УКРАЇНА
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Друга сесія VІ скликання
РІШЕННЯ
від 16 грудня 2010 року № 98
м.Ужгород

Про Звернення депутатів обласної
ради до Прем’єр-міністра України
Азарова М. Я.
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», з метою вирішення вкрай складної ситуації, що склалася на
Мужіївському золотодобувному комплексі, обласна рада в и р і ш и л а:
1. Звернутися до Прем’єр-міністра України Азарова М. Я. з проханням
вжити заходів щодо ліквідації наслідків забруднення навколишнього
середовища, спричиненого діяльністю ТОВ «Закарпатполіметали» (текст
Звернення додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
голови обласної державної адміністрації Гоблика В. В. та постійну комісію
обласної ради з питань розвитку продуктивних сил, виробничої
інфраструктури, банківської діяльності та інвестицій (Хохлов М. М.).

Голова ради

І. Балога

Прем’єр-міністрові України
Азарову М. Я.
ЗВЕРНЕННЯ
Ми, депутати Закарпатської обласної ради, глибоко занепокоєні тим, що,
незважаючи на наші звернення, Кабінет Міністрів України, Міністерство промислової
політики України не вживають заходів щодо вирішення ситуації на Мужіївському
золотодобувному комплексі, яка щодалі ускладнюється.
Мужіївське родовище, освоєнням якого започатковано створення власної
золотодобувної та золотопереробної галузі, – було єдиним в Україні із прогнозним
ресурсом золота 43,96 тонни. За висновками науковців, крім золота, надра родовища
містять особливо цінні поклади: 747 тонн срібла, 365 тисяч тонн свинцю, 755 тисяч тонн
цинку.
У 1999 році з метою реалізації державної програми «Золото України» на території
області було створено товариство з обмеженою відповідальністю «Закарпатполіметали»
(далі – ТОВ «Закарпатполіметали»), яким у вересні вищезазначеного року було видобуто
перший злиток золота, що дозволило Україні ввійти до переліку країн світу, які
видобувають дорогоцінний метал.
Засновниками ТОВ «Закарпатполіметали» є державна акціонерна компанія
«Укрполіметали» (93,67 відс. статутного фонду), яку, у свою чергу, створили
Міністерство промислової політики (71,97 відс. акцій), Фонд державного майна (25,85
відс.) та Міністерство фінансів України (2,08 відс.).
На початку 2007 року у зв’язку з відсутністю належного інвестування господарську
діяльність ТОВ «Закарпатполіметали» було призупинено, і підприємство опинилося у
скрутному становищі: майже 400 робітників залишилися без роботи, виникла
кредиторська заборгованість у сумі понад 29 млн гривень. Зокрема, за станом на 1
листопада 2010 року, борг із виплати заробітної плати становив 4,9 млн гривень та
заборгованість перед Пенсійним фондом України – 3,2 млн гривень. Анульовано
спеціальний дозвіл (ліцензію) на експлуатацію золотополіметалевих руд Мужіївського
родовища, розірвано договір оренди земельної ділянки. Постановою Господарського суду
області від 16 лютого 2010 року ТОВ «Закарпатполіметали» визнано банкрутом та
відкрито ліквідаційну процедуру.
Обласна державна адміністрація неодноразово інформувала засновників ТОВ
«Закарпатполіметали», Мінпромполітики, Фонд державного майна України про
неефективність управління товариством, надавала пропозиції щодо поліпшення ситуації
на Мужіївському золотодобувному комплексі, які були залишені зазначеними
державними органами без уваги.
Серйозне занепокоєння викликає й екологічна ситуація навколо підприємства.
Результатом діяльності золотодобувного комплексу стало забруднення навколишнього
середовища, зокрема поверхневих та підземних вод, адже виробничі відвали
рудовміщуючих порід містять токсичні домішки сульфітів та мінерали зі вмістом важких
металів. Підприємством не виконуються вимоги щодо забезпечення нормативного
очищення високомінералізованих стоків і зменшення їх впливу на довкілля.
Контрольними дослідженнями ґрунтів та води виявлено значний вміст іонів важких
металів та іонів кадмію у пробах води.
Зупинка виробничої діяльності підприємства ще більше ускладнила екологічну
ситуацію, оскільки не здійснюються заходи щодо нейтралізації дощових кислих стоків,
що витікають з-під відвалів гірських порід на території промислового майданчика. Під
загрозою водопостачання населення Берегівського району. Враховуючи той факт, що

зазначена територія розташована поблизу українсько-угорського кордону, проблема
набуває особливого значення.
Враховуючи зазначене вище, звертаємося до Вас, вельмишановний Миколо
Яновичу, із проханням вжити заходів щодо вирішення зазначених проблем, а саме:
виділення коштів із Державного бюджету для ліквідації наслідків забруднення
навколишнього середовища;
виключення ТОВ «Закарпатполіметали» з державного обстеження міжгалузевої
статистики підприємств;
пошуку інвестора для відновлення виробництва Мужіївського золотодобувного
комплексу, що сприятиме поліпшенню міжнародного іміджу України як золотодобувної
держави та дозволить збільшити золотовалютний резерв країни.

Звернення прийнято на другій сесії
обласної ради VI скликання
Депутати Закарпатської обласної ради VI скликання

