
 
 

 
ПРОЄКТ  

 
КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
Р І Ш Е Н Н Я  

 
від                              № 
м. Краматорськ      
 
 
Про підтримку звернення депутатів Краматорської 
міської ради до Голови Донецької обласної 

державної адміністрації щодо реконструкції 

гідротехнічних споруд міста Краматорськ 
 

Керуючись ст. ст. 2, 3, 11, 24 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»,  ст. 

49, 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 
міська рада 

В И Р І Ш И Л А: 

 
         1. Підтримати звернення депутатів Краматорської міської ради до Голови Донецької 

обласної державної адміністрації (керівника обласної військово-цивільної адміністрації) 

щодо реконструкції гідротехнічних споруд міста Краматорськ  (додається). 

     2. Доручити відділу роботи з депутатами Краматорської міської ради направити 

відповідне звернення до Голови Донецької обласної державної адміністрації (керівника 
обласної військово-цивільної адміністрації) протягом п’яти робочих днів з моменту 

ухвалення рішення . 

 
      3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря Краматорської 

міської ради. 
 
 

Міський голова                         Олександр ГОНЧАРЕНКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                             Додаток 
                                                                                                             до рішення міської ради 

                                                                                                                           №  
                                                                                                                              

 
Звернення  

 
депутатів Краматорської міської ради 

до Голови Донецької обласної державної адміністрації (керівника обласної військово-
цивільної адміністрації) щодо реконструкції гідротехнічних споруд міста Краматорськ 

 
Одна з проблеми, яку багато років безуспішно намагається вирішити місто 

Краматорськ - плачевний стан гідротехнічних споруд. 
Краматорськ постійно перебуває під загрозою повені.  
У разі опадів або весняного танення снігів частина міста ризикує піти під воду. 
Можна згадати повінь 1985 року, що змусив жителів старої частини міста 

пересуватися на човнах. 
Тоді під воду пішли будинки, постраждало майно людей та підприємств. 
Сьогодні ситуація може повторитись. 
Затвори на міських греблях Гебеля, Ясногорській, Маячківському водосховищі 

перебувають у жалюгідному стані. 
До речі, якщо говорити про споруду Гебеля, вона була збудована у 1931 році і з того 

часу не ремонтувалася. 
Дамба на Маячківському водосховищі (офіційна назва Краматорського моря) була 

збудована у 1973 році. Її основне призначення – протипаводковий захист територій міста. 
Водосховище було введено в експлуатацію для захисту від підтоплення великих 

промислових підприємств і населених пунктів м. Краматорськ та м. Слов’янськ, а також для 

цілей зрошення.  Гідротехнічна споруда знаходиться на балансі Сіверсько-Донецького 

басейнового управління водних ресурсів та є потенційно небезпечним об’єктом. Ремонту 

гідрозахисна споруда також не бачила. 
Не краща ситуація зі спорудою на Ясногірці. Вказана гребля розташована на р. 

Казенний Торець, побудована для підтримки режиму експлуатації водогосподарської 

системи міста з урахуванням інтересів водокористувачів, знаходиться на балансі ТОВ 

«Краматорськтеплоенерго». Ремонтні роботи на греблі не провадилися. 
Два роки тому міські греблі було оглянуто депутатами Краматорської міської ради.  
Були зроблені висновки щодо необхідності проведення ремонтних робіт і залучення 

інвесторів з цією метою. 
Нещодавно губернатор області звітував про роботу Донецької обласної державної 

адміністрації у 2021 році. Основна увага була приділена державній програмі "Велике 

будівництво". 
В Україні відбувається масштабна розбудова якісної інфраструктури. Темпи та обсяги 

виконаних робіт вражають: 2 аеропорти, 22 басейни, 68 шкіл та 47 дитячих садків, тисячі 

кілометрів державних та міських доріг. 
Але ж питання безпеки громадян мають бути на першому місці. 
Враховуючи вищевикладене, просимо Вашого сприяння у вирішенні питання, щодо 

реконструкції греблі Гебеля, гребель на Ясногірському та Маячківському водосховищах. 
 
 
 
 
Секретар Краматорської міської ради                                              Ігор СТАШКЕВИЧ 


