
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 

ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 20 травня 2020 р. № 31/2

Щодо проекту Постанови про Заяву Верховної 
Ради України щодо спроб відновлення 
масштабного водопостачання по Північно-
Кримському каналу до тимчасово окупованих 
Автономної Республіки Крим та міста 
Севастополя та закликів про нібито потребу 
такого відновлення (реєстр. № 3207)

Комітет з питань екологічної політики та природокористування відповідно 
до предметів відання розглянув проект Постанови про Заяву Верховної Ради 
України щодо спроб відновлення масштабного водопостачання по Північно-
Кримському каналу до тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та 
міста Севастополя та закликів про нібито потребу такого відновлення 
(реєстр. № 3207 від 12.03.2020 р.), внесений народним депутатом України 
Бобровською С.А. та іншими народними депутатами України, і відмічає.

Проектом Постанови пропонується затвердити заяву Верховної Ради 
України щодо спроб відновлення масштабного водопостачання до тимчасово 
окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополя та закликів про 
нібито потребу такого відновлення.

У проекті Заяви йдеться, що: «… відзначаючи, що населення Автономної 
Республіки Крим та міста Севастополя є повністю забезпеченим водою для 
питних, побутових та інших гуманітарних потреб, 

констатуючи хижацьке, неефективне та безконтрольне використання 
підконтрольними Російській Федерації військовими, каральними та 
господарськими структурами поверхневих та підземних вод Кримського 
півострову для потреб збройних сил, каральних органів та підприємств, які 
випускають продукцію військового, подвійного призначення або продукцію, 
призначену для підтримки окупаційної влади Російської Федерації,

відзначаючи обмеженість водних ресурсів річки Дніпро, потребу їх 
максимального використання для зрошування в рамках підтримки народного 
господарства Херсонської області як регіону, що перебуває під постійною 
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загрозою подальшої ескалації збройної агресії Російської Федерації з тимчасово 
окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополя,

констатуючи відсутність природних водотоків між Херсонською областю 
та тимчасово окупованою Автономною Республікою Крим, повернення 
екосистем Кримського півострову до їх природного стану після припинення 
масштабного водопостачання до тимчасово окупованих Автономної Республіки 
Крим та міста Севастополя,

Верховна Рада України:
- заявляє, що будь-які спроби відновлення масштабного водопостачання на 

тимчасово окуповані території Автономної Республіки Крим та міста 
Севастополя шляхом використання Північно-Кримського каналу чи іншим 
подібним шляхом, або заклики щодо нібито потреб такого відновлення є 
діяннями, що не відповідають міжнародним зобов’язанням України, не 
спрямовані на захист прав людини, меншин чи корінних народів, та водночас 
суперечать державним інтересам України, несуть пряму шкоду суверенітетові, 
територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та 
економічній безпеці України; …».

За інформацією, отриманою від Міністерства енергетики та захисту 
довкілля України, управління Північно-Кримського каналу є водогосподарською 
організацією, що належить до сфери управління Державного агентства водних 
ресурсів України та входить до переліку об'єктів державної власності, що мають 
стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 83. 

Державне агентство водних ресурсів України повідомило, що згідно з 
підпунктом 4 пункту 3 Постанови Верховної Ради України від 6 травня 2014 р. 
№ 1238-VII «Про додаткові заходи щодо зміцнення обороноздатності та безпеки 
держави» воно виконує рішення щодо забезпечення в повному обсязі потреби у 
водних ресурсах Херсонської області в зоні дії Північно-Кримського каналу. 

Міністерство енергетики та захисту довкілля України та Державне 
агентство водних ресурсів України підтримують прийняття зазначеної 
Постанови Верховної Ради України в цілому.

Комітет схвалює позицію викладену у проекті Заяви, що питання 
масштабного водопостачання до Автономної Республіки Крим та міста 
Севастополя може розглядатися виключно за умов відновлення державного 
суверенітету України над Кримським півостровом і прилеглими водами Чорного 
і Азовського морів.

Крім того, Комітет звертає увагу на неприпустимості виключення 
водогосподарських організацій, що належать до сфери управління Державного 
агентства водних ресурсів України, а саме: Управління Північно-Кримського 
каналу та Управління Головного Каховського магістрального каналу, з Переліку 
об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації.

За результатами розгляду Комітет в и р і ш и в:
1. Рекомендувати Комітету з питань прав людини, деокупації та 

реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях 
та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і 
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міжнаціональних відносин внести пропозицію до Верховної Ради України про 
прийняття в цілому проекту Постанови про Заяву Верховної Ради України щодо 
спроб відновлення масштабного водопостачання по Північно-Кримському 
каналу до тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста 
Севастополя та закликів про нібито потребу такого відновлення 
(реєстр. № 3207 від 12.03.2020 р.), внесеного народним депутатом України 
Бобровською С.А. та іншими народними депутатами України.

2. Звернутися до Кабінету Міністрів України з проханням заборонити 
приватизацію об’єктів, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки 
держави, а саме водогосподарських організацій, що належать до сфери 
управління Державного агентства водних ресурсів України.

3. Рішення направити до Комітету з питань прав людини, деокупації та 
реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях 
та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і 
міжнаціональних відносин.
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