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КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ  

ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

від 18 лютого 2021 р. №  69/1 

 

 

Про звіт Голови Державного агентства  

водних ресурсів України 

 

Комітет з питань екологічної політики та природокористування 

відповідно до Плану роботи Комітету на період п’ятої сесії Верховної Ради 

України дев’ятого скликання, затвердженого рішенням Комітету від 12.01.2021 

№ 62/5, заслухав звіт Голови Державного агентства водних ресурсів України 

Шліхти Валентина Михайловича. 

За інформацією Шліхти В.М., діяльність Держводагентства у 2020 році 

здійснювалась відповідно до Програми діяльності Уряду, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 471. 

Стратегічними напрямами діяльності Агентства стали: 

інтегроване управління водними ресурсами за басейновим принципом,  

імплементація Директиви 2000/60/ЄС про встановлення рамок діяльності 

Співтовариства в галузі водної політики; 

продовження строку дії Загальнодержавної цільової програми розвитку 

водного господарства та екологічного оздоровлення басейну р. Дніпро  

до 2024 року; 

державна політика щодо зрошення та дренажу, сталий екозбалансований 

розвиток землеробства в Україні. 

Діяльність водогосподарської галузі була спрямована на підвищення 

якості послуг, що надаються водогосподарськими організаціями, підвищення 

ефективності використання бюджетних коштів та основних фондів. 

У 2020 році магістральними каналами Держводагентства в маловодні 

регіони подано 1,9 млрд.куб.м води. З метою покращення якості води в  

р. Інгулець та забезпечення водокористувачів м. Кривий Ріг, Миколаївської та 

Херсонської областей водою нормальної якості каналом Дніпро-Інгулець подано 

136 млн.куб.м води. Каналом Дніпро-Донбас проведено екологічне 

оздоровлення Краснопавлівського водосховища, до якого подано 62,9 млн.куб.м 

дніпровської води. 
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До вегетаційного сезону була підготовлена державна міжгосподарська 

зрошувальна мережа, насосні станції, гідротехнічні споруди, канали для поливу 

сільгоспкультур на площі 600,4 тис.га та ведення сільського господарства на 

осушених землях на площі 2798,1 тис. гектарів. 

Крім того, з метою досягнення екологічних цілей, визначених для 

кожного району річкового басейну, продовжувалася робота над виконанням 

дорожньої карти розробки планів управління річковими басейнами. 

Відкрито нові лабораторії моніторингу вод, які дозволяють визначати 35 

пріоритетних показників забруднюючих речовин для визначення хімічного 

стану масивів поверхневих вод відповідно до вимог Директиви 2000/60/ЄС. 

Головою Держводагентства також проінформовано про стратегічні 

завдання Агентства та перспективи на 2021 рік, серед яких:  

- підготовка планів управління річковими басейнами;  

- впровадження державного моніторингу вод; 

- виконання плану заходів з реалізації стратегії зрошення та дренажу в 

Україні на період до 2030 року; 

- захист від шкідливої дії вод населених пунктів та 

сільськогосподарських угідь; 

- централізоване водопостачання сільських населених пунктів, що 

користуються привізною водою;  

- підвищення енергоефективності, водогосподарських об’єктів;  

- розвиток геоінформаційних систем; 

- удосконалення системи адміністрування видачі дозволів на спеціальне 

водокористування. 

 

 

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

 

1. Звіт Голови Державного агентства водних ресурсів України  

Шліхти В.М. взяти до відома. 

2. Звернутися до Державного агентства водних ресурсів України щодо 

надання Комітету в установленому порядку повного звіту про діяльність 

Агентства за 2020 рік, зокрема, щодо законопроектної роботи. 

 

 

Голова Комітету                                                          О. БОНДАРЕНКО 


