УКРАЇНА

СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
від 09.11.2016 № 83-XVII-7
м. Слов’янськ
Про
звернення
депутатів
Слов’янської міської ради

З метою збереження лікувальних природних ресурсів, генетичного
фонду тваринного і рослинного світу, унікальних ландшафтів і природних
об’єктів як національного надбання народу України – курорту державного
значення «Слов’янськ», керуючись ст. 25Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст. 19 Закону України «Про статус депутатів
місцевих рад», міська рада
ВИРІШУЄ:
1.

2.

Прийняти звернення щодо збереження природних територій курорту
державного значення «Слов’янськ» та його санаторно-курортних
закладів (додається).
Доручити відділу з організаційного забезпечення депутатської діяльності
(Мала):
2.1.Направити дане звернення Президенту України Порошенку П.О.,
Верховній Раді України, Генеральній прокуратурі України,
Прокуратурі Донецької області, Донецькій обласній державній
адміністрації, військово-цивільній адміністрації.
2.2.Оприлюднити звернення на офіційному сайті Слов’янської міської
ради.

Міський голова

В.М. Лях
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Додаток
до рішення міської ради
від 09.11.2016 № 83-XVII-7

ЗВЕРНЕННЯ
ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНИХ ТЕРИТОРІЙ КУРОРТУ
ДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ «СЛОВ’ЯНСЬК»
ТА ЙОГО САНАТОРНО-КУРОРТНИХ ЗАКЛАДІВ
Слов’янська міська рада та адміністрація міста Слов’янська занепокоєні
та звертаємось з проханням відреагувати на планомірне знищення перлини
Слов’янщини – Слов’янського курорту.
Словкурорт відомий з початку 19 сторіччя і є найстарішим курортом
України. Понад 15000 хворих з України і не тільки кожний рік приїзджали
сюди для того, щоб вилікувати свої хвороби. На Слов’янському курорті
лікувався Микола Островський, давав один з перших виступів
всесвітньовідомий маестро Мстислав Растропович, багато інших відомих
людей.
В житті курорту було багато світлих та темних сторінок, в роки Другої
Світової війни він був майже знищений, але після війни був одним з перших
відбудований в Донецькій області та зміг дуже швидко приносити радість
здоров’я фронтовикам та іншим хворим. На протязі останнього року Президент
України Порошенко П.О. ініціював будівництво сучасного реабілітаційного
центру в Україні. Вважаємо, що саме лікувальна база Слов’янського курорту
має використовуватися сьогодні як реабілітаційний центр для поранених бійців
із зони АТО, але з різних причин це досі не трапилось.
Якщо в радянські роки курорт постійно зростав, будувались нові корпуси
(сан. Ювілейний, грязева лікувальна), то з 1992 року власником стає Федерація
профспілок України – ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» ДП СКРЦ «Слов’янський
курорт», яка на наш погляд не є ефективним користувачем майна Словкурорту.
За цей час постійно зменшується кількість корпусів санаторіїв, кількість
робітників курорту, погіршуються їх умови праці. Після анексії Росією Криму
санаторій «Слов’янський» став єдиною установою в Україні для лікування
травм хребта, але це не завадило йому бути майже порожнім, що призвело до
масових звільнень кваліфікованих робітників та появі боргів по зарплатні
майже в 8-10 місяців, що є вкрай неприпустимим явищем.
Але, вище зазначена інформація, не є єдиною підставою, яка змусила нас
звернутись до найвищих керівних органів держави. Найприкріше те, що в
останні рік-півтора ми змушені спостерігати масову руйнацію будівель
(розбору з метою розпродажу будівельних матеріалів), а також у великій
кількості земляні роботи з видалення теплотрас (вимірюються кілометрами!),
після яких залишаються майже «Місячні пейзажі», що є грубим порушенням
природоохоронного законодавства (курорт є складовою частиною
регіонального ландшафтного парку «Слов’янський курорт»).
Вважаємо неприпустимим сьогоднішній стан справ навколо
Слов’янського курорту та просимо провести аналіз ситуації та прийняти кроки
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до закінчення знищення Слов’янського курорту, а саме - ініціювати перехід
Словкурорту із власності ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» до спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст, що знаходяться в управлінні Донецької
обласної ради, що призведе, ми впевнені, до відродження оздоровниці та
змінення соціальної обстановки на Слов’янщині на кращу.
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