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Про звернення Харківської облдержадміністрації 

 

Комітет з питань екологічної політики та природокористування 

розглянув звернення Харківської обласної державної адміністрації щодо 

сприяння внесенню змін до Державного бюджету України на 2020 рік у 

частині збільшення видатків Держводагентству. 

За інформацією, викладеною у зверненні, збільшення видатків 

Держводагентству за бюджетною програмою КПКВК 2407050 «Експлуатація 

державного водогосподарського комплексу та управління водними 

ресурсами» в обсязі 99,0 млн грн необхідне на оплату електричної енергії для 

проведення у IV кварталі поточного року водообміну у Краснопавлівському 

водосховищі, яке призначене для господарсько-питного водозабезпечення  

м. Харкова та населених пунктів Харківської області, а також підтримання 

водності р. Сіверський Донець. 

Мінекоенерго та Держводагентство проінформували, що на сьогодні 

склалася надзвичайна ситуація щодо забезпечення централізованого питного 

водопостачання міст Харків, Лозова та інших населених пунктів Харківської 

області з населенням понад 2 млн. мешканців, які отримують воду з 

Краснопавлівського водосховища. Водосховище знаходиться на балансі 

Держводагентства та є основним джерелом питного водопостачання для 

зазначених населених пунктів.  

За інформацією Держводагентства забезпеченість Краснопавлівського 

водосховища складає 32% (132,2 млн. куб. м) від проектних обсягів, при 

цьому гарантоване забезпечення питною водою регіону можливе при 

наповненні його до проектних позначок. Водосховище є наливним і 

збільшення об’єму води в ньому можливе лише шляхом подачі води  

з р. Дніпро. В іншому випадку (при відсутності водообміну) рівень води 

поступово зменшується до критичного, що створює загрозу сталому 

забезпеченню населення питною водою.  



Для подачі 120 млн куб. м дніпровської води каналом Дніпро-Донбас у 

Краснопавлівське водосховище насосним станціям необхідно використати 

близько 34,6 млн кВт-годин електроенергії. Технічно насосні станції готові 

для проведення водообміну. Згідно з діючими тарифами, за розрахунками 

Держводагентства, потреба для оплати необхідної кількості електроенергії 

складає 80,0 млн гривень.  

Потреба у коштах для здійснення водообміну у Краснопавлівському 

водосховищі Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» 

не врахована. 

Мінекоенерго та Держводагентство підтримують ініціативу Харківської 

обласної державної адміністрації щодо необхідності проведення у IV кварталі 

2020 року водообміну у Краснопавлівському водосховищі та просять Комітет 

підтримати необхідність внесення змін до Закону України «Про Державний 

бюджет України на 2020 рік» в частині збільшення видатків 

Держводагентству за бюджетною програмою КПКВК 2407050 «Експлуатація 

державного водогосподарського комплексу та управління водними 

ресурсами» в сумі 80,0 млн грн на оплату електричної енергії для проведення 

водообміну у Краснопавлівському водосховищі. 

Комітет підтримує необхідність збільшення видатків Держводагентству 

за бюджетною програмою КПКВК 2407050 «Експлуатація державного 

водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами» на оплату 

електричної енергії для проведення у IV кварталі 2020 року водообміну у 

Краснопавлівському водосховищі. 

 

За результатами обговорення, Комітет  в и р і ш и в: 

 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Робочій групі з напрацювання законодавчих ініціатив щодо 

відновлення видатків на фінансування природоохоронних програм 

Державного бюджету України на 2020 рік та субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення природоохоронних заходів на об’єктах 

комунальної власності врахувати викладену у мотивувальній частині рішення 

інформацію. 

3. Підтримати бюджетний запит Державного агентства водних 

ресурсів України на 2021 рік за бюджетною програмою КПКВК 2407050 

«Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління 

водними ресурсами», з урахуванням фінансування, необхідного на проведення 

водообміну у Краснопавлівському водосховищі. 

4. Рішення направити Харківській обласній державній адміністрації. 

 

 

Голова Комітету                                                               О. БОНДАРЕНКО 


