
Бурштинська міська рада  

Сьоме демократичне скликання 

ПРОЄКТ  РІШЕННЯ 

 

від 05.11.2019                 м. Бурштин                         №1837 

 

 

Про звернення Бурштинської міської  

ради Івано – Франківської області до 

Президента України, Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України щодо 

екологічної ситуації на території Бурштинської 

міської ради Івано – Франківської області 

 

Розглянувши  звернення жителів м.Бурштин  та с.Вигівка, учасників проведеного  3 

листопада 2019 року мирного Віче на центральній площі імені Героїв УПА м.Бурштин, 

керуючись пп.4 п.3 розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.09.2011 року № 930-р 

Про погодження  умов продажу державного пакета акцій публічного акціонерного товариства 

«Західенерго»,   Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

пропозиції  комісії земельної та з питань екології, міська рада 

вирішила: 

 

1. Підтримати звернення Бурштинської міської ради до Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо прийняття заходів  по 

покращенню екологічної ситуації в межах території Бурштинської міської ради 

Івано – Франківської області (додається). 

2. Звернутися до Івано – Франківської обласної  державної адміністрації, Івано – 

Франківської обласної ради, Галицької районної ради своїми рішеннями 

підтримати дане рішення та  звернення. 

3. Міському голові (Р.Джура) звернутися до Фонду державного майна України про 

надання інформації щодо виконання приватизаційних зобов’язань  згідно умов 

договору  купівлі – продажу пакету акцій ПАТ «Західенерго». 

4. Рішення та текст звернення надіслати Президенту України, Верховній Раді 

України, Кабінету Міністрів України, Івано – Франківській обласній раді, 

прилеглим сільським, селищним і районним радам  та оприлюднити на 

офіційному сайті міської ради. 

  

 

 

 

 

Міський голова                                                          Роксолана Джура   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення міської ради 

від________ №_____ 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

Бурштинської міської ради Івано – Франківської області 

до Президента України,  Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України   

щодо екологічної ситуації  на   території   

Бурштинської міської ради Івано – Франківської області 

 

Ми, депутати Бурштинської міської ради Івано – Франківської області, представляючи 

інтереси громади м.Бурштин та с.Вигівка, висловлюємо занепокоєння екологічною ситуацією 

на території Бурштинської міської ради Івано – Франківської області. 

3 листопада 2019 року на площі імені Героїв УПА у м.Бурштин Івано – Франківської  

області жителями територіальної громади, було організовано та проведено  мирне Віче, щодо 

екологічної ситуації на території ради,  де  було оголошено вимогу  мешканців з проханням 

втрутитись в екологічну ситуацію, що склалась у м.Бурштин. Зокрема йшлося про стан 

виконання компанією ДТЕК «Західенерго» взятих  на себе  зобов’язань при  приватизації 

Бурштинської ТЕС в складі ПАТ «Західенерго»,  у частині зменшення шкідливих викидів в 

атмосферу за рахунок  встановлення  електрофільтрів на енергоблоках, влаштування  на межі 

санітарно – захисної зони поста моніторингу атмосферного повітря та  проведенні 

рекультивації Бовшівського золо відвалу та інших зобов’язань.  

Занепокоєння  мешканців територіальної громади пов’язані, на їх думку з 

збільшенням викидів шкідливих речовин і як наслідок золою постійно вкриті  вікна, 

будинки, дитячі майданчики, в зимовий період – сірий сніг. Життя і здоров'я людини, яка 

перебуває в тісному зв'язку з навколишнім природним середовищем та зазнає його 

безпосереднього впливу є об’єктом  екологічного права, що  за думкою місцевих мешканців, 

які проживають на  території  міської ради,  потребує особливої уваги та захисту з боку 

держави.  

Місцеві ради, спеціально уповноважені державні органи управління в галузі охорони 

навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів зобов'язані 

подавати всебічну допомогу громадянам у здійсненні природоохоронної діяльності, 

враховувати їх пропозиції щодо поліпшення стану навколишнього природного середовища та 

раціонального використання природних ресурсів, залучати громадян до участі у вирішенні 

питань охорони навколишнього природного середовища та використання природних 

ресурсів. 

 Враховуючи зобов’язання покупця  передбачені договором №КПП-589 від 

10.01.2012 року купівлі – продажу пакета акцій публічного акціонерного товариства 

«Західенерго»,  та пп.4 п.3 розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.09.2011 року № 

930-р Про погодження  умов продажу державного пакета акцій публічного акціонерного 

товариства «Західенерго» у природоохоронній діяльності товариства, зокрема: 

     а) дотримання вимог природоохоронного законодавства; 

     б) протягом  одного  року  з  дати  переходу до покупця права власності на пакет  акцій  

розроблення  та  офіційне  проголошення екологічної  політики товариства  відповідно  до  

вимог  ДСТУ ISO 14001:2006 або міжнародного стандарту ISO 14001:2004; 

     в) розроблення до 31 грудня 2013 р.  плану заходів товариства з    охорони навколишнього    

природного    середовища,    яким передбачається, зокрема, здійснення заходів з охорони 

атмосферного повітря,  у тому числі із скорочення викидів оксидів сірки,  азоту та твердих 

часток,  передбачивши початок його виконання не пізніше 1 січня 2015 року; 

     г) встановлення  приладів автоматичного контролю за кількістю та  якістю забруднюючих  

речовин,  що  викидаються  в  атмосферне повітря  від котельних агрегатів, під час 



здійснення заходів з модернізації пилогазоочисного устатковання або його заміни на нове у  

строк,  передбачений  Протоколом про приєднання  України до Договору про заснування 

Енергетичного Співтовариства (994_a27) щодо виконання умов Директиви 2001/80/ЕС 

(994_913 ). 

 Зважаючи на  важливість  розв’язання   зазначених  проблем, з метою вжиття 

невідкладних заходів з недопущення подальшого порушення екологічних прав громадян, 

звертаємось до Президента України, як гаранта додержання Конституції України, прав та 

свобод людини і громадянина,Верхоної Ради України, як єдиного органу законодавчої влади в 

державі, Кабінету Міністрів України, як до вищого органу у галузі охорони навколишнього 

природного середовища  що здійснює реалізацію екологічної політики та  координує 

діяльність міністерств, відомств, інших установ та організацій України в питаннях охорони 

навколишнього природного середовища з наступним: 

1. створити Державну комісію із залученням відповідних експертів, представників  

Івано – Франківської  обласної  державної адміністрації, Івано – Франківської  обласної  

ради, Галицької  районної державної адміністрації, Бовшівської сільської ради  та 

Бурштинської міської ради Івано – Франківської області  для напрацювання  комплексу 

заходів з покращення екологічної ситуації на території Бурштинської міської ради Івано – 

Франківської області  та ін. територій, що знаходяться в межах забруднення від діяльності 

ВП Бурштинська ТЕС «ДТЕК «Західенерго»; 

2. передбачити  кошти в державному бюджеті на  2020 р. на організацію постійно 

діючої  системи моніторингу  на території забруднення від діяльності ВП Бурштинська ТЕС 

«ДТЕК «Західенерго»; 

3. переглянути розподіл екологічного податку сплаченого підприємством 

забруднювачем відповідно до наближення  з джерелом  забруднення  в межах 30км зони,  з 

врахуванням кількості  населення; 

4. пропонуємо Кабінету Міністрів України  передбачити цільові кошти  на 2020 рік з 

екологічного податку (60%-100%) для проведення реконструкції (заміни/ремонту) чергового 

електрофільтру, золо проводів, насосів та супутнього обладнання Бурштинської ТЕС, для 

зниження викидів твердих  частин, що в свою чергу  принесе пряме покращення екологічної 

ситуації на території Бурштинської міської ради та в цілому на території Івано – Франківської 

області.  

 

 

 

 

 

 

 

 

        Прийнято на  _____(позачерговій)сесії міської ради 

         VII демократичного скликання         

          ______ листопада 2019 року             

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_a27
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_913

