповідного фонду. З метою розширення 

територій природно-заповідного фонду за рахунок лісів Держлісагентства, 

погоджено: проект Указу Президента України щодо створення національного 
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природного парку «Холодний яр»; проекти розпоряджень Кабінету Міністрів 

України щодо розроблення проектів землеустрою природоохоронних установ на 

загальній площі 43 тис. га.  

10. Охорона лісів від незаконних рубок. Держлісагентством розроблено 

проект постанови Кабінету Міністрів України про затвердження критеріїв, за 

якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та 

визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду 

(контролю) за додержанням нормативно-правових актів щодо ведення лісового 

господарства. 

11. Охорона лісів від пожеж. З ініціативи Держлісагентства у 2021 році 

започатковано проведення спільних навчань протипожежних підрозділів із 

залученням 2-3 обласних управлінь лісового та мисливського господарства. 

Завдяки постійній роботі і суттєвому оновленню основних протипожежних 

засобів, площа лісових пожеж зменшилася в десятки разів. У 2020 році в цей час 

було зафіксовано практично 1.5 тис пожеж на площі 44 тис га. За аналогічний 

період у 2021 році зафіксовано 131 пожеж на площі 65 га.  

12. Кадрова робота. У 2021 році  проведено 10 конкурсів  на заміщення 

вакантних посад категорії «Б». До 06.09.2021 планується оголосити та провести 

8 конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорії "Б". 

13. Міжнародне співробітництво. У квітні 2021 року делегація України 

взяла участь у роботі 8-ї Міністерської конференції по захисту лісів Європи. У 

рамках 16-ої сесії Форуму ООН з лісів схвалено операційний план роботи на 

наступні 4 роки. Активізовано двосторонню співпрацю. Держлісагентством 

проведено 2 он-лайн тренінги за участі Федерального міністерства сільського 

господарства, регіонів та туризму Австрії і 2 он-лайн тренінги за участі Лісової 

Служби США. У 2021 році стартувало виконання двох проектів – проекту ФАО 

по запобіганню всихання соснових насаджень та проекту USAID по ліквідації 

наслідків пожеж у Луганській області. 

14. Робота з громадськістю. Обласні управління лісового та 

мисливського господарства і підприємства галузі постійно проводять 

роз’яснювальну роботу через ЗМІ та популярні соціальні інтернет-мережі. Також 

поводяться «живі» акції, бесіди, навчання. На весні цього року Держлісагентство 

спільно із благодійним фондом «Озеленення України» провело акцію  

«Озеленення планети». У рамках цьогорічної весняної акції Держлісагентства 

«Створюємо ліси разом» висаджено 4,8 млн дерев по всій Україні. У лютому 

проведено установчі збори по формуванню нового складу Громадської ради при 

Держлісагентстві. У травні Держлісагентство разом з Міндовкілля приймало 

участь у роботі 2-го лісопереробного форуму. За допомогою працівників галузі 

проведено близько 450 заходів з благоустрою територій шкіл та населених 

пунктів. 

Також Голова Держлісагентства поінформував про законодавчі ініціативи 

щодо врегулювання проблем, які виникають у сфері лісового господарства, та 

про відповідні плани нормотворчої роботи. 
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Серед іншого розглянули питання щодо збереження та раціонального 

використання лісових ресурсів України. Під час обговорення Голова 

Держлісагентства відповів на запитання народних депутатів України, 

представників центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та 

громадських організацій. 

 

В обговоренні взяли участь: Болоховець Ю.В., Бондаренко О.В., 

Овчинникова Ю.Ю., Матусевич О.Б., Прощук Е.П., Криворучкіна О.В., 

Маріковський О.В., Кривошеєв І.С., Мандзій С.В., Василевська-Смаглюк О.М., 

Боруховський Б.В., Тимочко Т.В., Марчук Ю.М., Когут М.В., Ярмольський А.І. 

 

Бондаренко О.В. подякував всім присутнім за активну участь в організації 

та проведенні виїзного засідання Комітету і відмітив, що засідання пройшло 

конструктивно. Голова Комітету звернувся до учасників щодо надання 

пропозицій до проекту Рішення за результатами проведення виїзного засідання 

Комітету до 22 червня 2021 року. 

 

Матеріали виїзного засідання Комітету додаються. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Звіт Голови Державного агентства лісових ресурсів України взяти до 

відома. 

2. Затвердити рекомендації за результатами виїзного засідання на одному 

з наступних засідань Комітету. 

 

Відповідальні:  голова підкомітету Овчинникова Юлія Юріївна 

Войтович Людмила Василівна 

Приліпко Ірина Сергіївна 

 

2 
 

СЛУХАЛИ: голову підкомітету  з питань охорони і раціонального 

використання водних ресурсів та державного моніторингу навколишнього 

природного середовища Прощука Е.П. про виїзне засідання Комітету, зокрема з 

питання: «Попередження та подолання техногенних катастроф на прикладі 

Калуського гірничо-промислового комплексу».  

 

В обговоренні взяли участь: Прощук Е.П., Пліхтяк А.Д., Криворучкіна О.В., 

Овчинникова Ю.Ю., Кудін Д.І., Шахматенко Р.С., Канцурак В.В., 

Маріковський О.В.,  Тимочко Т.В., Поліщук Т.В., Хорєв М.Ю. 

 

Начальник управління екології та природних ресурсів  Івано-Франківської 

обласної державної адміністрації Пліхтяк А.Д. запропонував до перегляду 

відеопрезентацію щодо сучасного стану Домбровського кар’єру. Зазначив, що на 
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сьогоднішній день на території  Калуського гірничо-промислового комплексу 

проблема залишається невирішеною та існує загроза погіршення екологічної 

ситуації. Указом Президента України від 10 лютого 2010 року № 145 території 

міста Калуш та сіл Кропивник і Сівка-Калуська Калуського району Івано-

Франківської області були оголошені зоною надзвичайної екологічної ситуації 

та було передбачено здійснення технічних заходів з укріплення, гідроізоляції, 

зменшення динаміки приросту розсолів у Домбровському кар'єрі калійних руд. 

Вжиті заходи належного ефекту не дали і зсувні процеси на північному борті 

Домбровського кар'єру продовжуються. Існує загроза засолення підземних 

водоносних горизонтів та річок Кропивник і Сівка. У 2021 році Івано-

Франківською облдержадміністрацією та Калуською районною 

держадміністрацією було здійснено ряд організаційних заходів щодо проведення 

моніторингу стану Калуського гірничо-промислового комплексу. 

Прощук Е.П. подякував Пліхтяку А.Д. за змістовну доповідь і зазначив, що 

ситуація, яка складається у Калуському гірничо-промисловому комплексі, є 

вкрай складною і небезпечною, існує загроза для здоров’я і життя людей.  

Пліхтяк А.Д поінформував учасників засідання про результати заходів, які 

здійснювались відповідно з Указом Президента України від 10 лютого 2010 року 

№ 145. 

Заступник голови Комітету Криворучкіна О.В. зазначила про необхідність 

створення системи постійного і детального моніторингу для можливості 

прогнозування зсувів та просідань земної поверхні. Необхідно проведення як 

геологічного так і гідрологічного моніторингу. Загалом у державі склалась 

ситуація, коли у спадок дістались тисячі гектарів порушених територій. Колишні 

власники бізнесу не несуть будь-якої відповідальності за це. Потрібно створити 

фонд відшкодування збитків, завданих внаслідок гірничих та інших робіт, для 

проведення робіт з рекультивації цих територій. 

Голова підкомітету з питань лісових ресурсів, об'єктів тваринного та 

рослинного світу, природних ландшафтів та об'єктів природно-заповідного 

фонду Овчинникова Ю.Ю. зауважила, чи буде система моніторингу надавати 

інформацію про вплив небезпечної ситуації у Калуському гірничо-

промисловому комплексі на біорізноманіття регіону та здоров’я людей. 

Перший заступник Голови Фонду державного майна України Кудін Д.І. 

детально поінформував учасників засідання про діяльність і сучасний стан ВАТ 

«Оріана» - підприємства, яке здійснювало видобуток місцевих покладів калійних 

руд. Підприємство перебуває в процедурі банкрутства з 2002 року, що негативно 

вплинуло на фінансовий та майновий стан товариства. На цей час діяльність 

підприємства контролює і фактично є його власником Калуська соляна компанія 

– приватне підприємство. Тобто фактичним власником Домбровського кар’єру є 

приватна компанія. Він зазначив, що держава має всі правові підстави для 

повернення кар’єра у державну власність, і як наслідок виконання усіх 

природоохоронних заходів.   

Заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України 

Шахматенко Р.С. звернувся до Кудіна Д.І. з проханням надати міжвідомчій 
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комісії з вирішення питання нормалізації ситуації у Калуському гірничо-

промисловому районі копії плану санації ВАТ «Оріана» та поінформувати про 

можливість скасування Фондом державного майна України рішення щодо 

передачі державного майна до ТОВ «Оріана-Еко», яке не було зазначене у плані 

санації, а також скасування рішень стосовно передачі державного майна, яке 

незаконно опинилось у власності Калуської соляної компанії, та повернення його 

у державну власність. 

Кудін Д.І. відповів, що копія плану санації ВАТ «Оріана» буде найближчим 

часом надана Міндовкілля та будуть вжиті заходи щодо повернення 

Домбровського кар’єру під контроль держави. 

Заступник Голови Державної екологічної інспекції України Канцурак В.В. 

поінформував, що Державна екологічна інспекція України постійно здійснює 

моніторинг і контролює ситуацію щодо техногенної катастрофи у Калуському 

районі. У 2010 – 2018 роках Держекоінспекція здійснювала кризовий моніторинг 

поверхневих вод водних об’єктів, які знаходяться навколо Домбровського 

кар’єру. Кризовий моніторинг включав відбір проб з річок Сівка та Кропивник. 

На 2021 рік заплановано проведення планової перевірки ТОВ «Оріана-Еко» і 

буде з’ясована повна картина порушень екологічного законодавства. Наголосив 

про заходи, які пропонується вжити для нормалізації екологічної ситуації у 

Калуському районі. 

Заступник голови Комітету Маріковський О.В. поінформував про те, що у 

Комітеті з питань екологічної політики та природокористування опрацьовуються 

законопроекти реєстр. №№ 2207-1-д, 3091, 4167, 4187. Запропонував внести до 

них відповідні правки, які дозволять у разі прийняття законопроектів сприяти 

вирішенню проблеми Домбровського кар’єру. 

Тимочко Т.В. подякувала представника Фонду державного майна України 

за принципову позицію у вирішенні питання нормалізації ситуації у Калуському 

гірничо-промисловому районі та зазначила про підтримку міжнародних 

організацій. Запропонувала від імені Всеукраїнської екологічної ліги доручити  

Держекоінспекції терміново порахувати збитки для довкілля, завданні внаслідок 

діяльності або бездіяльності суб’єктів господарювання у Калуському гірничо-

промисловому районі. Інформацію про обраховані суми збитків використати під 

час прийняття рішення щодо визначення власника Домбровського кар’єру. 

Наголосила про необхідність вирішення схожих екологічних проблем в державі, 

зокрема щодо ситуації, яка склалась внаслідок діяльності Миколаївського 

глиноземного заводу. Запропонувала розглянути на одному з наступних засідань 

Комітету питання впровадження національного реєстру викидів та переносу 

стійких органічних забруднювачів. 

Кудін Д.І. поінформував щодо ситуації на Миколаївському глиноземному 

заводі і висловив думку щодо необхідності застосування норм Кримінального 

кодексу України до власників Калуської соляної компанії. 

Начальник управління техногенної безпеки Департаменту запобігання 

надзвичайним ситуаціям ДСНС України Поліщук Т.В. доповів про заходи, вжиті 

підрозділами ДСНС та місцевими органами влади для попередження та 
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ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.  Зауважив, що на цей час відсутній 

план реагування на надзвичайні ситуації у Домбровському кар’єрі. У зв’язку з 

цим вважається за доцільне доручити Калуській міській раді та Калуській 

районній держадміністрації розробити відповідні плани реагування, а Івано-

Франківській облдержадміністрації спільно з Головним управлінням ДСНС в 

Івано-Франківській області провести у другому півріччі командно-штабні 

навчання на яких практично відпрацювати плани реагування на надзвичайні 

ситуації, у тому числі і у Домбровському кар’єрі. Поінформував також про те, 

що представники Європейської економічної комісії ООН зацікавлені у 

приєднанні України до Конвенції Європейської економічної комісії ООН про 

транскордонний вплив промислових аварій. У разі приєднання України до 

зазначеної Конвенції можливо надання допомоги Європейською економічною 

комісією ООН для виконання заходів з покращення екологічної ситуації у районі 

Домбровського кар'єру. 

Заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України  

Хорєв М.Ю. поінформував про те, що на цей час лабораторією Дністровського 

басейнового управління здійснюється моніторинг річок навколо Домбровського 

кар’єру, контролюється біля 40 показників вмісту небезпечних речовин у воді. 

Зауважив, що для вибору оптимального шляху вирішення проблеми 

Домбровського кар’єру необхідно мати узагальнюючий висновок щодо впливу 

заходів з ліквідації надзвичайної ситуації на довкілля.  

Прощук Е.П. звернувся до учасників засідання щодо подання Комітету до 

18 червня 2021 року пропозиції до проекту рекомендацій, які будуть схвалені на 

одному з наступних засідань Комітету. Запропонував звернутись до: Ради 

національної безпеки і оборони України щодо взяття на контроль ситуації у 

Калуському гірничо-промисловому комплексі; Кабінету Міністрів України щодо 

сприяння роботі Міжвідомчої комісії, створеної Міндовкілля, та здійснити аналіз 

виконання рекомендацій Спільної місії ООН та Європейського Союзу; 

Міндовкілля щодо передбачення у проекті Державного бюджету України на 2022 

рік коштів, які за висновками Міжвідомчої комісії необхідні для уникнення 

найгірших прогнозних сценаріїв розвитку ситуації у Домбровському кар’єрі. 

 

Матеріали виїзного засідання Комітету додаються. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію представників Міністерства захисту довкілля та природних 

ресурсів України, Державної екологічної інспекції, Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій, Фонду державного майна України, Івано-Франківської 

обласної державної адміністрації взяти до відома. 

2. Затвердити рекомендації за результатами виїзного засідання на одному 

з наступних засідань Комітету. 

 

Відповідальні:  голова підкомітету Прощук Едуард Петрович 

Лопушенко Олександр Іванович 
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3 

СЛУХАЛИ: голову підкомітету  з питань охорони і раціонального 

використання водних ресурсів та державного моніторингу навколишнього 

природного середовища Прощука Е.П. про виїзне засідання Комітету, зокрема з 

питання «Ризики затоплення в контексті впровадження Директиви 2007/60/ЄС 

(Протипаводкова директива)».  

 

В обговоренні взяли участь: Прощук Е.П., Поліщук Т.В., Хорєв М.Ю., 

Михайлюк Р.Й., Ярмольський А.І., Матусевич О.Б., Овчинникова Ю.Ю., 

Кропотов П.П., Андрійович З.М., Криворучкіна О.В. 

 

Прощук Е.П. нагадав присутнім про надзвичайну ситуацію, пов’язану з 

паводком у західних областях у 2020 році, наслідком якої стали загибель людей 

і десятки тисяч підтоплених будівель. 

Завдяки спільним зусиллям народних депутатів України, депутатів 

міжфракційного об’єднання «Прикарпаття» в комунікації з Кабінетом Міністрів 

України було виділено кошти з резервного фонду на подолання стихії та виплату 

компенсації постраждалому населенню. 

Подякував рятувальникам ДСНС за роботу, рішучі і професійні дії під час 

проведення рятувальних операцій. 

Зосередив увагу на тому, що членами Комітету приділяється значна увага 

питанню необхідності затвердження протипаводкової стратегії. Наразі на 

розгляді у Верховній Раді України знаходиться проект Закону про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо проведення робіт на землях водного 

фонду (реєстр. № 5442 від 29.04.2021), поданий народними депутатами України 

Прощуком Е.П., Бондаренком О.В., Матусевичем О.Б. та іншими народними 

депутатами України. Ця законодавча ініціатива вкрай необхідна саме для 

Західної України, де є велика кількість малих та гірських річок, які засмічені та 

замулені, а законодавче врегулювання відсутнє. Така законодавча ініціатива 

дозволить громадам на місцях у рамках правового поля приймати рішення і як 

наслідок буде збільшена дохідна частина бюджету від реалізації мінеральної 

сировини, частина доходів буде спрямована до бюджетів громад.  

Поліщук Т.С.  подякував Комітету за увагу, яку він приділяє питанню 

імплементації Директиви 2007/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради 

від 23 жовтня 2007 року про оцінку та управління ризиками затоплення. 

Відповідно до Плану заходів з виконання Угоди, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 року № 1106, виконавцями 

визначено ДСНС, Міндовкілля та Держводагентство. Поінформував про 

прийняття  Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо впровадження інтегрованих підходів в управління водними 

ресурсами за басейновим принципом» та низки постанов Кабінету Міністрів 

України і наказів МВС. Зазначив, що ДСНС спільно з Міндовкіллям, 

Держводагенством, Українським гідрометеорологічним центром та Українським 

гідрометеорологічним інститутом забезпечено проведення попередньої оцінки 
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ризиків затоплення та, як результат, визначено території, які мають потенційно 

значні ризики затоплення у всіх районах річкових басейнів України. Кінцевий 

термін підготовки та подання проєктів планів управління на розгляд Кабінету 

Міністрів України встановлено до 1 серпня 2022 року. 

Хорєв М.Ю. наголосив на важливості розроблення планів управління 

ризиками затоплення. Зазначив, що паводки ‒ це природний процес і значні 

території повинні природньо затоплюватись для збереження біорізноманіття. 

Необхідно застосовувати ризик-орієнтований підхід, що дозволить визначити 

території, які підлягатимуть першочерговому захисту, і забезпечити ефективне 

використання коштів.   

Начальник Дністровського басейнового управління водних ресурсів 

Михайлюк Р.Й. поінформував про стан розроблення плану управління ризиками 

підтоплення у басейні р. Дністер, його структуру, розроблення карт загроз та 

карт ризиків затоплення. 

Перший заступник голови Івано-Франківської обласної державної 

адміністрації Ярмольський А.І. розповів про досвід ліквідації наслідків паводку 

у 2020 році, необхідність вжиття заходів для попередження надзвичайних 

ситуацій, проведення наукових досліджень водних об’єктів області. Необхідно 

скласти перелік об’єктів протипаводкового захисту, які потребують 

першочергового фінансування. Запропонував об’єднати зусилля Комітету та 

Івано-Франківської облдержадміністрації для вирішення питання фінансування 

протипаводкових заходів. 

Прощук Е.П. підтримав пропозицію Ярмольського А.І. 

Хорєв М.Ю. запропонував посилити взаємодію з органами місцевого 

самоврядування у частині проведення роз’яснювальної роботи серед населення, 

здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, а також заборони 

виділення земельних ділянок під будівництво у паводконебезпечних районах. 

Матусевич О.Б. нагадав про наслідки руйнівного паводку в Івано-

Франківській області у 2020 році та звернув увагу присутніх народних депутатів 

України на необхідності якнайшвидшого прийняття проекту Закону про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо проведення робіт на 

землях водного фонду (реєстр. № 5442). 

Овчинникова Ю.Ю. попросила поінформувати представників ДСНС і 

Міндовкілля про стан імплементації Директиви 2007/60/ЄС Європейського 

Парламенту та Ради від 23 жовтня 2007 році про оцінку та управління ризиками 

затоплення і про імплементацію Водної рамкової директиви. 

Поліщук Т.В. та Хорєв М.Ю. поінформували про стан імплементації плану 

та директиви. 

Головний спеціаліст відділу моніторингу, обліку надзвичайних ситуацій та 

пожеж ДСНС України Кропотов П.П. відмітив про необхідність залучення 

органів місцевого самоврядування до процесу розроблення карт загроз та карт 

ризиків затоплення. 

Міський голова Надвірнянської МТГ Івано-Франківської області 

Андрійович З.М. поінформував про взаємодію обласних управлінь ДСНС, 

http://www.if.gov.ua/news/yarmolskij-andrij-igorovich
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Держводагентства та органів місцевого самоврядування під час проведення 

аварійно-рятувальних заходів та відновлювальних робіт з ліквідації наслідків 

паводку на території Івано-Франківської області у 2020 році. Наголосив на 

необхідності удосконалення процесів підготовки управлінських рішень щодо 

розроблення заходів з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій, зокрема визначення джерел фінансування. 

Криворучкіна О.В. подякувала від імені народних депутатів – членів 

Комітету за якісну організацію виїзного засідання Комітету.  

Прощук Е.П. подякував учасникам засідання за плідну роботу і 

запропонував подати пропозиції до проекту рекомендацій до 18 червня 

поточного року, а також висловив свої  пропозиції до проекту рекомендацій:  

Кабінету Міністрів України забезпечити імплементацію положень 

Директиви 2007/60/ЄС згідно взятих Україною зобов’язань по Угоді про 

Асоціацію з Європейським Союзом;  

Міндовкілля, ДСНС та органам місцевого самоврядування  першочергову 

увагу приділити розробці Плану управління ризиками затоплення для басейну 

річки Дністер на 2023–2030 роки та  забезпечити узгодження Плану управління 

ризиками затоплення для басейну річки Дністер на 2023–2030 роки з Планом 

управління річковим басейном.  

 

Матеріали виїзного засідання Комітету додаються. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію представників Міністерства захисту довкілля та природних 

ресурсів України, Державного агентства водних ресурсів України, Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій, Івано-Франківської обласної 

державної адміністрації взяти до відома. 

2. Затвердити рекомендації за результатами виїзного засідання на одному 

з наступних засідань Комітету. 

 

Відповідальні:  голова підкомітету Прощук Едуард Петрович 

Лопушенко Олександр Іванович 

Ярмоленко Оксана Василівна 

 

 

 

Голова Комітету        О. Бондаренко 

 

 

 

Секретар Комітету        О. Фельдман 


