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Ha№ від 

Рахункова палата України 

На виконання доручення Прем'єр-міністра України Яценюка А.П. 
від 20.11.2015 № 46234/1/1-15 до листа Рахункової палати України від 
13.11.2015 № 03-2222 повідомляємо. 

1. Щодо здійснення видатків бюджету на заходи з ліквідації та 
екологічної реабілітації впливу діяльності ДП «Солотвинський солерудник» у 
2013-2015роках. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.10.2012 № 829-р 
схвалено техніко-економічне обґрунтування (далі - ТЕО) загальною 
кошторисною вартістю 338,9 млн грн. Виконання робіт з ліквідації передбачено 
в три черги протягом 7 років, кошторисна вартість робіт першої черги проекту 
«Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт 
ДП «Солотвинський солерудник» Тячівського району Закарпатської області» 
(далі - Проект), затверджений наказом Міністерства аграрної політики та 
продовольства України від 05.08.2013 № 486, становила 94,1 млн гривень. 
Отримано позитивні висновки ДП «Укрдержбудекспертизи» від 13.07.2012 
№00-0907-12/ПБ та 03.11.2012 № 00-1543-12ПБ по ТЕО та Проекту. 

Законами про державний бюджет на 2013-2015 роки (з урахуванням 
внесених змін) Мінагрополітики України за бюджетною програмою 2801160 
«Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт 
державного підприємства «Солотвинський солерудник» Тячівського району 
Закарпатської області» затверджені видатки обсягом 23,2 млн грн, що 
становить 25 відсотків від необхідної потреби коштів, визначеної у Проекті 
ліквідації на три роки згідно з календарним графіком робіт І черги. 

Поряд з цим, повідомляємо, що із загальної суми коштів, передбачених 
Мінагрополітики України за вказаною бюджетною програмою на 
2013-2015 роки (23,2 млн грн), фактично було відкрито асигнувань на суму 
8,4 млн грн, або 36,2 відсотків до планових обсягів. 

З огляду на зазначене, коштів, які були виділені зэК9£Ш^^§^ фюдокеА) І у 
2013-2015 роках, вистачало лише на покриття плачових збдтків Легшав іе 
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підприємство «Виробнича дирекція з ліквідації Солотвинського солерудника» 
(далі - ДП «ВД Солерудліквідація») на час виконання заходів з ліквідації та 
екологічної реабілітації території впливу державного підприємства. 

У зв'язку з відсутністю фінансування в необхідному обсязі, 
Мінагрополітики України неодноразово зверталось до Міністерства фінансів 
України з пропозиціями щодо збільшення обсягів видатків на проведення 
необхідного комплексу робіт, передбачених Проектом, при внесені змін до 
державного бюджету України, проте вони не були враховані, у зв'язку з чим, 
заходи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та екологічної реабілітації 
території впливу гірничих робіт ДП «Солотвинський солерудник» не 
фінансуються та не виконуються. 

2. Щодо недотримання вимог стосовно затвердження структури 
підприємства на 2013-2015роки. 

У 2013-2014 роках ДП «ВД Солерудліквідація» затверджено структуру 
підприємства без погодження з органом управління. Листом від 28.09.2015 
№ 164 направлено до Мінагрополітики України на затвердження структуру 
підприємства, яка на даний час проходить процедуру погодження. 

При цьому, штатна чисельність працівників підприємства на весь термін 
ліквідації Солотвинського солерудника - 68 чоловік; станом на 01.09.2015: 
планова (штатна) чисельність - 58 чол., фактична - 53 чол., середньооблікова з 
повною занятістю - 37 чоловік. 

3. Щодо недотримання вимог у частині визначення чисельності 
юридичної та бухгалтерської служб підприємства у 2013-2015роках. 

Протягом 2013-2014 років та І півріччя 2015 року одна штатна посада 
юрисконсульта та 2 штатних посади служби головного бухгалтера залишались 
вакантними, за якими фактичних витрат не проводилось. Станом на 01.09.2015 
вони вилучені із штатного розпису. 

З метою скорочення бюджетних витрат протягом 2014 року та І півріччя 
2015 року було встановлено скорочений робочий день за згодою працівників на 
1/3 від нормативного. За цих умов підприємство зменшило планові збитки на 
1050,0 тис. гривень. Крім того, за рахунок коштів, отриманих від господарської 
діяльності, протягом вказаного періоду підприємством проведено витрати, 
пов'язані з виконанням бюджетної програми, на суму 365,5 тис. гривень. 

Таким чином, за вказаний період завдяки вжитим заходам 
ДП «ВД Солерудліквідація» скоротило бюджетні витрати на 
1415,5 тис. гривень. 

4. Щодо недотримання вимог у частині взяття зобов 'язань на оплату 
вартості проектної документації. 

Відповідно до п. 8 Порядку державного фінансування капітального 
будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
27.12.2001 № 1764, для здійснення видатків на капітальне будівництво за 
рахунок державних капітальних вкладень замовники подають до відповідних 
органів Казначейства документи, до складу яких входить титул на виконання 
проектно-вишукувальних робіт для будівництва. 

Оскільки титул на проектно-вишукувальні роботи по ТЕО не був 
погоджений Мінекономрозвитку України, то, саме на виконання зазначеної 



з 
вимоги Порядку ДП «ВД Солерудліквідація» не направляло у 2013 році 
документи до органу Державної казначейської служби для реєстрації вказаної 
заборгованості, як бюджетної. 

5. Щодо незабезпечення отримання усіх необхідних дозволів для 
практичної реалізації проекту з ліквідації солерудника. 

Відповідно до п. 4 Положення про порядок надання гірничих відводів, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 
№ 59, гірничий відвід надається підприємству за умови наявності спеціального 
дозволу на користування ділянкою надр та затвердженого в установленому 
порядку проекту розробки родовища корисних копалин або будівництва 
гірничодобувного об'єкта чи підземної споруди, не пов'язаної з видобуванням 
корисних копалин. 

Відповідно до Статуту та проектних рішень з ліквідації Солотвинського 
солерудника виконання робіт з будівництва та експлуатації підземних споруд, 
не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, не передбачено. У зв'язку з 
цим ДП «ВД Солерудліквідація» не має підстав для виконання цієї роботи. 

На даний час завершується робота з виготовлення документації на право 
користування земельною ділянкою, після чого буде отримана декларація про 
початок виконання підготовчих робіт по проекту. 

Роботи за проектом «Ліквідація та екологічна реабілітація території 
впливу гірничих робіт державного підприємства «Солотвинський солерудник» 
передбачені до виконання підрядним способом, тому підприємству, як 
замовнику, який самостійно не буде їх виконувати, отримання дозволу на 
роботи підвищеної небезпеки не обов'язкове. 

6. Щодо співпраці з міжнародними організаціями стосовно залучення 
технічної допомоги ЄС для вирішення екологічних проблем підприємства. 

З метою залучення технічної допомоги ЄС до реалізації заходів з 
подолання екологічної ситуації та на доручення Віце-прем'єр-міністра України 
від 29.07.2015 № 30322/1/1-15 надіслано до МЗС спільний з ДСНС та 
Мінприроди лист від 30.09.2015 № 02-14386/262 для погодження з угорською 
стороною і подальшого направлення на адресу Європейської Комісії. 

11 листопада 2015 р. в Мінагрополітики України під головуванням 
заступника Міністра України Лапи В.І. проведено міжвідомчу нараду з питань 
екологічної реабілітації території впливу гірничих робіт державного 
підприємства «Солотвинський солерудник». У ній взяли участь представники 
Мінагрополітики України, в.о. Міністра Мінприроди України Курикін С.І., 
представники ДСНС, експерт FAO ООН Михайло Малков. 

Учасниками прийнято рішення створити робочу групу з питань 
екологічної реабілітації території впливу гірничих робіт державного 
підприємства «Солотвинський солерудник» ( далі - робоча група), залучивши 
до неї представників заінтересованих центральних органів виконавчої влади, 
органів місцевої влади, науковців, міжнародних експертів та фахівців. На даний 
час готується спільний наказ Мінагрополітики України та Мінприроди України, 
яким буде затверджено склад робочої групи. 



засідання робочої групи з виїздом на місце для визначення екологічної ситуації 
і подальших спільних дій з європейськими партнерами щодо отримання 
технічної допомоги ЄС для здійснення заходів з ліквідації наслідків 
надзвичайної ситуації та еколопчної реабілітації території впливу гірничих 
робіт ДП «Солотвинський солерудник». 

Заступник Міністра В.І. Лапа 

Дробко 
279-72-45 




