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Цей документ став можливим при остаточній підтримці Європейського Союзу через його Департамент
цивільного захисту і операцій з гуманітарної допомоги.

У цьому документі висвітлюється діяльність з надання гуманітарної допомоги, що здійснюється за фінансової
підтримки Європейського союзу. Думки, висловлені в цьому документі, жодним чином не повинні
розглядатися як офіційна позиція Європейського Союзу, і Європейська комісія не несе відповідальності за
будь-яке використання інформації, що міститься в ньому).
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1

УЗГОДЖЕНІСТЬ
НА
ГЛОБАЛЬНОМУ
РІВНІ
ПОЛІТИКИ
ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ КАТАСТРОФ (ЗРК) ІЗ СЕНДАЙСЬКОЮ
РАМКОВОЮ
ПРОГРАМОЮ
ЗІ
ЗНИЖЕННЯ
РИЗИКУ
КАТАСТРОФ НА 2015–2030 РОКИ (СРП)
Враховуючи транскордонний масштаб впливу надзвичайних

ситуацій (далі – НС) різного походження, міжнародне співробітництво
у сфері зниження ризиків виникнення катастроф має вкрай актуальне
значення для України. Важливість і необхідність координації зусиль зі

зниження ризику виникнення НС на міжнародному, регіональному та
місцевому рівнях останніми роками акцентувалася в низці рамкових
багатосторонніх програм і декларацій. Серед них важливе значення
має «Іокогамська стратегія безпечнішого світу: Керівні принципи
запобігання

стихійним

лихам,

забезпечення

готовності

та

пом’якшення їх наслідків», що була прийнята 1994 р. і зараз є базовим
документом ООН у сфері зниження ризику лих і пом’якшення їх
негативних наслідків катастроф, підвищують готовність до реагування
і відновлення та зміцнюють потенціал протидії.

Водночас наша держава не залучена до виконання Сендайської
рамкової програми зі зниження ризику катастроф на 2015-2030 рр.
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Незважаючи на залучення України до Хіозької рамкової
програми та позитивний досвід функціонування національних
платформ зниження ризику катастроф у більшості країн Європи та
СНД, у нашій державі досі не створено такого механізму. Зниження
ризику катастроф є визнаним у світі комплексним підходом, що
передбачає

відпрацювання

заходів

політичного,

технічного,

соціального і економічного характеру, спрямованих на зниження
ризику

катастроф.

найрізноманітніших

законодавство,

Такі

заходи

формах,

плани

можуть

включаючи

забезпечення

виражатися

стратегічні

готовності,

в

вказівки,

проекти

в

сільськогосподарському секторі, програми страхування тощо.

Зниження ризику катастроф має здійснюватися на
місцевому, регіональному і загальнодержавному рівнях з
урахуванням наступних пріоритетів:

1.

Розуміння ризику катастроф.

2.

Удосконалення організаційно-правових рамок управління
ризиком катастроф.

3.

Інвестиції в заходи по зниженню ризику катастроф з метою
зміцнення потенціалу протидії.

4.

Підвищення готовності до катастроф для забезпечення
ефективного реагування та впровадження принципу
«Зробити краще, ніж було» в діяльність по відновленню,
реабілітації та реконструкції.

Відповідно до Хіозької та Сендайської рамкових програм,
реалізація

заходів

зі

зниження

здійснюється за такими напрямами:
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ризику

катастроф

➡ посилення дій щодо зниження ризику природних
катастроф на національному і локальному рівнях;

➡ оцінка ризиків, підтримка раннього попередження і
своєчасне відпрацювання відповідних контрзаходів;

➡ підвищення

обізнаності

громадськості

про

ризики

катастроф і про те, як підготуватися до них;

➡ зниження ризику природних катастроф шляхом усунення
їх причин;

➡ посилення дій з підготовки до катастроф і реагування на
них.
Важливим завданням при цьому є ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ діяльності
щодо зниження ризику катастроф в якості невід’ємної частини
стратегій і програм у сфері цивільного захисту та збільшення стійкості
держави до впливу вражаючих чинників. Особлива увага має бути
приділена забезпеченню стійкості функціонування медичних установ
та інфраструктури водопостачання для надання доступу до послуг
невідкладної допомоги та водопостачання в умовах можливих
надзвичайних ситуацій.
Створення дієвого механізму зниження ризику катастроф в
Україні матиме низку переваг, серед яких поліпшення координації
зусиль із сусідніми державами, залучення ресурсів приватних
компаній та міжнародних організацій, обмін досвідом із фахівцями у
сфері зниження ризику катастроф з різних країн світу, а також
підвищення

позитивного

іміджу

нашої

держави

через

запровадження визнаних у світі ризик-орієнтованих підходів для
підвищення стійкості держави до впливу надзвичайних ситуацій
різного походження.
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА
ПІДВІЩЕННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ТЕХНОГЕННИХ/ЕКОЛОГІЧНИХ
РИЗИКІВ

1. Наявні тенденції до подальшого зниження рівня безпеки та
зменшення тривалості роботи об’єктів критичної інфраструктури
внаслідок понаднормової експлуатації споруд, конструкцій,
обладнання та інженерних мереж, що працюють на межі
вичерпання

свого

ресурсу,

формують

серйозні

загрози

виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного
характеру для безпеки функціонування об’єктів критичної
інфраструктури.

2. В умовах гібридної війни на Сході України відбувається зростання
ризиків виникнення НС техногенного походження в зоні ООС
через руйнування багатьох промислових і житлових споруд
внаслідок військових дій. Викликані військовим конфліктом на
сході України пошкодження об’єктів критичної інфраструктури,
включаючи

водоочисні

споруди,

хімічні

заводи

і

сільськогосподарські підприємства, становлять серйозну загрозу
для населення і довкілля.

3. Значний ризик виникнення надзвичайних ситуацій природнотехногенного походження на території проведення ООС формує
наявність великої кількості затоплених і напівзатоплених шахт на
території Луганської та Донецької областей, що мають постійний

гідравлічний зв’язок з діючими шахтами. Приміром може
слугувати Первомайська група шахт:
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а) рівень затоплення станом на 01.11.2017

б) рівень затоплення станом на 01.11.2019
УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
275.0

позначки земної поверхні
– абсолютні
шахтних полів, м

- 156.0

позначки рівнів затоплення гірничих
– абсолютні
виробіток, м (техногенний водоносний горизонт)

– рівень затоплення гірничих виробіток

– денна поверхня

Незадовільний екологічний стан у
Донбасу

посилюється

через

– копер

- 620.0

горизонт гірничих
– нижній
виробіток, м

– стовбур шахти

вугледобувних районах

концентрацію

підприємств

металургійної та хімічної промисловості, що збільшує техногенне
навантаження на навколишнє середовище і формує реальні
загрози формування НС техногенного характеру з масштабними
негативними наслідками для населення.
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4. Неузгодженість нормативно-правового регулювання у сфері
захисту

критичної

інфраструктури,

а

також

відсутність

у

національному законодавстві відповідного закону про критичну
інфраструктуру та її захист ускладнює міжвідомчу взаємодію
державних

органів,

власників

і

операторів

критичної

інфраструктури, у тому числі в процесі забезпечення захисту від
НС різного генезису на об’єктах критичної інфраструктури.

5. Розробка і впровадження заходів зі зниження ризиків
виникнення НС різного походження на об’єктах критичної
інфраструктури гальмується через відсутність на національному
рівні державного органу, відповідального за координацію дій
існуючих державних систем захисту та кризового реагування у
сфері захисту критичної інфраструктури. На сьогодні в державі
відсутня єдина методологія проведення оцінки загроз та ризиків
критичній інфраструктурі, що також ускладнює розробку заходів
із запобігання та мінімізації негативних наслідків НС на об’єктах
критичної інфраструктури, можливих на території України.

6. На відміну від більшості європейських країн, включаючи
найближчих сусідів, до цього часу в Україні не створено
національну

платформу

зниження

ризику

катастроф

у

відповідності до рекомендацій Хіозької та Сендайської рамкової
програми

дій.

Актуальність

створення

цієї

платформи

підкріплюється тим, що існуюча в країні система моніторингу
загроз і зниження ризиків надзвичайних ситуацій різного

походження

не

забезпечує

проведення

систематичних

і

обґрунтованих досліджень тенденцій і характеру змін основних
джерел загроз екологічній безпеці держави та потребує
кардинального

удосконалення.

Державна

система

захисту

населення від катастроф природного та техногенного характеру
потребує запровадження ризик-орієнтованого підходу для
ефективного попередження катастроф різного характеру.
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7. Ефективність й оперативність системи раннього виявлення
загроз і зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій
природного і техногенного характеру на об’єктах критичної
інфраструктури

знижується

через

неспроможність

функціонування у повному обсязі Урядової інформаційноаналітичної системи з надзвичайних ситуацій.

2.1

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНОЇ ТА
ІНСТИТУЦІЙНОЇ
БАЗИ
(ОРГАНИ/ІНСТИТУЦІЇ,
ЇХНІ
ПОВНОВАЖЕННЯ, КООРДИНАЦІЯ МІЖ НИМИ ТОЩО)

ПРОПОЗИЦІЇ.
Враховуючи зростання ризиків виникнення
надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру для
об’єктів
критичної
інфраструктури
уявляється
доцільним
рекомендувати:
Раді національної безпеки і оборони України:

➡ проаналізувати можливість включення питань, пов’язаних зі
зниженням ризику виникнення надзвичайних ситуацій природного
і техногенного характеру на об’єктах критичної інфраструктури на
території проведення ООС у переговорний процес тристоронньої
контактної групи в м. Мінськ;
Кабінету Міністрів України:

➡ забезпечити реалізацію в повному обсязі Концепції створення
державної системи захисту критичної інфраструктури в Україні як

основи для розроблення відповідних нормативно-правових актів і
програм захисту критичної інфраструктури;

➡ повторно ініцюювати розгляд Верховною Радою України проекту
Закону «Про критичну інфраструктуру та її захист», подану
27.05.2019 року, в якому передбачити створення державної
системи захисту критичної інфраструктури та визначити орган,
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відповідальний за координацію діяльності із захисту критичної
інфраструктури;

➡ визначити функції, повноваження та відповідальність центральних
органів виконавчої влади та інших органів у сфері захисту критичної
інфраструктури, а також прав, обов’язків та відповідальності
власників і операторів об’єктів критичної інфраструктури;

➡ запровадити критерії віднесення об’єктів інфраструктури до
критичної

інфраструктури,

порядок

їх

паспортизації

та

категоризації;

➡ визначити засади державно-приватного партнерства та ресурсного
забезпечення у сфері захисту критичної інфраструктури;
Кабінету Міністрів України, Міністерству енергетики та
захисту довкілля України, Державній службі з надзвичайних
ситуацій:

➡ звернутися до міжнародних організацій ООН, ОБСЄ із запитом
щодо формування експертної місії для проведення оцінки

екологічних збитків на Донбасі, визначення першочергових заходів
із відновлення об’єктів критичної інфраструктури та ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних із військовими діями;

➡ спільно з ОБСЄ вжити заходів щодо виключення чи зменшення
впливу військових дій на функціонування систем водовідливу та
вентиляції шахт з метою попередження катастрофічних порушень в
роботі критичних систем життєзабезпечення населення Донбасу;

➡ утворити при Державній службі з надзвичайних ситуацій робочу
групу з розробки пропозицій щодо визначення складу учасників і
обґрунтування першочергових завдань із створення в Україні
Національної платформи зниження ризику катастроф;

➡ забезпечити відновлення функціонування Урядової інформаційноаналітичної системи з надзвичайних ситуацій і провести на цій
основі удосконалення системи раннього виявлення загроз і
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зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій природного
і техногенного характеру на об’єктах критичної інфраструктури.

Невпинне зростання частоти та потужності стихійних лих і
техногенних аварій викликають особливу увагу та стурбованість
міжнародного співтовариства, обумовлюють суспільну вимогу щодо
зниження ризику катастроф (далі — ЗРК). Адже їхні руйнівні наслідки
значно гальмують сталий економічний розвиток, збільшуючи витрати
на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, завдаючи соціальних,
культурних та екологічних збитків.
Світова спільнота докладає значних зусиль для зниження

природного і техногенного ризику. Узгоджена на глобальному рівні
політику ЗРК викладено в схваленій ООН Сендайській рамковій
програмі зі зниження ризику катастроф на 2015—2030 роки (далі —
СРП), очікуваним результатом якої впродовж 15 років є істотне
зниження ризику катастроф, втрат людського життя, здоров'я та
засобів до існування, економічних, фізичних, соціальних, культурних
та екологічних ресурсів як на національному, так і на місцевому
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рівнях. Індикаторами досягнення передбачених СРП результатів та
мети визначено сім глобальних цільових завдань. Одне з таких
завдань передбачає до 2020 року значно збільшити число країн, які
прийняли національні і місцеві стратегії ЗРК.
За висновками вітчизняних дослідників ризики виникнення
надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру в
Україні

невпинно

зростають.

Здійснюючи

багатосторонню

співпрацю з ЄС у рамках політики Східного партнерства, Україна взяла
на себе зобов'язання щодо розвитку взаємодії в галузі безпеки та

підвищення стійкості. Порядок денний для країн-партнерів на
середньострокову перспективу, сформований у спільному робочому
документі, має три ключові цілі з питань протидії надзвичайним
ситуаціям: впровадження комплексної політики управління ризиками
катастроф, тісну співпрацю країн партнерів з Механізмом цивільного
захисту ЄС та схвалення стратегії зниження ризику катастроф
відповідно до СРП.
Водночас у звіті щодо виконання глобальних цільових завдань
СРП, наданим Україною до Офісу ООН з питань зниження ризику
катастроф у 2017 році, терміном схвалення стратегії ЗРК визначено
2030 рік. Необхідно наголосити, що у 2030 році термін, на який
розрахована СРП, завершиться, тож відтермінування виконання
одного з основних етапів її впровадження, у свою чергу, призведе до
невиконання всього комплексу завдань програми. Це рішення також
ставить під загрозу реалізацію Україною ключових цілей з питань
протидії НС в рамках Східного Партнерства. На наш погляд, таке
рішення унеможливить подолання тенденції до зростання ризику НС
в Україні.
Стратегія зниження в Україні ризику надзвичайних ситуацій
природного і техногенного характеру (далі — Стратегія) може стати
ефективним інструментом із запровадження в Україні державної
системи зниження ризику надзвичайних ситуацій природного і
техногенного характеру (далі — ЗРНС), комплексного вирішення
питань, спрямованих на забезпечення суттєвого покращення стану
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захисту

населення,

території,

навколишнього

природного

середовища та майна від НС. З огляду на це, Стратегія потребує
невідкладної розробки, схвалення та реалізації.

2.2.1 РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО
ЗНИЖЕННЯ РИЗИКІВ

ПРІОРИТЕТІВ

ІНВЕСТУВАННЯ

В

➡ Відсутні системи постійного моніторингу довкілля.
➡ Відсутні дієві економічні механізми стимулювання заходів із
підвищення техногенної і екологічної безпеки.

➡ Відсутня система моніторингу техногенно-екологічних загроз і
ризиків.

➡ Загрозлива ситуація в еколого-техногенній сфері вимагає більш
активного використання кращого світового досвіду у сфері
запобігання та реагування на надзвичайні ситуації, а також
відпрацювання спільних дій щодо їх нейтралізації шляхом
активізації співробітництва України з країнами ЄС, СНД та
міжнародними організаціями у цій сфері.

➡ Для

забезпечення

швидкого

засвоєння

та

впровадження

накопичення знань і обміну досвідом, забезпечення контролю
одним фахівцем кількох ризиків, подальшого вдосконалення, вони
мають бути стандартизованими у межах всієї системи управління
екологічними ризиками за допомогою запропонованих у розділі
методик.

➡ Державна система захисту населення від надзвичайних ситуацій
природного та техногенного характеру потребує запровадження

ризик-орієнтованого підходу для ефективного попередження
загроз різного походження.

➡ Недосконала законодавча база, відсутність ефективної системи
обліку та звітності, системи моніторингу у різних сферах.

➡ Вирішення поточної ситуації в Донбаському басейні неможливо
для української сторони, з аналітичної чи технічної точки зору. Тому
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необхідно ініціювати пілотний проект під керівництвом експертної
групи із Німеччини, в рамках котрого разом із експертами України
буде вивчена чинна загальна ситуація цих шахт та буде
підготовлений каталог мір.

➡ Завдяки методу бокс-моделі можливо розрахувати від 40 до 100
варіантів розвитку і наслідків затоплення шахт і підтоплення
територій, за рахунок чого зменшити ризик заподіяння шкоди
вугільним регіонам та прийняти правильні управлінські заходи з
екологічної безпеки.

2.3.1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРИНЦИПУ «ВІДБУДУВАТИ КРАЩЕ,
НІЖ БУЛО»

Застосування

розглянутих

методологій

оцінювання

і

аналізу

екологічного ризику може надати можливість:

➡ визначати пріоритетні напрямки стратегії розвитку регіону;
➡ науково обґрунтувати прийнятний рівень ризику щодо кожного з
них;

➡ оптимізувати

стратегію

забезпечення

природно-техногенної

безпеки регіонів;

➡ провести районування території за ступенем внутрішніх загроз та
ризиків для життєдіяльності населення.
Таким чином, створення дієвого механізму зниження ризику
катастроф в Україні матиме низку переваг, серед яких поліпшення
координації зусиль із сусідніми державами, залучення ресурсів

приватних компаній та міжнародних організацій, обмін досвідом із
фахівцями у сфері зниження ризику катастроф з різних країн світу, а
також підвищення позитивного іміджу нашої держави через
запровадження визнаних у світі ризик-орієнтованих підходів для
підвищення стійкості держави до впливу надзвичайних ситуацій
різного походження.
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3

ОКРЕМІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАХОДІВ ІЗ РЕФОРМУВАННЯ
ВУГІЛЬНОГО СЕКТОРУ ТА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ЛЮДСЬКОГО
КАПІТАЛУ ДЕРЖАВНИХ ВУГЛЕДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Пропонується створення НОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗАКРИТТЯ ШАХТ з
використанням засад Державно-приватного партнерства (ДПП).

1. На сьогодні існує Порядок ліквідації збиткових вугледобувних та
вуглепереробних підприємств (постанова КМУ від 27.08.1997р. №

939),

яким

визначаються

заходи

з

підготовки

гірничого

підприємства до ліквідації, особи, відповідальні за їх проведення,
дата припинення робіт з видобутку (переробки) вугілля та дата
початку робіт з ліквідації гірничого підприємства, терміни їх
виконання, а також підприємства, на які покладаються функції з
проведення відповідно до затвердженого проекту ліквідації
гірничого підприємства заходів, спрямованих на подолання
соціально-економічних, гідроекологічних та інших негативних
наслідків цієї ліквідації, та із здійснення постійного контролю

стану

гірничого

підприємства,

що

ліквідується

або

має

функціонувати у постійному водовідливному режимі (далі замовник).
Як правило, особою відповідальною за період підготовки гірничого
підприємства до ліквідації призначається ДП «Шахта…», яка в тому
числі, замовляє проект ліквідації. Саме в цей період починаються
перші корупційні дії з ліквідації підприємства, саме в цей період
відбувається

безконтрольна

ліквідація

(розкрадання

основних

фондів), що може в любий період привести до природно-техногенних
загроз.
Щоб уникнути цього пропонується:

➡ відповідальною
підприємства

особою
до

за період
ліквідації
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підготовки гірничого
призначати
ДП

«ОК «Укрвуглереструктуризація»
підприємства;

➡ замовлення

з

перездачою

проекту
ліквідації
«ОК «Укрвуглереструктуризація»;

йому

всього

доручити

ДП

➡ надати право ДП «ОК «Укрвуглереструктуризація» проводити
аукціони з визначення приватного партнера щодо спільної
діяльності з ліквідації підприємства (з створенням окремої
юридичної особи спільної діяльності);

➡ приватний партнер за власні кошти може розпочинати процес
ліквідації підприємства з послідуючою компенсацією Державою
витрат;

➡ у рамках ДПП приватний партнер може надавати пропозиції щодо
подальшого використання основних фондів і проммайданчика
підприємства
з
подальшим
узгодженням
з
ДП
«ОК «Укрвуглереструктуризація»;

➡ у рамках договору про спільну діяльність керівництво процесом
ліквідації покладається на приватного партнера із суворою
відповідальністю за цілі і терміни виконання всіх заходів по
Проекту.

2. Для виконання робіт з одночасної ліквідації великої кількості
підприємств необхідно розробити спеціальні заходи щодо
організації процесу ліквідації, які повинні включати питання:

➡ Організація єдиного Центру проектування (розробка проектів
ліквідації), наприклад на базі УкрНДІПроект у м. Києві.

➡ Максимально скоротити перебування шахт у періоді підготовки
гірничого підприємства до ліквідації. Розглянути питання щодо
паралельного початку ліквідаційних робіт.

➡ Процес ліквідації необхідно розпочинати з початку року, для чого
всі тендерні процедури повинні бути виконані у попередньому
році.

➡ До

початку проектування розглянути питання доцільності
будівництва та утримання водовідливних комплексів на діючих
шахтах.
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➡ Об’єднати ОК «Укрвуглереструктуризація» із «Укршахтгідрозахист».
➡ Провести
організаційну
перебудову
ОК
«Укрвуглереструктуризація»
з
посиленням
технічних
та
кошторисних напрямів. Укомплектувати необхідний штат
робітників з підвищенням заробітної плати.

➡ Внести відповідні зміни до Постанови КМУ «Про затвердження
Порядку ліквідації збиткових вугледобувних та вуглепереробних
підприємств» від 27.08.1997 р. № 939, передбачивши спрощення
процедури і відповідність змінам законодавства, а також ДПП.

➡ Підготувати окремий порядок використання коштів за бюджетною
програмою КПКВК 1101070 "Ліквідація вугледобувних та
торфодобувних підприємств" по програмі з урахуванням
необхідності прискорення процесу ліквідації та ДПП.

➡ Внести зміни до Постанови КМУ «Про затвердження Порядку
списання об'єктів державної власності» від 08.11.2007 № 1314,
виключивши пп. 5,6 про довідку про обтяження.
Крім того, що для запобігання зазначених ризиків, як приклад
пропонується розглянути Механізм стійкої екологічної безпеки при
ліквідації шахт.
ТЕХНІЧНЕ РІШЕННЯ:
По-перше, робота занедбаних і затоплюваних шахт, швидше за
все, відновлюватися не буде. Уряд України офіційно оголосило про
намір закрити більшість шахт в цьому регіоні. Фактична адміністрації
непідконтрольних українському уряду районів не робить ніяких дій
по відновленню діяльності підприємств на керованих нею територіях.

По-друге, що випливає з першого, плановані заходи можуть
мати на меті лише захист населення від наслідків раптового
позапланового припинення роботи ряду шахт, тобто слід створити
стійкий ефективний механізм екологічної безпеки в колишніх
вугледобувних районах, що стали полем битви в 2014 році.
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По-третє, оскільки такий механізм не пов'язаний з прибутковою
економічною діяльністю, він повинен бути максимально простим і
дешевим.
По-четверте, він повинен бути єдиним для всіх перерахованих в
цьому Концептуальному плані шахт, так як вони з'єднані між собою
підземними виробками, і шахтна вода вільно перетікає з однієї шахти
в іншу. Захисні заходи повинні розраховуватися на підставі даних і
довгострокового прогнозу для всієї групи взаємопов'язаних шахт, а
не для окремих підприємств.

По-п'яте,

такий

проект

повинен

бути

реалізований

з

використанням технологій і досвіду тих країн, які мали успішний
досвід безпечного закриття шахт і управління екологічними ризиками
в колишніх вугледобувних районах (в першу чергу, Німеччини).
По-шосте, оскільки шахти розташовані по обидва боки лінії
зіткнення, це вимагає співпраці всіх сторін конфлікту на Донбасі, так
само як і узгоджених дій інших учасників.
Проект має на меті: утримати шахтні води на такій глибині, яка
виключає перетікання води між шахтами, а, значить, виключає
затоплення шахт і забруднення розташованих вище джерел води,
використовуваної

місцевим

населенням

для

господарських

і

побутових потреб. Додаткова мета проекту: мінімізувати шкоду для
навколишнього середовища, а саме для флори і фауни річок, що
входять в басейн Сіверського Дінця.
Реалізація такого проекту дозволить усунути багато з зазначених
ризиків. Реалізація проекту потребує певних узгоджених кроків від
таких учасників:

1. Мінська контактна група;
2. Уряд України;
3. Науковий інститут DMT, вугільний концерн RAG (Німеччина);
4. Уряд Німеччини, Єврокомісія, інші потенційні донори.
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