Витяг з протоколу № 3
розширеного засідання Громадської ради при Тернопільській
облдержадміністрації
м. Тернопіль

25 вересня 2019 року

Головуючий: Федорейко В.С.
Секретар:

Воронін В.М.

Присутні:

21 представник Громадської ради (реєстр додається).

Запрошені:

10 представників органів виконавчої влади і місцевого
самоврядування (реєстр додається) та ЗМІ («Дзеркало тижня», «Газета №1»,
прес-служба ТОДА, «Про все», «Політерно» політичний Тернопіль).
Порядок денний:

Перший етап.
1. Про заходи щодо реалізації звернення Громадської ради до органів виконавчої
влади і місцевого самоврядування (вих. № 25 від 15.07.2019р.) із покращення стану
екології та відновлення водних ресурсів Горішньо-Івачівського водосховища.
(інформують голова Громадської ради Федорейко B.C., заступник
голови
Тернопільської облдержадміністрації Юрик Ю.З., начальник Управління екології та природних
ресурсів Тернопільської облдержадміністрації Сінгалевич О.В., заступник начальника
Регіонального офісу водних ресурсів у Тернопільській області Вівчарук Я.Д., начальник відділу
з питань охорони навколишнього природного середовища, екологічної політики,
природокористування та земельних відносин Тернопільської обласної ради Шумада І.В.,
операційний директор ТзОВ «Західгідроенерго» Маркулич.О.П.)
Другий етап
2. Про хід виконання Річного плану роботи Громадської ради на 2019-2020 р.р.
(інформують голова Громадської ради Федорейко B.C. і заступник голови Громадської
ради Воронін В.М.)
3.Про заходи органів виконавчої влади щодо виконання Програми охорони
навколишнього природного середовища в Тернопільській області на 2014-2020 роки.
(інформують начальник Управління екології та природних ресурсів Сінгалевич О.В. і
заступник голови Громадської ради Марценишин P.І.)
4. Про внесення пропозицій до органів виконавчої влади і місцевого
самоврядування щодо створення і підтримки ОСББ.
(інформує член постійної комісії Громадської ради з питань освіти, науки, охорони
здоров'я, культури, спорту, соціального захисту, туризму, сім'ї та молоді Котляр І.Я.)
5.Різне.
(інформують члени Громадської ради)
1.Слухали по першому питанню – голову Громадської ради Федорейка B.C.,
заступника голову Тернопільської облдержадміністрації Юрика Ю.З., заступника начальника
Регіонального офісу водних ресурсів у Тернопільській області Вівчарука Я.Д., начальника
Управління екології та природних ресурсів Тернопільської облдержадміністрації Сінгалевича
О.В., начальника відділу з питань охорони навколишнього природного середовища,
екологічної політики, природокористування та земельних відносин Тернопільської обласної
ради Шумаду І.В., операційного директора ТзОВ «Західгідроенерго» Маркулича О.П.
Відзначено, що на сьогодні екологічний стан основного водозабору міста Тернополя
знаходиться під надзвичайною загрозою. Проблема ускладнена тим, що водосховище перебуває
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у власності Тернопільської облдержадміністрації, а прилегла територія в межах водоохоронної
зони у своїй більшості належить Тернопільській міській ОТГ.
Водосховище займає площу 315 га, а його об’єм складає 3,15 млн. куб. метрів води. На
правому березі – водозабір підземних вод КП «Тернопільводоканал». Із 16 свердловин, які
живляться від водойми, отримує воду обласний центр.
Це єдине водосховище в області, яке фактично не має одноосібного господаря.
Особливо складна ситуація із обслуговуванням дамби і гідротехнічних споруд, які
практично ніким не охороняються. Не так давно навіть відбувся прорив дамби і тривалий час
ліквідацією наслідків ніхто не займався.
Став останніми роками активно заростає плавунами, засмічується пластиком і
побутовими відходами. Браконьєрство практично не має обмежень. Забудови різного роду
будинками, дачами і причальними спорудами у водоохоронній зоні ніхто не контролює.
Інтенсивне замулення дна і джерел водосховища взагалі загрожує його існуванню, як
акумулятора водних ресурсів Тернополя і прилеглих до річки Серет населених пунктів.
Втрачається рекреаційна і туристична цінність цього унікального регіону Тернопілля.
Незважаючи на вказані вище ініціативи Громадської ради, Тернопільської обласної ради,
яка більше року тому виділила понад 1 мільйон гривень на придбання земснаряда для
здійснення днопоглиблювальних робіт Горішньо-Івачівського водосховища, роботи по
спасінню ставу не проводяться. Більше року простоює цей днопоглиблювальний комплекс, що
може призвести до його розкрадання і розкомплектації.
Практично не відчувається допомоги від Тернопільської міської ради, хоча зменшення
інтенсивності водного наповнення Тернопільського ставу напряму загрожує не тільки
забезпеченням питною водою міста, а і самому факту його існування і, як наслідок,
функціонування міжнародного масштабного проекту побудови веслувальний каналу, в який
вже вкладено і вкладаються надзвичайно великі кошти. Існує нагальна потреба щодо залучення
органів виконавчої влади і місцевого самоврядування до негайного вирішення проблем
функціонування Горішньо-Івачівського водосховища.
Ухвалили:
1. Прийняти до уваги інформації голови Громадської Федорейка B.C., представників
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, бізнесу і громадськості та
рекомендувати:
1.1. Федорейку В.С. на черговому засіданні колегії Тернопільської облдержадміністрації
внести пропозицію про створення Спеціальної міжвідомчої екологічної робочої групи (комісії)
із фахових представників зацікавлених сторін щодо розроблення нормативно-правових
документів із покращення стану екології та відновлення водних ресурсів Горішньо-Івачівського
водосховища (проект Робочого плану невідкладних заходів щодо відновлення природних
ресурсів Горішньо-Івачівського водосховища із змінами і доповненнями, внесеними
Управлінням екології та природних ресурсів Тернопільської облдержадміністрації та
Регіональним офісом водних ресурсів у Тернопільській області додається).
1.2. Вороніну В.М. до 5 жовтня 2019 року підготувати відповідне звернення Громадської
ради керівництву Тернопільської облдержадміністрації.
Голосували: «за» - 21, «проти» -0, «утрималися» -0.
2. Слухали по другому питанню про хід виконання Річного плану роботи Громадської
ради інформації голови Громадської ради Федорейка В.С. і заступника голови Громадської
ради Вороніна В.М.
Відзначено, що представниками Громадської ради станом на 25.09.2019 року виконано
21 пункт Другого річного плану із 40, що складає 52% виконання. Позапланово додатково
проведено 95 заходів, що більше ніж у двічі перевищую кількість запланованих річних заходів.
Необхідно відзначити позитивний досвід роботи із виконання Плану постійною комісією
Громадської ради з питань дотримання прав і свобод громадян, антикорупційного,
транспортного, екологічного, дорожнього та лісового законодавства (керівник Марценишин
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Р.І., заступник керівника комісії Безрутченко Б.М., члени Простий В.П., Фурик К.І.), якою
проводиться вже друга громадська експертиза в рамках часу діючої каденції.
Вимагає посилення контролю за виконанням Другого річного плану роботи Громадської
ради з боку інших заступників голови і керівників постійних комісій.
Ухвалили:
2. Прийняти до відому звіт заступника голови Громадської ради Вороніна В.М. і
запропонувати заступникам голови Громадської ради:
2.1. Посилити контроль за виконанням Другого річного плану роботи Громадської ради
на 2019-2020 р.р.
4.2. До 20.11.2019р. надати додаткову інформацію в секретаріат щодо проведення
планових і позапланових заходів, здійснених членами підпорядкованих постійних комісій
Громадської ради для своєчасного їх обліку та підготовки звіту за 4 квартал 2019 року.
Голосували: «за» - 21, «проти» -0, «утрималися» -0.
3. Слухали по третьому питанню про заходи органів виконавчої влади щодо виконання
Програми охорони навколишнього середовища природного середовища в Тернопільській
області на 2014-2020 роки інформації заступника голови Громадської ради Марценишина Р.І. і
начальника Управління екології та природних ресурсів Сінгалевич О.В.
Відзначено, що у зв’язку із розглядом аналогічних проблем у першому питанні порядку
денного зняти його з розгляду і перенести у порядок денний засідання Громадської ради на 4
квартал 2019 року.
Ухвалили:
3. Зняти з розгляду 3 питання порядку денного поточного засідання Громадської ради і
перенести його у порядок денний засідання Громадської ради на 4 квартал 2010 року.
Голосували: «за» - 21, «проти» -0, «утрималися» -0.
4. Слухали по четвертому питанню про внесення пропозицій до органів виконавчої
влади і місцевого самоврядування щодо створення і підтримки ОСББ інформацію представника
постійної комісії Громадської ради з питань освіти, науки, охорони здоров'я, культури, спорту,
соціального захисту, туризму, сім'ї та молоді Котляра І.Я.
Відзначено, що назріло питання розроблення органами виконавчої влади і місцевого
самоврядування за участі громадськості спеціальної «Обласної програми підтримки та
стимулювання створення ефективних об’єднань співвласників багатоквартирних будинків в
Тернопільській області на 2020-2022роки». Запропонувати депутатам Тернопільської обласної
ради прийняти та передбачити на її виконання відповідні кошти в обласному бюджеті.
Ухвалили:
4. Котляру І.Я. підготувати звернення Громадської ради до:
4.1.Депутатів Тернопільської обласної ради щодо прийняття «Програми підтримки та
стимулювання створення ефективних об’єднань співвласників багатоквартирних будинків в
Тернопільській області на 2020-2022роки» та передбачити на її виконання відповідні кошти в
обласному бюджеті.
4.2. Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження ТОДА щодо:
4.2.1. Створення робочої групи для напрацювання проекту та механізмів реалізації
програми підтримки та стимулювання створення ефективних об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків в Тернопільській області на 2020-2022роки, взявши за основу
проект програми підтримки та стимулювання створення ефективних об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків, запропонований постійною комісією Громадської ради з питань
освіти, науки,охорони здоров'я, культури, спорту, соціального захисту, туризму, сім'ї та молоді
(додається).
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4.2.2.Включення до складу робочої групи для напрацювання проекту та механізмів
реалізації програми підтримки та стимулювання створення ефективних об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків в Тернопільській області на 2020-2022роки:
- члена Громадської ради Котляра І.Я.;
- членів постійної комісії Громадської ради з питань промисловості, сільського
господарства, ЖКГ, архітектури та будівництва, економічного розвитку, енергозбереження,
транспорту та міжнародного співробітництва (за згодою);
- депутатів Тернопільської обласної ради, які є членами постійної комісії з питань
децентралізації та адміністративно-територіальної реформи, архітектури, дорожнього та
житлово-комунального господарства (за згодою).
Голосували: «за» - 21, «проти» -0, «утрималися» -0.
Головуючий

В.С.Федорейко

Секретар

В.М.Воронін

