ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Шоста сесія VIІІ скликання
РІШЕННЯ
19.05.2022

Ужгород

№ 622

Про Звернення Закарпатської обласної ради
щодо збереження унікальної екосистеми
Карпат (Полонина Боржава)
Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» обласна рада в и р і ш и л а:
1. Звернутися до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів
України щодо вжиття заходів із неухильного дотримання зобов’язань зі
збереження біорізноманіття на об’єкті Смарагдової мережі Полонина Боржава
(UA0000263) за Бернською Конвенцією (текст Звернення додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії
обласної ради.

Голова ради

Володимир ЧУБІРКО

Міністерство захисту довкілля та
природних ресурсів України
ЗВЕРНЕННЯ
Ми, депутати Закарпатської обласної ради, занепокоєні з приводу
ситуації, що склалася довкола планування будівництва вітрової електростанції
на унікальній Полонині Боржава.
Діючи відповідно та на виконання покладених на нас законами України
та міжнародними угодами зобов’язань, керуючись Регіональною стратегією
розвитку Закарпатської області на період 2021 – 2027 років, яка передбачає
впровадження положень Карпатської конвенції, Меморандумом про
взаєморозуміння та співпрацю, яким створено офіс Спільної Координаційної
платформи сталого туризму Карпатської конвенції між Закарпатською
обласною радою та Європейським товариством дикої природи (European
Wilderness Society), враховуючи результати Програми підтримки участі органів
влади і органів місцевого самоврядування області у міжрегіональній асоціації
«Карпатський Єврорегіон» відповідно до Європейської рамкової конвенції про
транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями,
а також прагнучи до входження до Стратегії Карпатського регіону та
включення ЄС до цієї співпраці, глибоко стурбовані рішенням Касаційного
адміністративного суду від 13 квітня 2022 року у справі будівництва ВЕС на
Боржавському хребті.
Президентом України Володимиром Зеленським оголошено звернення
про вступ до Європейського Союзу за спрощеною процедурою, пакет з
опитувальником в якій передано на розгляд Європейської Комісії три тижні
тому.
Крокуючи в напрямку єднання з Європою на базі спільних цінностей,
Україна повинна виконувати взяті на себе зобов’язання, зокрема у сфері
природоохоронної діяльності та збереження біорізноманіття.
У грудні 2019 року Україна офіційно прийняла на своїй території ділянки
Смарагдової мережі (Emerald Network) для виконання своїх зобов’язань за
Конвенцією про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ
існування в Європі (Бернська конвенція).
Постійний Комітет Бернської Конвенції, інституція Ради Європи, на
41-й сесії у Страсбургу, яка відбулась 29 листопада – 3 грудня 2021 року,
розглянувши скаргу Української природоохоронної групи 2018/01, ухвалила
резолюцію про необхідність скасування планів забудови Полонини Боржава.
У контексті нововиявлених обставин щодо внесення товариствомзабудовником недостовірних відомостей до звіту з оцінки впливу на довкілля і
не проведення передбачених законом громадських обговорень в Голубинській
сільській громаді Свалявського району в період 2018 – 2019 років, на території
якої заплановано будівництво 6 із 34-х ВЕУ, вбачаємо необхідність негайного
реагування громад краю на плани такого будівництва.

З метою консолідації зусиль українського суспільства у прагненні ввійти
у європейське співтовариство рівноправним членом, що дбає про людину, її
здоров’я, життя, честь і гідність, недоторканність і безпеку, які визнаються в
Україні найвищою соціальною цінністю, забезпечення сприятливого для життя
людини довкілля, з урахуванням резолюції від 03 грудня 2021 року Постійного
Комітету Бернської Конвенції про неприпустимість забудови полонини
Боржава як об’єкта Європейської Смарагдової мережі та недопущення
реалізації проєкту будівництва ВЕС із 34-х вітроелектроустановок на Полонині
Боржава через катастрофічні наслідки для екології краю звертаємось:
1. До департаменту екології та природних ресурсів Закарпатської обласної
державної адміністрації (відповідача у справі про скасування як незаконного
висновку з оцінки впливу на довкілля) – визнати позов Міжнародного інституту
людини і глобалістики «НООСФЕРА» у адміністративній справі
№ 260/771/19 на етапі перегляду рішення за нововиявленими обставинами у
Восьмому апеляційному адміністративному суді з підстав подання
забудовником до уповноваженого органу недостовірних відомостей у звіті про
оцінку з впливу на довкілля.
2. До Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України з метою
забезпечити неухильне дотримання департаментом екології та природних
ресурсів Закарпатської обласної державної адміністрації взятих на себе
зобов’язань зі збереження біорізноманіття на об’єкті Смарагдової мережі
Полонина Боржава (UA0000263) за Бернською Конвенцією та виконання
рекомендації Постійного Комітету Бернської Конвенції від 03 грудня 2021 року
в ході судового процесу з урахуванням внесення забудовником недостовірних
відомостей до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Звернення прийнято на пленарному засіданні
шостої сесії обласної ради VІІІ скликання
Депутати Закарпатської обласної ради VІІІ скликання

