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ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Друга сесія VI скликання
РІШЕННЯ

від 16 грудня 2010 року №99
м. Ужгород

Про ситуацію, яка склалася у межах
гірничого відводу державного підприємства
«Солотвинський солерудник»

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», заслухавши та обговоривши інформацію заступника начальника
головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації
Нодя С. Ф., враховуючи ситуацію, що склалася на державному підприємстві
«Солотвинський солерудник» у зв’язку з недофінансуванням затвердженого
проекту консервації шахти № 9 у визначені терміни, з метою недопущення
подальшого розвитку негативних гідрологічних явищ і процесів, зменшення
соціальної напруги серед населення обласна рада в и р і ш и л а:

1. Вважати ситуацію, яка склалася у межах гірничого відводу
державного підприємства «Солотвинський солерудник», такою, що потребує
негайного вирішення.

2. Звернутися до Президента України, Кабінету Міністрів України,
Верховної Ради України із зазначеного питання (Звернення додається).

3. Звернутися до Кабінету Міністрів України дати відповідне
доручення:

3.1. Міністерству аграрної політики України:
при формуванні проекту Закону України «Про Державний бюджет

України на 2011 рік» передбачити фінансування проекту «Консервація шахти
№ 9 та захисту шахти № 8», яке затвердити у видатках загального або
резервного фонду державного бюджету;

провести коригування проекту консервації шахти № 9 у зв’язку із
завершенням затвердженого терміну виконання робіт, подання його на
державну експертизу;

провести коригування проекту консервації шахти № 8 та подання його
на державну експертизу у зв’язку зі зміною гідрологічної ситуації;

розробити та подати Кабінету Міністрів України проект ліквідації або
консервації державного підприємства «Солотвинський солерудник»
відповідно до статті 44 розділу 8 Гірничого Закону України, статті 54 розді-



лу 5 Кодексу України «Про надра», який пройшов екологічну, технічну та
інші види експертиз та погоджений в установленому законодавством порядку
з органом місцевого самоврядування.

3.2. Міністерству охорони здоров’я України:
при підготовці проекту Закону України «Про Державний бюджет

України на 2011 рік» передбачити кошти для розроблення техніко-
економічного обґрунтування та проекту будівництва на Солотвинському
родовищі кам’яної солі об’єкта, де здійснюватиметься цільова підготовка
підземних виробок для розташування підземних відділень алергологічних
лікарень.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого
заступника голови державної адміністрації Бушка І. І. та постійну комісію
обласної ради з питань бюджету.

Голова ради І. Балога



Президентові України
Кабінету Міністрів України

Верховній Раді України

ЗВЕРНЕННЯ

Ситуація на державному підприємстві «Солотвинський солерудник»
Тячівського району Закарпатської області, що склалася у зв’язку з різким
ускладненням гідрологічної ситуації, викликає глибоку стурбованість
депутатів Закарпатської обласної ради, обласної державної адміністрації,
місцевої громади.

Державне підприємство «Солотвинський солерудник» з лютого 2007
року не здійснює видобуток кам’яної солі у зв’язку із затопленням шахти №
9, практично повним  відпрацюванням  балансових  запасів кам’яної солі
шахти № 8 та аварійним станом її стовбурів. Це стало підставою для
прийняття власником рішення щодо консервації шахт № 8 та № 9.

На виконання вищезазначеного рішення ДП «Солотвинський
солерудник» замовило ВАТ «Гірхімпром» проектно-кошторисну
документацію на консервацію шахти № 9 загальною кошторисною вартістю
99860,5 тис. грн. Кошти виділені Міністерством аграрної політики України.
Розроблена проектно-кошторисна документація погоджена з Міністерством
екології та природних ресурсів України, пройшла державну експертизу в
«Укрдержбудекспертиза» та затверджена наказом Мінагрополітики України
від 17.02.2009 № 90.

Цією проектно-кошторисною документацією передбачено в межах
гірничого відводу ДП «Солотвинський солерудник» протягом 24 місяців
провести весь комплекс будівельно-монтажних робіт із консервації шахти №
9, засипки карстових провалів на шахтному полі шахт № 8 та № 9, роботи з
підтримки шахти № 8 в експлуатаційному стані, в підземних відділеннях якої
лікували хворих Української та Закарпатської обласної алергологічних
лікарень.

У вересні 2009 року було розпочато фінансування проекту консервації
шахти № 9 за рахунок коштів Стабілізаційного фонду. Однак із запланованих
у 2009 році 35 млн. грн. надійшло 8,6 мільйона, з яких проплачено 5 млн. 506
тисяч гривень. У 2010 році із запланованих 10 млн. грн., станом на 08.12.2010
року, надійшло 2 мільйони гривень. Таким чином протягом зазначеного
періоду профінансовано всього 7 млн. 506 тис. гривень, що становить 7,5
відсотка до затвердженого кошторису.

Відсутність виробничої діяльності з видобутку кам’яної солі впродовж
майже 4 років, невиконання запланованого комплексу заходів призвело як до
погіршення фінансового становища підприємства, так і до значного усклад-
нення гідрологічної ситуації в шахтах № 8 і № 9. Як наслідок, активізувались
карстові процеси на території гірничого відводу, збільшились площі провалів
земної поверхні (за останній квартал поточного року – на 38 відсотків), відбу-
вається інтенсивне вимивання ґрунтовими водами соляного куполу.



Загальний обсяг карстових провалів на сьогодні становить понад 2,1 млн.
кубічних метрів.

У травні цього року через надмірні атмосферні опади погіршилася
гідрологічна  ситуація  на  ДП  «Солотвинський солерудник»  з
інтенсивними
водопроявами у стовбурах «Вентиляційний» та «Головний» шахти № 8, у
зв’язку з чим було зупинено спуск-підйом хворих та медперсоналу у підземні
відділення Української та Закарпатської обласної алергологічних лікарень.

Ситуація, що склалася навколо Солотвинського родовища кам’яної
солі, розглянута 5 грудня 2010 року на позачерговому засіданні комісії з
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
Закарпатської обласної держадміністрації, рішенням якої ситуація визнана як
надзвичайна ситуація державного рівня. Відповідні матеріали надіслано
Міністерству України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи для прийняття
остаточного рішення та надання експертного висновку щодо визначення
державного рівня надзвичайної ситуації.

Враховуючи те, що державним підприємством «Солотвинський
солерудник» видобуток кам’яної солі не здійснюється і в подальшому, згідно
з висновками науково-дослідних інститутів, виробнича діяльність тут
неможлива, затверджено проект «Консервація шахти № 9». Його
фінансування у 2009 та 2010 роках здійснювалося за рахунок коштів
Стабілізаційного фонду. Розроблено проект консервації шахти № 8, який
потребує коригування у зв’язку зі зміною гідрологічної ситуації.

Враховуючи те, що на сьогодні під загрозою безпека проживання
мешканців 10-тисячного селища Солотвино, а також беручи до уваги
особливу соціальну значимість необхідності збереження підземних відділень
вказаних алергологічних лікарень, депутати обласної ради вважають за
необхідне черговий раз звернутись до вищих посадових осіб держави та
центральних органів влади із проханням дати відповідні доручення:

Міністерству аграрної політики України:
при формуванні проекту Закону України «Про Державний бюджет

України на 2011 рік» передбачити фінансування заходів із консервації шахти
№ 9 ДП «Солотвинський солерудник» відповідно до затвердженого проекту,
провести коригування проекту консервації шахти № 9 у зв’язку із
закінченням терміну виконання робіт у вересні 2011 року, а також здійснити
коригування проекту консервації шахти № 8, розробленого у 2008 році, у
зв’язку зі зміною гідрологічної ситуації;

подати Кабінету Міністрів України на затвердження проект ліквідації
або консервації гірничодобувного підприємства ДП «Солотвинський
солерудник» відповідно до статті 44 розділу 8 Гірничого Закону України,
статті 54 розділу 5 Кодексу України «Про надра», який пройшов екологічну,
технічну та інші види експертиз та погоджений в установленому
законодавством порядку з органом місцевого самоврядування;



Міністерству охорони здоров’я України:
з метою збереження лікувального процесу методом спелеотерапії

хворих на бронхіальну астму при підготовці проекту Закону України «Про
Державний бюджет України на 2011 рік» передбачити кошти для
розроблення техніко-еко-номічного обґрунтування та проекту будівництва на
Солотвинському родовищі
кам’яної солі об’єкта, де здійснюватиметься цільова підготовка підземних
виробок для розташування підземних відділень алергологічних лікарень.

Звернення прийнято на другій сесії
обласної ради VI скликання

Депутати обласної ради VI
скликання


