
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ  

ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

      від 18 травня  2022 р.        № 124/5 
 

Про лист народного депутата України 

Прощука Е.П. стосовно обговорення питання 

щодо стану і наявності питної та технічної 

води на територіях, на яких велись активні 

бойові дії з 24 лютого 2022 року 
 

Комітет з питань екологічної політики та природокористування розглянув 

лист народного депутата України, голови підкомітету з питань охорони і 

раціонального використання водних ресурсів та державного моніторингу 

навколишнього природного середовища Прощука Е.П. від 18.04.2022  

№ 01/04-2022/К стосовно обговорення питання щодо стану і наявності питної та 

технічної води на територіях, на яких велись активні бойові дії з 24 лютого  

2022 року. 

Народним депутатом України Прощуком Е.П. запропоновано також 

обговорити питання стосовно можливого створення та виїзду робочої групи від 

Комітету до постраждалих територій для: 

• проведення експрес аналізів якості питної води з представниками 

Міндовкілля, Держводагентства та Держекоінспекції; 

• заслухати інформації представників місцевої влади, стосовно 

необхідності забезпечення постраждалих районів питною та технічною водою 

або надання громадам станцій очистки води (фільтри); 

• заслухати інформацію представників ДСНС щодо можливості 

виникнення надзвичайних ситуацій (прорив дамб, затоплення тощо) та 

представників Держводагентства стосовно пошкоджень водогосподарської 

інфраструктури. 

Комітет з питань екологічної політики та природокористування на своєму 

засіданні 20 квітня 2022 року вирішив звернутися до Міндовкілля, Мінрегіону, 

Мінінфраструктури, Держводагентства, ДСНС Держекоінспекції та Асоціації 

міст України щодо надання Комітету інформаційно-аналітичних та довідкових 

матеріалів із зазначеного питання, а також щодо шляхів розв’язання проблем у 

цій сфері. 

Відповідно до отриманої від Міндовкілля та Держводагентства 

інформації, було встановлено узгоджені міжвідомчими комісіями оптимальні 

режими роботи водосховищ комплексного призначення та водогосподарських 
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систем, з урахуванням прогнозу Укргідрометцентру щодо обсягів весняного 

водопілля у 2022 році. 

На територіях, де не проводяться активні бойові дії, водогосподарськими 

організаціями, які належать до сфери управління Держводагентства вживаються 

заходи щодо акумуляції повеневого стоку у штучних водоймах (водосховища, 

ставки). 

Разом з тим, на території Харківської, Донецької, Луганської та 

Запорізької областей, у зв’язку з активними бойовими діями, відсутністю 

електроенергії, мобільного та стаціонарного зв’язку, а також враховуючи, що 

частина території областей окупована, водогосподарські організації не мають 

можливості вчасно та у повному обсязі отримувати інформацію щодо 

водогосподарської ситуації та вживати заходів з регулювання річкового стоку. 

З метою забезпечення виконання державного моніторингу вод в умовах 

воєнного часу, Міністром захисту довкілля та природних ресурсів України 

доручено Голові Державного агентства водних ресурсів України:  

забезпечити виконання Програми державного моніторингу вод (у частині 

діагностичного та операційного моніторингу поверхневих вод) на 2022 рік, 

затвердженої наказом Міндовкілля від 05.01.2022 № 1, скрізь де дозволяє 

оперативна військова ситуація; 

невідкладно забезпечити роботу Лабораторії моніторингу вод Південного 

регіону (м. Одеса) з виконання нею Програми державного моніторингу вод  

(у частині діагностичного та операційного моніторингу поверхневих вод) на 

2022 рік, затвердженої наказом Міндовкілля від 05.01.2022 № 1; 

розглянути можливість запуску лабораторного обладнання Лабораторії 

моніторингу вод Східного регіону, вивезеного із м. Слов’янськ на базі 

Лабораторії моніторингу вод Південного регіону (м. Одеса) або Лабораторії 

моніторингу вод Західного регіону (м. Івано-Франківськ), за необхідності 

розглянути можливість відрядження відповідних фахівців цієї лабораторії; 

забезпечити здійснення моніторингу якості вод у дніпровських 

водосховищах та у місцях господарсько-питних водозаборів, що здійснюється 

для питних потреб; 

забезпечити щотижневе інформування Держводагентством про хід 

виконання завдань, визначених цим дорученням. 

Виконання Програми державного моніторингу поверхневих вод (в 

частині діагностичного та операційного моніторингу поверхневих вод) на 2022 

рік (далі – Програма) забезпечено у повному обсязі, на територіях, де дозволяє 

оперативна військова ситуація. 

Пункти моніторингу, що розташовані на масивах поверхневих вод, забір 

води з яких здійснюється для задоволення питних і господарсько-побутових 

потреб населення, включено до Програми. 

За даними Держводагентства, ним забезпечено виконання Програми у 

повному обсязі у річкових басейнах Дністра, Дунаю, Вісли та Причорномор’я. 

Розпочато відновлення роботи лабораторії моніторингу вод Північного 

регіону (м. Вишгород). Виконання вимірювань хімічних (пріоритетних та 

басейнових специфічних) показників у пунктах моніторингу, виконавцем яких 

визначено Програмою Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних 
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ресурсів (м. Слов’янськ) та Басейнове управління водних ресурсів річок 

Причорномор’я та нижнього Дунаю (м. Одеса), покладено на лабораторію 

моніторингу вод Західного регіону (м. Івано-Франківськ) до моменту 

відновлення роботи лабораторій моніторингу вод Східного та Південного 

регіонів. 

Разом з тим, лабораторіями моніторингу вод Держводагентства не 

виконуються експрес аналізи якості питної води. 

За оперативними даними, отриманими від водогосподарських 

організацій, які знаходяться у сфері управління Держводагентства (без 

урахування даних від Регіонального офісу водних ресурсів у Луганській області 

та Управління Головного Каховського магістрального каналу), за період з 24 

лютого по 26 квітня 2022 року захоплено 86 об’єктів, знищено 33 об’єкта, 

пошкоджено 74 об’єкта. В основному це експлуатаційні дільниці 

(адміністративні будівлі, майстерні, гаражі, тощо), насосні станції, гідротехнічні 

споруди, мости через магістральні канали тощо. 

Одночасно слід зазначити, що водогосподарські об’єкти у Волинській, та 

Рівненській областях, деякі об’єкти у Київській області, а також об’єкти 

Управління каналу Дніпро-Донбас (мости через канал) у Харківській області 

були пошкоджені або знищені для недопущення проходження військової  

техніки РФ. 

Остаточні дані щодо пошкоджень водогосподарської інфраструктури 

внаслідок військової агресії РФ будуть визначені після завершення бойових дій 

та деокупації територій. 

Держекоінспекція проінформувала Комітет, що у зв'язку з військовою 

агресією РФ та пошкодження інфраструктури виник цілий перелік загроз і 

викликів водним ресурсам, які є національним надбанням Українського народу, 

однією з природних основ його економічного розвитку і соціального добробуту:  

завдаються збитки системам централізованого водопостачання та 

водовідведення, що призводить до забруднення річок, які є джерелами питного 

водопостачання населення, а також джерелами водоспоживання промислових та 

сільськогосподарських підприємств;  

внаслідок окупації адміністративних, господарських та інших об’єктів 

Північнокримського каналу, руйнуванням окупантами гідроспоруди, яка 

перекривала подачу води до Автономної Республіки Крим, з 26.02.2022 РФ 

здійснюється самовільне використання водних ресурсів;  

відновлення водопровідних мереж та ліній електропередач у районах 

бойових дій часто проводиться з великими затримками, і в такі періоди різко 

погіршується якість питної води;  

відбувається локальне забруднення підземних і поверхневих вод 

внаслідок масштабних розливів нафтопродуктів із підірваних резервуарів, від 

знищеної техніки та інших бойових дій;   

зростає вірогідність руйнування  хвостосховищ, шламосховищ, сміттєзва-

лищ, що також загрожує забрудненням питних водозаборів.  

Ризики, пов’язані з пошкодженням комунікацій, виробництв та інших 

об’єктів, що становлять підвищений екологічний ризик, мають особливе 

значення, оскільки за відсутності вільного доступу для здійснення заходів 
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державного нагляду (контролю), фіксації порушень водоохоронного 

законодавства, збору даних для розрахунку збитків, заподіяних водним ресурсам 

та обмеженої можливості ліквідації негативних наслідків пошкоджень, з кожним 

днем масштаби негативних впливів збільшуються.  

Відповідно до п. 1 постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 

№ 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного 

ринкового нагляду в умовах воєнного стану» припинено проведення планових та 

позапланових заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового 

нагляду на період воєнного стану, введеного Указом Президента України  

від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».  

З урахуванням Указу Президента України від 18.04.2022 № 259/2022 

«Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 21.04.2022 № 2212-IX «Про продовження строку дії воєнного стану 

в Україні», наразі Держекоінспекція не має можливості проводити перевірки 

додержання вимог природоохоронного законодавства об’єктами, які 

забезпечують життєдіяльність людей, зокрема підприємств-водопровідно-

каналізаційного господарства.  

У той же час, наказом Держекоінспекції від 01.03.2022 року № 73 (зі 

змінами, внесеними наказом Держекоінспекції від 31.03.2022 № 78) створено 

оперативний Штаб, до складу якого включено (за згодою) представників 

комітетів Верховної Ради України з питань екологічної політики та 

природокористування, з питань транспорту та інфраструктури, представників 

Міндовкілля, Держекоінспекції, РНБО, СБУ, Національної поліції України та 

інших державних органів, науково-експертних установ, представників 

громадськості.  

До основних задач оперативного Штабу віднесена фіксація, розрахунок 

та систематизація збитків навколишньому природному середовищу, ведення 

єдиного реєстру таких збитків, а також виявлення та аналіз випадків, які можуть 

становити потенційну небезпеку для довкілля та населення.  

Держекоінспекція для виконання покладених на неї завдань має право 

здійснювати відбір проб та інструментально-лабораторні вимірювання 

показників складу та властивостей вод лляльних, баластних, зворотних, 

поверхневих, морських, вимірювання показників складу та властивостей 

підземних вод (із спостережувальних свердловин на об’єктах, що 

обстежуються). Разом з тим, її територіальні та міжрегіональні територіальні 

органи не уповноважені на проведення вимірювань (випробувань) якості питних 

та технологічних вод. 

Інформація про стан і наявність питної води на території Запорізькій, 

Сумської та Чернігівської областей за даними територіальних та 

міжрегіональних територіальних органів Держекоінспекції додається. 

ДСНС проінформувала Комітет щодо стану систем водопостачання, 

пошкоджених внаслідок збройної агресії. Так, облік надзвичайних ситуацій та їх 

відповідних наслідків здійснюється місцевими держадміністраціями, органами 

місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання незалежно від їх 

підпорядкування і форми власності, які подають ДСНС або її територіальним 

органам відповідні інформаційні повідомлення. Враховуючи глобальний 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2119-20#n5
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характер збройної агресії РФ, збір інформації про наслідки воєнної надзвичайної 

ситуації державного рівня та її узагальнення може бути здійснено після 

завершення бойових дій та визволення територій України, а також проведення 

відповідних засідань місцевими та регіональними комісіями з питань ТЕБ та НС 

відповідно до вимог чинного законодавства. 

Інформаційні матеріали ДСНС щодо пошкодження та можливості 

виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних із водозабезпеченням населених 

пунктів на територіях, де велись активні бойові дії з 24 лютого 2022 року 

додаються. 
 

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

1. Інформацію взяти до відома. 

2.  Рекомендувати:  

Кабінету Міністрів України розглянути питання щодо відновлення 

Держекоінспекцією перевірок об’єктів, які забезпечують життєдіяльність людей, 

зокрема підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, з метою 

фіксації порушень, розрахунку збитків, заподіяних РФ водним ресурсам, та 

передачею їх Україною до міжнародних судів;  

обласним, Київській міській військовим адміністраціям та органам 

місцевого самоврядування, в межах компетенції, провести обстеження водних 

об’єктів, шахтних колодязів, каптажів джерел та бюветів, їх ремонт, чищення та 

дезінфекцію. 

3.  Надати голові Комітету Бондаренку О.В. повноваження визначити 

дату та місце (в межах Київської області) для виїзду робочої групи з метою 

вивчення ситуації щодо стану і наявності питної та технічної води на територіях, 

на яких велись активні бойові дії з 24 лютого 2022 року. 

4. Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України, 

Міністерству розвитку громад та територій України, Державному агентству 

водних ресурсів України, Державній екологічній інспекції України, Державній 

службі України з надзвичайних ситуацій забезпечити участь представників у 

виїзді робочої групи.  

5. Доручити народному депутату України, голові підкомітету з питань 

охорони і раціонального використання водних ресурсів та державного 

моніторингу навколишнього природного середовища Прощуку Е.П. взяти 

питання на контроль. 

6. Рішення Комітету направити до Кабінету Міністрів України, 

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Міністерству 

розвитку громад та територій України, Державного агентства водних ресурсів 

України, Державної екологічної інспекції України, Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій та до обласних, Київської міської військових 

адміністрацій. 

 

Голова Комітету                                                          О. БОНДАРЕНКО 


