
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет  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

01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-49-02    

До реєстр. № 3835 від 13.07.2020

Верховна Рада України

Комітет Верховної Ради України 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 на своєму засіданні, проведеному 2 вересня 2020 
року, розглянув проект Постанови Верховної Ради України «Про звернення до 
Кабінету Міністрів України щодо вжиття заходів для забезпечення населення 
Донецької області безперебійним водопостачанням», реєстр. №3835 від 
13.07.2020 року, поданий народними депутатами України Бойком Ю.А. та 
іншими.

Метою  вказаного проекту Постанови є вжиття заходів для забезпечення 
населення Донецької області безперебійним водопостачанням. 

Проектом Постанови пропонується звернутися до Кабінету Міністрів 
України з вимогою забезпечити фінансування у 2020 році за рахунок 
державного бюджету, у тому числі, коштів Державного фонду регіонального 
розвитку, а також сприяти залученню інвестиційних коштів для реалізації 
проектів капітального ремонту та реконструкції об’єктів Другого Донецького 
водопроводу Комунального підприємства "Компанія "Вода Донбасу", а саме:

проект "Капітальний ремонт магістрального Другого Донецького 
водопроводу Д=1400 мм (ліва нитка), ПК0-ПК29+22, Слов’янський район 
Донецької області";

проект "Капітальний ремонт магістрального водогону діаметром 500 мм 
"Відгалуження до Слов'янських резервуарів" Слов'янського району Донецької 
області";

проект "Капітальний ремонт Другого Донецького водопроводу ПК154+75 - 
ПК242 Д=1000 мм на ділянці від 2-го до 3-го підйому, Слов’янський район";



проект "Капітальний ремонт магістрального Другого Донецького 
водопроводу Д=1400 мм (ліва нитка), ПК50-ПК52, ПК57+30-ПК125, 
Слов’янський район, м. Слов’янськ Донецької області";

проект "Реконструкція двох ниток магістрального водоводу від насосної 
станції "Річковий водозабір" до Слов’янської фільтрувальної станції №2, 
Слов’янський район Донецької області";

проект "Будівництво резервного водоводу від насосної станції 4-го підйому 
Другого Донецького водопроводу до водопровідного вузла м. Торецьк".

Крім того, Кабінету Міністрів України доручається при підготовці проекту 
закону про Державний бюджет України на 2021 рік передбачити видатки на 
фінансування реалізації цих проектів.

У процесі обговорення народними депутатами України – членами Комітету 
вказано на актуальність даної Постанови з огляду на аварійний стан споруд 
Другого Донецького водопроводу.

Зазначено, що система водопостачання Донецької області функціонує в 
складних умовах, зумовлених поділом на підконтрольні та непідконтрольні 
території, у зв’язку з чим підтримка держави, спрямована на реалізацію 
проектів капітального ремонту та реконструкції, передбачених Постановою, 
має надзвичайну соціальну значимість.

Враховуючи викладене, Комітет ухвалив рішення: рекомендувати 
Верховній Раді України проект Постанови Верховної Ради України «Про 
звернення до Кабінету Міністрів України щодо вжиття заходів для 
забезпечення населення Донецької області безперебійним водопостачанням», 
реєстр. №3835 від 13.07.2020 року, поданий народними депутатами України 
Бойком Ю.А. та іншими, за результатами розгляду прийняти в цілому.

Голова Комітету                                                                               Д. ЛУБІНЕЦЬ

СЕДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:Лубінець Дмитро Валерійович
Сертифікат: 20B4E4ED0D30998C040000001C2D29001F546A00
Дійсний до: 02.11.2020 0:00:00

Апарат Верховної Ради України
№ 04-25/3-2020/147804 від 02.09.2020


