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Конфедерацією вільних профспілок України 29 грудня 2015 року направлено
ряд звернень щодо корупційних проявів, що мали місце в процесі виконання
зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну
клімату, в рамках яких держава Україна в особі Мінприроди отримує за схемою
екологічних (зелених) інвестицій значні фінансові ресурси, які намагалися
привласнити окремі колишні та діючі високопосадовці Міністерства екології та
природних ресурсів України.
Зважаючи на те, що за результатами проведеної перевірки, факти щодо
спроби розкрадання посадовими особами Міністерства екології та природних
ресурсів України коштів, отриманих за схемою екологічних (зелених) інвестицій
у якості компенсації від продажу частин установленої кількості (ОУК) викидів
парникових газів, знайшли своє підтвердження, слідчим відділом Печерського
управління поліції ГУНП України у м. Києві 23.01.2016 р. розпочато
кримінальне провадження № 12016100060000430 за фактом вчинення
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 (Привласнення,
розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим
становищем) КК України, а на підставі прийнятих Урядових рішень
звільнено із займаної посади в.о. Міністра екології та природних ресурсів
України С.І. Курикіна та зроблено висновки щодо необхідності звільнення
ряду інших посадових осіб, причетних до вказаної протиправної діяльності.
Разом з цим, за наявною інформацією, в процесі проведення перевірок та
службових розслідувань, що здійснювались органами Нацдержслужби, МВС,
ДФС та інш., за незрозумілих обставин не опрацьовано питання щодо особистої
зацікавленості і прямої причетності до встановлених і документально
підтверджених фактів протиправної діяльності, заступника Міністра екології та
природних ресурсів – керівника апарату Коломієць Світлани Леонідівни.
Слід зазначити, що згідно з інформацією, що міститься у Акті службового
розслідування від 25.01.2016 р., відповідно до наказів Мінприроди від
29.10.2015 р. № 420 «Про затвердження складу Комітету з конкурсних торгів» та
від 21.05.2015 р. № 165 «Про тимчасовий розподіл функціональних
повноважень», С.Л. Коломієць є головою Комітету з конкурсних торгів
Міністерства екології та природних ресурсів України (далі – Комітет);
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безпосередньо здійснює спрямування, координацію і контролює діяльність ряду
департаментів, управлінь й секторів Мінприроди, посадовими особами яких
допущено низку порушень під час організації та проведення конкурсних торгів із
закупівлі робіт з капітального ремонту, реконструкції систем освітлення із
заміною освітлювальних елементів (приладів) на світлодіодні, мереж зовнішнього
та вуличного освітлення (заміна існуючих світильників на світильники на основі
LED – технологій), які реалізуються в рамках проектів цільових екологічних
(зелених) інвестицій; та несе персональну відповідальність за дотримання
вимог діючого законодавства в процесі використання коштів, наданих в
рамках виконання Кіотського протоколу, а також процедур закупівлі
товарів, робіт і послуг за державні кошти у Мінприроди в цілому, що у тому
числі, стосується й ефективного використання коштів, наданих японськими
покупцями за схемою екологічних (зелених) інвестицій у якості компенсації від
продажу частин установленої кількості викидів парникових газів, в результаті
зловживань з якими діями посадових осіб Мінприроди нанесено значних
фактичних фінансових втрат державі Україна, а Уряд сьогодні змушений
здійснювати заходи задля збереження ймовірності використання зазначених
коштів, що надійшли від японських покупців ОУК.
Одночасно з цим, за інформацією народних депутатів України,
С.Л. Коломієць причетна до нецільового використання та привласнення коштів,
наданих Україні Глобальним екологічним фондом (GEF) за напрямками проекту
«The Global Cleantech Innovation Programme» (GCIP), зважаючи, що за її ініціативи
та ініціативи екс-міністра І. Шевченка (яким сьогодні у судовому порядку
оскаржується прийняте Кабінетом Міністрів рішення щодо його звільнення із
займаної посади) до підписання документів на виділення коштів GEF залучались
особи, які не будучи посадовими особами Мінприроди та не маючи відношення
до державної служби взагалі, не мали і не могли мати відповідних повноважень
щодо представлення інтересів України у рамках реалізації вищевказаних проектів,
розпорядження валютними ресурсами в особливо великих розмірах й підписання
офіційних запитів від імені Мінприроди на виділення визначених
багатомільйонних валютних сум коштів грантової допомоги, які надані Україні за
напрямками діяльності Мінприроди.
Так,
враховуючи
наявність
численних
фактів
зловживань,
безвідповідальність, халатність та фактичну втрату контролю, колишніми і
діючими керівними посадовими особами Мінприроди (С. Коломієць, С. Курикін,
І. Шевченко) до підписання відповідних запитів і обґрунтувань в Організацію
Об’єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO) на виділення значних
фінансових ресурсів (зокрема, коштів під проект GCIP у обсязі 2 000 000 $), у
якості операційного координатора, відповідального за визначення сум наданих
коштів, залучено позаштатного радника на той час Міністра екології та природних
ресурсів І. Шевченка – Олену Балбекову.
Вказана особа, не будучи штатним співробітником Мінприроди і державним
службовцем, не маючи визначених в установленому порядку відповідних
повноважень і передбаченого вимогами законодавства технічного завдання,
погодженого з Кабінетом Міністрів, вдалася до підписання ряду офіційних
документів від імені держави Україна на виділення коштів Глобальним
екологічним фондом.
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Разом з цим, не зважаючи на умисне й свідоме порушення вимог діючого
законодавства О. Балбековою, її не лише не притягнуто до відповідальності за
вказані протиправні дії, а й за сприяння і лобіювання С.Л. Коломієць, призначено
на керівну посаду вже іншого центрального органу виконавчої влади, а саме:
директором
Департаменту
міжнародного
торговельно-економічного
співробітництва та європейської інтеграції Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України, де вона успішно продовжує свою діяльність в інтересах
дискредитованого екс-міністра Ігоря Шевченка.
Окрім зазначеного, за наявною інформацією встановлено, що
С.Л. Коломієць, користуючись відсутністю Міністра, як керівника центрального
органу виконавчої влади, перевищуючи повноваження та зловживаючи
посадовим становищем, причетна до надання відповідних дозволів на
користування надрами і передачу природних ресурсів (земельних ділянок) на
користь сумнівних юридичних осіб, діяльність яких містить ознаки
фіктивності.
Зокрема, С.Л. Коломієць, як головою Комісії з питань погодження надання
надр у користування Міністерства екології та природних ресурсів України (далі –
Комісія), 02.07.2015 р. оформлено рішення щодо передачі в інтересах компанії
«Надраспеленресурс» земельної ділянки розміром 50 тис. га для геологічного
вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки бурштину ділянок
«Грицки» та «Осова» Дубровицького району Рівненської області.
Приймаючи до уваги, що питання надрокористування, видобутку корисних
копалин в Україні є надзвичайно криміналізованим, а боротьба із незаконним
видобутком та реалізацією бурштину має велике резонансне значення для
суспільства і знаходиться на контролі вищого державного керівництва,
Мінприроди в особі заступника міністра екології та природних ресурсів –
керівника апарату С.Л. Коломієць безпідставно оформлено дозвіл на
користування надрами з метою геологічного вивчення, у тому числі досліднопромислової розробки бурштину підприємницькій структурі, статутний фонд якої
становить 100 грн (!).
В подальшому, після появи у засобах масової інформації резонансних
повідомлень щодо організації та функціонування ринку незаконного видобутку й
реалізації бурштину в Україні і наданих у зв’язку з цим доручень Президента
України, Кабінету Міністрів України щодо необхідності підвищення
ефективності протидії незаконному видобутку та реалізації бурштину, а також
відповідних рекомендацій Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики
й природокористування; 17 липня 2015 р., під час прес-конференції в
інформаційній агенції ЛІГАБізнесІнформ, заступник міністра екології та
природних ресурсів – керівник апарату Світлана Коломієць повідомила про
прийняте на позачерговому засіданні Комісії рішення щодо призупинення
розгляду заяв від суб’єктів господарювання та надання нових погоджень на
розвідку й видобуток бурштину до прийняття відповідного Закону та належного
нормативного врегулювання питання видобутку бурштину в Україні.
Однак, не зважаючи ні на попередні гучні заяви, ні на відсутність прийнятого
Закону з врегулювання питань видобутку бурштину, в черговий раз
скориставшись відсутністю в.о. Міністра, вже 18.01.2016 р. С. Коломієць
повторно вдалася до організації надання дозволів на користування надрами по
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вищевказаним земельним ділянкам вже на користь іншого суб’єкту
господарювання, а саме – дочірнього підприємства «СКТБ-Газотрон»
ПАТ «Рівненський завод «Газотрон» (!).
За висновками експертів Конфедерації вільних профспілок України (які
мають відповідну професійну освіту та досвід роботи у сфері надрокористування,
охорони навколишнього природного середовища, геолого-розвідувальних робіт),
факти службових зловживань, фінансових розтрат, нецільового використання
бюджетних коштів, перевищення владних повноважень та зловживання
посадовим становищем зумовлені відсутністю професійної освіти та досвіду
роботи у системі державного управління у заступника міністра екології та
природних ресурсів – керівника апарату С.Л. Коломієць, яку призначено на
посаду екс-міністром екології та природних ресурсів І. Шевченком за умов
відсутності відповідних кваліфікаційних характеристик та правових підстав.
Слід зазначити, що звільнений за фактами зловживань екс-міністр екології та
природних ресурсів І. Шевченко, через реалізацію службових повноважень
С. Коломієць, до цього часу зберігає можливість здійснення у власних інтересах
подальшого тіньового прихованого оперативного контролю за діяльністю
Мінприроди, у тому числі щодо надрокористування, екологічного контролю
тощо.
На підставі зазначеного, зважаючи, що в діях посадових осіб вбачаються
ознаки злочинів, передбачених ст. 191 ч. 5 (Привласнення, розтрата майна або
заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ст. 209
(Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), ст. 210
(Нецільове використання бюджетних коштів), ст. 364 (Зловживання владою або
службовим становищем), ст. 366 (Службове підроблення), просимо:
- внести зазначену інформацію до відомостей ЄРДР та розпочати досудове
розслідування за фактами здійснення кримінальних правопорушень,
передбачених Кримінальним кодексом України, які вчинені в результаті
діяльності (бездіяльності) С.Л. Коломієць;
- провести перевірку обґрунтованості призначення та перебування на
займаній посаді заступника міністра екології та природних ресурсів – керівника
апарату С.Л. Коломієць, у тому числі з урахуванням її фахової освіти та
практичного досвіду роботи в галузі, з внесенням висновків щодо доцільності її
подальшого перебування на займаній посаді з огляду на встановлені факти
зловживань і правопорушень, які знайшли своє документальне підтвердження.
За результатами внесення до ЄРДР інформації щодо скоєння злочину в
порядку ст. 214 КПК України, просимо поінформувати Конфедерацію вільних
профспілок України у встановленому законодавством порядку.
З повагою
Голова КВПУ

М.Я. Волинець
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