
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ,
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ

ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

від 14 травня 2019 р.      № 93/3

Щодо проекту Закону про ратифікацію 

Грантової угоди (Проект "Миколаївводоканал" 

(Розвиток системи водопостачання та водовідведення 

в місті Миколаїв) за Програмою "E5P" між Україною 

та Європейським інвестиційним банком

 (реєстр. № 0224)

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації
наслідків  Чорнобильської  катастрофи,  відповідно  до  предметів  відання,
розглянув  проект  Закону  про  ратифікацію  Грантової  угоди  (Проект
"Миколаївводоканал"  (Розвиток  системи водопостачання  та  водовідведення  в
місті  Миколаїв)  за  Програмою  "E5P"  між  Україною  та  Європейським
інвестиційним  банком (реєстр.  №  0224  від  24.04.2019  р.),  внесений
Президентом України, і відмічає.

У  пояснювальній  записці  до  законопроекту  зазначено,  що  з  метою
отримання гранту, спрямованого на  поліпшення ефективної  роботи насосних
станцій,  водопровідних і  каналізаційних мереж в  місті  Миколаїв,  19  жовтня
2018 року в місті Київ підписано Грантову угоду (Проект «Миколаївводоканал»
(Розвиток  системи  водопостачання  та  водовідведення  в  місті  Миколаїв)  за
Програмою  «E5P»  між  Україною  та  Європейським  інвестиційним  банком.
Прийняття законопроекту забезпечить ратифікацію зазначеної Грантової угоди.



Проектом Закону не затверджуються документи державного планування,
які  необхідно  готувати  з  урахуванням  особливостей,  передбачених  Законом
України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Прийняття законопроекту надасть можливість отримати Грант Фонду E5P
у  розмірі  5.110.000  євро  для  ефективної  реалізації  інвестиційного  проекту
«Розвиток системи водопостачання  та  водовідведення в  місті  Миколаїв»,  що
сприятиме  модернізації  системи  водопостачання  та  водовідведення  міста
Миколаїв.

Відповідно  до  фінансово-економічного  обґрунтування,  Грант  надається
Україні,  що  діє  через  Міністерство  регіонального  розвитку,  будівництва,
житлово-комунального господарства України, на безповоротній та  безоплатній
основі. Відповідно до Грантової угоди Україна зобов’язується передати Грант
отримувачу – МКП «Миколаївводоканал».

Комітет  зазначає,  що  відповідно  до  рейтингу  «ТОП-100  найбільших
підприємств-забруднювачів» за 2017 рік, сформованого Міністерством екології
та  природних  ресурсів  України  на  підставі  даних  офіційної  статистики,
сформованої за результатами поданої суб’єктами господарювання звітності про
обсяги  скидів,  викидів  та  утворення  відходів,  МКП  «Миколаївводоканал»
увійшло у першу 10-ку найбільших забруднювачів довкілля в Україні по скидах
забруднених стічних вод.

Комітет звертає увагу, що відповідно до статті 6 розділу ІІ Закону України
«Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» державна політика
у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення будується на
принципах:  гарантованого  першочергового  забезпечення  питною  водою
населення  для  забезпечення  питних,  фізіологічних,  санітарно-гігієнічних  та
побутових  потреб;  раціонального  використання  питної  води;  а  також
наближення  вимог  національних  стандартів  на  питну  воду,  питне
водопостачання  та  водовідведення,  технологій  виробництва  питної  води,
нормативів щодо очищення стічних вод, а також засобів вимірювання і методів
оцінки  до  відповідних  стандартів,  нормативів,  технологій,  засобів  і  методів,
прийнятих у Європейському Союзі.

Стратегія  сталого  розвитку  «Україна  –  2020»,  схвалена  Указом
Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015, також приділяє особливу
увагу безпеці життя та здоров'я людини, що неможливо без безпечного стану
довкілля і доступу до якісної питної води. 

2



За результатами розгляду Комітет в и р і ш и в:

1.  Рекомендувати  Комітету  у  закордонних  справах  внести  на  розгляд
Верховної Ради України пропозицію підтримати проект Закону про ратифікацію
Грантової  угоди  (Проект  "Миколаївводоканал"  (Розвиток  системи
водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв) за Програмою "E5P" між
Україною  та  Європейським  інвестиційним  банком  (реєстр.  №  0224  
від 24.04.2019 р.), внесений Президентом України. 

2. Рішення направити до Комітету у закордонних справах.

Перший заступник
Голови Комітету                                                                   А. ДИРІВ
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