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ДМИТРО НОВИЦЬКИЙ: МИ ЗНАЄМО, ЯК РУХАТИСЯ ВПЕРЕД!
Д.Ю. Новицький, Президент асоціації «Укрводоканалекологія»

Традиційно для Асоціації «Укрводокана-
лекологія» лютий – час підведення підсумків 
року, що пройшов під знаком невтомної ро-
боти з вирішення проблемних питань галузі в 
умовах необхідності швидкого реагування на 
чергові соціально-економічні, пандемічні та 
інші виклики сьогодення. Ми зберегли та при-
множили напрацювання щодо тісної взаємодії 
дирекції та членів Асоціації зі структурами 
влади різних рівнів. Набутий досвід дистан-
ційної роботи буде використовуватися нами 
і після закінчення пандемії. Та головне  – ми 
навчилися об’єднувати зусилля на тернисто-
му шляху, і це зробило нас сильнішими! Асо-
ціація має заслужений авторитет серед колег 
у житлово-комунальній сфері та вважається 
достатньо впливовою в органах влади. Ми 
беремо участь у розробленні законів і норма-
тивних документів, працюємо над основним 
документом, нашим статутом або конституці-
єю – Стратегією розвитку водопровідно-кана-
лізаційної галузі (ВКГ)! Ми вчимося самі та на-
вчаємо фахівців наших підприємств! Ми охоче 
передаємо наш досвід колегам і вивчаємо дос-
від країн, що пройшли шлях реформувань! Ми 
шануємо старше покоління і окремих водока-
налів, і фундаторів Асоціації!

Про поточну діяльність нашого об’єднан-
ня протягом року можна ознайомитися у звіті 

виконавчого директора Асоціації Олександра 
Шкіня.

Однак є потреба подивитися вперед і обгово-
рити питання найближчої перспективи. Саме нові 
виклики й формують порядок денний року, що 
настав, а, скоріше, на декілька майбутніх років.

Декілька основних тез.
На офіційному вебсайті Міністерства роз-

витку громад та територій України розміщено 
проєкт розпорядження Кабінету Міністрів Укра-
їни «Про затвердження Стратегії розвитку жит-
лово-комунального господарства на 2022-2027 
роки» (далі  – Стратегія ЖКГ, проєкт розпоря-
дження). Як вбачається з пояснювальної записки 
до проєкту розпорядження, необхідність підго-
товки Стратегії ЖКГ викликана новою держав-
ною політикою у сфері житлово-комунального 
господарства.

У Стратегії ЖКГ визначено, що основна про-
блема сфери централізованого водопостачання 
та централізованого водовідведення – «недоско-
налість надання послуг із питного водопостачан-
ня населенню». Однак попри правильну іденти-
фікацію проблем галузі у проєкті розпорядження 
зроблені хибні висновки, що може призвести до 
ухвалення помилкових управлінських рішень.

Проблемний стан ВКГ безпосередньо пов’я-
заний із багаторічним неефективним управ-
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лінням більшістю з 2500 підприємств органами 
місцевого самоврядування, у т.ч. і через несво-
єчасний перегляд тарифів із мотивів політич-
ної кон’юнктури, внаслідок чого відбувається 
системний занепад водопостачальних підпри-
ємств. До того ж, у більшості сільських насе-
лених пунктів та селищах міського типу немає 
централізованої системи каналізації; непооди-
нокі випадки, коли організації, що обслуговують 
житлові будинки, зливають каналізаційні стоки 
на територію зелених зон або у водойми, що є 
порушенням природоохоронного законодавства 
України з відповідними ризиками для здоров’я 
та життя людей.

Крім того, ще раз звертаємо увагу на ве-
лику (неадекватну) кількість суб’єктів надання 
послуг із водопостачання та водовідведення в 
Україні різних форм власності та підпорядкова-
ності (близько 2500 підприємств), що не сприяє 
реалізації стратегічної задачі Держави – досяг-
ненню цілі 6 «Чиста вода та належні санітарні 
умови», що є однією із 17 глобальних цілей ста-
лого розвитку країн, ухвалених на саміті ООН у 
2015 році.

Для розв’язання зазначеного питання вважа-
ємо за доцільне реалізувати досвід європейських 
держав, у яких відбулося (в окремих країнах ще 
триває) укрупнення підприємств шляхом об’єд-
нання невеликих водоканалів. Великі, за обся-
гами водопостачання та водовідведення, водо-
канали мають відповідну матеріально-технічну 
базу, підрозділи контролю за якістю послуг, що 
надаються, підготовлені професійні кадри, а го-
ловне – довгострокові програми розвитку.

Процес укрупнення підприємств надзвичай-
но складний з юридичної та технічної точок зору, 
і без складних рішень на рівні державних орга-
нів влади при очевидному супротиві як суб’єктів 
ринку водопровідно-каналізаційних послуг, так і 
місцевих органів влади, забезпечити його реалі-
зацію неможливо.

Суттєвою проблемою галузі також є неефек-
тивний механізм утворення тарифу. На цей час в 
Україні для підприємств ВКГ використовується 
система тарифоутворення «витрати плюс», що 
призводить до негативних наслідків їх розвитку, 
адже головний недолік цієї системи в тому, що в 
ній немає стимулів для інвестицій і модернізації 
основних засобів. Підприємства опосередкова-
но зацікавлені у збільшенні витрат, а не в підви-
щенні ефективності, оскільки таким чином вони 
отримують вищий тариф та більший регулятор-
ний дохід.

Очевидний шлях вирішення цієї проблеми – 
впровадження стимулюючого тарифоутворен-
ня, головні риси якого полягають у тому, що:
• тарифи встановлюються на заздалегідь ви-

значений період у декілька років;
• тарифи містять складові заохочення за до-

тримання заздалегідь визначених планових 
показників якості послуг та фінансові санкції 
за їх порушення.
Водночас впровадження стимулюючого 

тарифоутворення  – доволі складний і довго-
тривалий процес, що має регулюватися на цен-
тральному (державному) рівні для уникнення 
неконтрольованих економічних і соціальних ри-
зиків та зловживань.

Вирішення проблем ВКГ має відбуватися під 
чітким контролем Держави як основного гаранта 
прав споживачів. В особі органів державної вла-
ди Держава здатна приймати рішення, які впли-
вають на долю всіх суб’єктів ринку, а тому вкрай 
необхідно, щоби ці рішення були засновані на 
принципі балансу інтересів підприємств галузі і 
споживачів. Суспільство потребує арбітра, який 
міг би неупереджено, без прихованих мотивів 
та об’єктивно розв’язувати конфлікти інтересів і 
суперечки між суб’єктами ринку житлово-кому-
нальних послуг, органами державної та місцевої 
влади. Завдяки цивілізаційному розвиткові ос-
танніми роками таким арбітром стала Держава.

І саме тому вважаємо за хибну пропозицію 
розробників Стратегії ЖКГ про включення тези 
щодо «передачі всіх повноважень із ліцензуван-
ня та встановлення тарифів на послуги до місце-
вих органів влади».

Для комфортного життя суспільству по-
трібна чітка і зрозуміла структура управлін-
ня ЖКГ. Чітка вертикаль системи управління 
галуззю з розвиненим ринком послуг із во-
допостачання та каналізування, інженерних, 
консультаційних послуг дозволить ефективно 
функціонувати підприємствам водопровід-
но-каналізаційної галузі і водночас забезпе-
чить дотримання прав споживачів.

У різні періоди діяльності Асоціації були 
і злети, і невдачі. Багато подій ще попереду! 
Отже, гуртуємось і підтримуємо один одного! А 
головним пріоритетом Асоціації і надалі зали-
шається створення дієвих та сприятливих умов 
розвитку підприємств водопровідно-каналіза-
ційної галузі. Ми знаємо, як рухатися вперед!

Асоціація у 2021 році
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ЗВІТ АСОЦІАЦІЇ ЗА 2021 РІК 
О.М. Шкінь, к.е.н., директор асоціації «Укрводоканалекологія»

Пройшов ще один рік із намаганням подола-
ти кризові явища в економіці країни. На жаль, 
стабілізувати ситуацію поки що не вдається. Ма-
буть, для цього є об’єктивні причини: постійні 
хвилі COVID-19, енергетична криза, війна на схо-
ді та прийняття бажаного за дійсне.

У цьому випадку заручником, як завжди, стає 
житлово-комунальне господарство. Його вплив на 
повсякденне життя відчуває кожен, і тому багато 
негативних емоцій спрямовано саме на тих, хто за-
безпечує безперервне надання послуг.

Галузь водопостачання та водовідведення най-
більш чутлива у цьому відношенні. Ще радянське 
розуміння захисту державою надання найнеобхід-
нішого для людини та економічна незахищеність 
галузі від політичного впливу призводить до дуже 
повільної зміни ставлення споживачів до наших 
проблем.

Дуже важко доносити усім гілкам влади необ-
хідність втручання для допомоги функціонування 
галузі.

І все ж таки Асоціація протягом року докладала 
усіх зусиль для поступового покращення ситуації 
та лобіювання інтересів підприємств галузі. Нам не 
вдається це зробити так, як це роблять енергетики, 
але є з кого брати приклад.

Прийнятий у грудні 2020 року Закон Украї-
ни «Про внесення змін до деяких законів України 
щодо врегулювання окремих питань у сфері надан-
ня житлово-комунальних послуг» був підписаний 

Президентом лише у травні 2021 року. Для приско-
рення набуття чинності закону Асоціацією було на-
правлено понад 200 звернень від різних структур: 
водоканалів, органів місцевого самоврядування та 
народних депутатів України. На жаль, публічні до-
говори не з’явилися і досі, але це – послідовна по-
літика держави по «затягуванню пасків» будь-яки-
ми методами.

Активна позиція стосовно внесення змін до По-
даткового кодексу України та інших законодавчих 
актів України щодо забезпечення збалансованості 
бюджетних надходжень дала певні результати: за 
нашими пропозиціями продовжено касовий метод 
обрахунку ПДВ на наші послуги, також ця пільга 
розповсюдилась на абонентську плату. Правда, до-
велось розраховуватись збільшенням собівартості 
на 1% за рахунок збільшення спеціальних податків: 
спецводокористування, рентної плати за користу-
вання надрами та екологічного податку. Є надія, 
що частина цих податків повернеться до нас інвес-
тиціями.

Були враховані наші пропозиції при внесенні 
змін до Закону України «Про енергетичну ефектив-
ність». З урахуванням напрацювань нашої робочої 
групи було зареєстровано проєкт Закону «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо врегулювання окремих питань приєднання 
до інженерних мереж» (враховані цікаві пропози-
ції щодо плати за потужність та лінійну складову 
при видачі технічних умов, цілий ряд питань сто-
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совно захисту мереж та створення геоінформацій-
них систем).

Нам вдалося переконати Мінрегіон прибрати 
з прикінцевих положень проєкту Закону України 
«Про водовідведення стічних вод населених пунк-
тів» передачу ліцензування всіх водоканалів на 
місцевий рівень. Цей законопроєкт зареєстрова-
ний у Верховній Раді від 28.12.2021 №6478; є надія, 
що до нього вдасться додати вирішення питання з 
постачанням оптової води (на сьогодні воно зако-
нодавчо не врегульоване), уповноваження лабо-
раторій на право проведення вимірів, розробку 
ліцензійних умов для малих міст та розробку Про-
грами з екологічних питань.

Депутатами Верховної Ради був зареєстрований 
дуже цікавий законопроєкт стосовно змін до зако-
нодавства щодо вдосконалення порядку погашен-
ня заборгованості з оплати житлово-комунальних 
послуг №3613. Відповідно до нього пропонується 
прирівняти боржників за житлово-комунальними 
послугами до боржників за аліментами (встанов-
лення тимчасового обмеження боржника у праві 
виїзду за межі України  – до погашення заборго-
ваності з оплати житлово-комунальних послуг у 
повному обсязі; встановлення тимчасового обме-
ження боржника у праві керування транспортними 
засобами – до погашення заборгованості з житло-
во-комунальних послуг у повному обсязі). На жаль, 
він «підвис» на доопрацюванні.

Асоціацією було направлено біля 400 звернень 
до депутатів Верховної Ради з приводу внесення 
змін до Закону України «Про державний бюджет 
України на 2021 рік», проєкту Закону України «Про 
державний бюджет на 2022 рік» та прийняття про-
єкту Закону України «Про Загальнодержавну ці-
льову соціальну програму «Питна вода України» на 
2022-2026 роки».

Підтримка проєкту Закону України «Про Загаль-
нодержавну цільову соціальну програму «Питна 
вода України» на 2022-2026 роки» призвела до при-
йняття його в першому читанні, але у Законі України 
«Про державний бюджет України на 2022 рік» уже 
закладено цілий мільярд гривень на її реалізацію з 
16 млрд грн, передбачених у Програмі на 5 років.

Внесення змін до Закону України «Про заходи, 
спрямовані на врегулювання заборгованості те-
плопостачальних та теплогенеруючих організацій 
та підприємств централізованого водопостачання і 
водовідведення» дозволило зафіксувати розраху-
нок різниці в тарифах на 1 липня 2021 року у роз-
мірі близько 7 млрд гривень. От тільки отримати її 
у 2021 році вдалось усього біля 500 млн грн (і то в 
основному за рахунок КП «Харківводоканал»). На 
жаль, Міністерство фінансів України заблокувало 
проведення розрахунків за ПДВ майже на 2 млрд 
гривень. Мінрегіон, посилаючись на Кабінет Міні-

стрів України, обіцяє повернутись до цього питання 
у 2022 році, навіть вселяє надію на монетизацію 
цих коштів. Під обігові кошти навряд чи, а от під 
встановлення комерційного обліку – можливо, цю 
пропозицію Наталія Хоцянівська озвучує постійно.

От тільки Мінрегіон категорично проти вне-
сення змін до Закону України «Про комерційний 
облік теплової енергії та водопостачання» стосов-
но перенесення термінів встановлення загаль-
нобудинкових лічильників за рахунок тарифу на 
водопостачання. Хоча джерела фінансування на 
встановлення лічильників немає до цих пір (не без 
участі Мінрегіону). Написали безліч листів до на-
родних депутатів України, будемо працювати далі.

Нарешті після неодноразових звернень до 
РНБО на її засіданні було розглянуто наші пробле-
ми та рішення РНБО затверджено Указом Прези-
дента. Є відповідний План дій Уряду, в тому числі 
щодо покращення інвестиційного клімату, створе-
на Міжвідомча координаційна рада з питань вод-
них ресурсів України.

Асоціація постійно працювала з Мінрегіоном. 
Наші експерти буквально «перекроїли» підзаконні 
акти. За нашої ініціативи були прийняті та юстовані 
нові Правила користування системами централізо-
ваного комунального водопостачання та водовід-
ведення в населених пунктах України. В Правилах 
враховані практично усі пропозиції наших експер-
тів. Довго довелось чекати частково пов’язаних 
із ними змін до Правил приймання стічних вод до 
систем централізованого водовідведення (включе-
но зливову каналізацію), але нарешті у грудні були 
юстовані і вони.

Величезна робота проведена щодо спроби вне-
сення змін до ДСанПіН 2.2.4-171-10 з метою приве-
дення його показників до вимог прийнятої Євро-
пейським парламентом та Радою Директиви (ЄС) 
2020/2184 про якість води, призначеної для спожи-
вання людиною. Мабуть, це найбільша робота Асо-
ціації за всі роки.

Протягом кількох років тривають спроби нала-
годити діалог із Міністерством охорони здоров’я 
стосовно приведення українського санітарного за-
конодавства до Європейських директив.

За ініціативи Асоціації була проведена вели-
ка робота щодо розробки нової редакції ДСанПіН 
2.2.4-171-10. До неї були залучені відомі фахівці 
медичної науки та профільних інститутів.

За участю Асоціації був зроблений фаховий 
переклад останньої Директиви (ЄС) 2020/2184 про 
якість води, призначеної для споживання люди-
ною, яка набула чинності в січні 2021 року, та ок-
ремі положення цієї Директиви враховані в новому 
проєкті ДСанПіН.

Чинний ДСанПіН 2.2.4-171-10 застарів за бага-
тьма показниками. Його структура не відповідає 
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Директиві ЄС, цілий ряд метрологічних нормативів 
не діє. Дуже важливе питання проведення моніто-
рингу потребує окремого доопрацювання.

Зважаючи на важливість цього питання, воно 
розглядалось на засіданні РНБО, є відповідний Указ 
Президента про врегулювання нормативної бази та 
доручення Уряду зробити це ще у жовтні 2021 року.

На жаль, з вини МОЗу не відбулось жодного 
конструктивного обговорення вказаного питання з 
фахівцями. Триває незрозуміле листування без на-
ведення аргументів.

Введення МОЗом із 1 січня 2022 року більш 
жорстких показників якості води змушує підприєм-
ства працювати поза правовим полем, що призве-
де до непередбачуваних наслідків.

На останньому засіданні робочої групи РНБО 
7 грудня 2021 року під головуванням Секретаря 
РНБО Олексія Данілова та за участю Головного дер-
жавного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна 
було прийняте рішення про врегулювання зазначе-
ного питання. Вже розпочався діалог із МОЗ. Споді-
ваємось, що нове керівництво МОЗ (Головний дер-
жавний санітарний лікар Ігор Кузін, в.о. директора 
директорату громадського здоров’я Олексій Дани-
ленко) найближчим часом вирішить це питання.

Майже цілий рік тягнеться розробка змін до 
Правил надання послуг із централізованого водо-
постачання та централізованого водовідведення. 
Відбулось безліч засідань у Мінрегіоні з приводу 
внесення правок до цих Правил. Начебто враховані 
інтереси усіх сторін, от тільки немає політичної волі 
для їх прийняття.

Розроблена Концепція розвитку галузі за учас-
тю наших експертів, на жаль, не була прийнята Уря-
дом (штучно був змінений регламент КМУ і затвер-
дження концепцій вивели з його обов’язків).

Готуємо пропозиції до Національної доповіді 
Питна вода-2020. Вона була затверджена на науко-
во-технічній раді Мінрегіону у грудні 2021 року.

Наші експерти брали участь у розробці змін до 
Наказу Мінрегіону «Про встановлення граничного 
розміру плати за абонентське обслуговування у 
розрахунку на одного абонента для комунальних 
послуг». Вдалося «прив’язати» абонплату не тільки 
до договору, але й до конкретного об’єкта нерухо-
мості. Це дало можливість виставляти рахунки на 
обслуговування більшості приладів обліку спожи-
вачів, які мають один договір, але багато окремих 
будівель.

Окрема тема – правомірність застосування Га-
лузевої угоди при розрахунку фонду оплати пра-
ці підприємств. У результаті рішення Одеського 
окружного адміністративного суду для КП «Бал-
таводоканал» необґрунтовано були встановлені 
тарифи на 2020 рік і суд вимагає перерахунку. 
Причиною виявилось те, що КП «Балтаводоканал» 

не підпадає під дію Галузевої угоди через те, що 
підприємство не є членом спілки роботодавців, яка 
підписала цю угоду. Нами було терміново ініційо-
вано нараду під головуванням Наталії Кравченко 
(Мінрегіон), Олексія Романюка (ЦК Профспілок 
ЖКГ) та Ореста Лотоцького (Конфедерація робото-
давців житлово-комунальної галузі України). Було 
отримано додаткове роз’яснення від Мінрегіону з 
цього приводу. На жаль, воно не вплинуло на рі-
шення суду. Асоціацією був підписаний Меморан-
дум про співпрацю з ЦК Профспілок та укладений 
договір на представлення інтересів членів Асоціа-
ції з Конфедерацією роботодавців ЖКГ. Ведеться 
переукладання договорів із членами Асоціації для 
представлення їх інтересів у спілці роботодавців.

Наталією Кравченко (Директор Департаменту 
економіки систем життєзабезпечення Мінрегіону) 
була проведена цікава нарада щодо забезпечен-
ня галузі кадрами, дуальної освіти, в якій брали 
участь наші експерти.

В цілому у Мінрегіоні зараз непогана команда. 
Ми вдячні Наталії Хоцянівській, Андрію Ведмедю, 
Наталії Кравченко, Олені Васильківській та усій 
команді за непросту та непопулярну роботу, яку їм 
доводиться виконувати. Бюрократичні перепони та 
постійне «загравання» влади з населенням не да-
ють провести реформи швидко, але поступово це 
відбувається і Асоціація не стоїть осторонь.

На початку року був розпочатий непоганий 
діалог із Міндовкілля. Навіть вдалося провести 
круглий стіл за участю Романа Абрамовського (то-
дішнього Міністра), але після його звільнення сто-
сунки погіршились. Мав місце цілий ряд перевірок 
Державної екологічної інспекції України з не дуже 
втішними наслідками. Міндовкілля внесло ряд змін 
до нормативної бази щодо отримання дозволу на 
спецводокористування, методики розрахунку ГДС 
та інших документів. Про це ми інформували чле-
нів Асоціації.

От тільки з Держгеонадрами контакту немає 
зовсім. Їхні багатомільйонні «побори» при отри-
манні ліцензії на використання надр ведуть до того, 
що підприємства змушені працювати поза право-
вим полем із величезними штрафами.

Продовжувався діалог із НКРЕКП. Незважаючи 
на величезний політичний тиск, все ж таки вдалося 
прийняти збільшені тарифи на 2022 рік. І хоча пер-
ші півроку доведеться відмовитись від виконання 
інвестиційних програм та найнеобхіднішого через 
різке підняття вартості електроенергії, Комісія обі-
цяє відкоригувати економіку після закінчення опа-
лювального сезону.

Різкий стрибок вартості електроенергії виник із 
серпня місяця після відміни НКРЕКП обмежень цін 
на сегментах ринку. З цього приводу у нас був три-
валий діалог із Головою комісії Валерієм Тарасю-
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ком на Громадській Раді. Ми висловили своє нега-
тивне ставлення до таких дій. Обмеження на ринку 
дійсно потрібно знімати, але робити це поступово. 
Обвал цін призвів до значного ускладнення проце-
дури закупівель, відмови постачальників від поста-
вок електроенергії. Ряд підприємств потрапили на 
ПОН. Ми звертались до Мінекономіки з вимогою 
врегулювати процедуру закупівель електроенергії 
для водоканалів (об’єкти критичної інфраструкту-
ри), але вони послалися на Закон України «Про пу-
блічні закупівлі», в який необхідно вносити зміни. 
Поки не розібрались як.

Громадська Рада НКРЕКП попереднього скли-
кання завершила свою каденцію. До складу на-
ступного скликання від Асоціації було висунуто її 
директора Олександра Шкіня.

І все ж ми вдячні НКРЕКП за розуміння ситуації, 
на місцях ще гірше. Завдяки підтримці Ольги Бабій, 
Артема Чумака, Дмитра Соломки, Олексія Фесюка 
нам вдалось не втратити контроль над ситуацією.

Асоціація продовжувала роботу за різними на-
прямками.

Нарешті вдалось узгодити з Фондом державно-
го майна України укрупнені показники відновлю-
вальної вартості будівництва, які необхідні для по-
дальшого розрахунку і впровадження РАБ тарифу.

У 2018 році Асоціація подала позов до Антимо-
нопольного комітету на монопольні дії АТ «Дніпро-
азот» щодо обмеження постачання рідкого хлору і 
у 2021 році «Дніпроазот» було оштрафовано на 80 
млн гривень.

Проведена велика робота щодо застосування 
енергосервісного контракту на ЛМКП «Львівводо-
канал». На жаль, тендер не відбувся, але здобутий 
великий досвід використання цього механізму для 
комунальних підприємств та виявлені недоліки ді-
ючого механізму.

Протягом року проведено біля 100 онлайн се-
мінарів, лекцій, круглих столів та фахових нарад, 
а також традиційні форум Яремче-2021, конферен-
ція на Аква-Терм Київ, Південний водний форум у 
Чорноморську, Екологічний форум у Львові, захо-
ди на форумі Аква-Україна.

Проведено ряд семінарів з енергозбереження 
проєктом ООН UNIDO, вивчалась можливість сер-
тифікації по стандарту ISO 5001 з енергоменедж-
менту.

Дуже цікавий курс лекцій організували екс-
перти українсько-швейцарського проєкту DESPRO 
з організації роботи підприємств галузі в умовах 
децентралізації.

Були проведені круглі столи з компаніями Ізра-
їлю, Баварії та Норвегії.

Започаткований новий проєкт «Безпечна вода 
для міста Рівне», вартістю 6,5 млн грн за сприяння 
Словацької Асоціації

Налагоджений контакт із новим керівниц-
твом Польської водної Асоціації (Izba Gospodarcza 
«Wodociągi Polskie»), продовжується співробітни-
цтво з Німецькою компанією Дреберіс (до речі, її 
директор Маркус Райхель став депутатом Бундеста-
гу).

У Чернігові компанією ТОВ «НП РІКОМ» був 
проведений науково-практичний семінар «Розроб-
ка та впровадження інформаційно-розрахунково-
го комплексу мереж водопостачання м. Чернігів 
на базі програмного забезпечення «BENTLEY». Дя-
куємо за організацію Михайлу Рибачуку та Сергію 
Малявку.

Було проведено ряд лекцій Одеським націо-
нальним медичним університетом (Андрієм Мокі-
єнком), викладачами Харківського національного 
університету міського господарства імені О.М. Бе-
кетова та Київського національного університету 
будівництва та архітектури. Ми вдячні за цікаво по-
даний матеріал.

Цікавим досвідом розробки плану корпоратив-
ного розвитку поділився ЛМКП «Львівводоканал» 
(Дмитро Ванькович).

Подяка Юрію Кузьменку (Держметртестстан-
дарт) та його фахівцям у допомозі визначення ста-
тусу вимірювальних лабораторій.

На жаль, не обійшлося без втрат. Пішли з життя 
видатні фахівці галузі Валерій Кравченко, Віктор 
Маслак та Григорій Семчук. Нам вкрай не вистачає 
їхнього досвіду.

Але життя продовжується. Відбулися зміни в 
керівництві ряду водоканалів. Хочеться подяку-
вати попереднім керівникам: Роману Кімачуку 
(КП «Івано-Франківськводоекотехпром»), Віталію 
Кавуну (МКП «Хмельницькводоканал»), Михай-
лу Чемерису (МКП «ВУВКГ м. Херсона»), Сергію 
Овчаренку (КП «Черкасиводоканал»), Роману Іли-
ку (ОКВП «Дніпро-Кіровоград») та Олександру Єв-
докимову (КП «Компанія «Вода Донбасу») за їхній 
вклад у розвиток галузі. Побажати новим керівни-
кам підтримувати традиції, закладені в основу на-
шої роботи.

Слова подяки хочеться висловити нашим 
експертам: Олені Колесник, Катерині Гулій, Во-
лодимиру Кобилянському, Анатолію Поліщуку, 
Анатолію Михайлістому та багатьом іншим за 
постійну допомогу у професійному вирішенні 
проблем.

Подяка нашій команді: Президенту Асоціації 
Дмитру Новицькому, нашим фахівцям Вікторії 
Яковлєвій, Сергію Іванову, Тетяні Лисокобилці, 
Ірині Сафранковій та Ользі Шишкиній за їх по-
стійну щоденну роботу.

Асоціація і в подальшому готова бути локо-
мотивом для підприємств галузі.

Асоціація у 2021 році
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Асоціація у 2021 році
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АЦ
ІЇ НОВИЦЬКИЙ Дмитро Юрійович

Президент Асоціації,
Директор по роботі з органами 
центральної виконавчої влади

НІКІТІН Андрій Миколайович
Віце-президент Асоціації,

директор КП «Житомирводоканал»

ШКІНЬ Олександр Михайлович
директор Асоціації

ЯКОВЛЄВА Вікторія Олександрівна
директор

 з інформаційної політики

ІВАНОВ Сергій Леонідович
заступник директора з організаційної роботи 
та нормативного забезпечення

РОМАНЮК Олександр Миколайович
експерт

 з технічної політики

ЛИСОКОБИЛКА Тетяна Юріївна
менеджер з питань 
комерційної діяльності та управління

САФРАНКОВА Ірина Григорівна
менеджер з адміністративної роботи

 та роботи з комунальними підприємствами
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СУМСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ ОТРИМАВ ПАТЕНТ

МІЖНАРОДНИЙ ВОДНИЙ ФОРУМ «ЯРЕМЧЕ 2021»

З метою підвищення ефективнос-
ті біологічної очистки стічних вод на 
сумській станції очисних споруд по-
стійно проводиться удосконалення 
традиційних методів очищення.

Протягом 2-х років фахівці водока-
налу проводили науково-дослідниць-
ку роботу. У результаті кропіткої праці 
вдалося винайти спосіб біологічної 
індукованої активації мікроорганіз-
мів активного мулу й запатентувати 
винахід  — Патент на корисну модель 
№145609.

В основі корисної моделі  — під-
вищення ефективності біологічного 
очищення стічних вод шляхом скоро-
чення чисельності нитчастих бактерій в 
активному мулі завдяки застосуванню 
розчинів лимонної та бурштинової кис-
лот на 1-2 та 3 етапах очистки стічних 
вод відповідно. Ці стимулюючі агенти 

З 16 до 19 лютого 2021 року у мі-
сті Яремче відбувся Міжнародний 
водний форум та Технічна виставка 
«Яремче 2021», у якому взяли участь 
160 делегатів з України та інших країн. 
У форумі взяли участь народні депу-
тати України, представники Мінрегіо-

оздоровлюють активний мул 
та забезпечують значний 
приріст біомаси. Зокрема, 
лимонна кислота підвищує 
ферментоутворення, що при-
зводить до прискорення про-
цесу нітрифікації та пригнічує 
ріст нитчастих бактерій; бур-
штинова кислота — стимулює 

ріст колоній аеробних бактерій, підви-
щує дозу активного мулу, а також збіль-
шує різноманіття видового складу його 
мікроорганізмів.

«Дослідження методу біологічної 
індукованої активації мікроорганіз-
мів активного мулу вперше дозволило 
показати, що такий спосіб забезпечує 

Під час конгресу в рамках платформ 
і круглих столів було обговорено 
найактуальніші проблеми у сфері во-
допостачання та водовідведення, від 
вирішення яких залежить подолання 
кризи у цих галузях та їх подальший 
сталий розвиток.

стійкий ефект збільшення швидкості 
та глибини вилучення забруднюючих 
речовин, незважаючи на зростання 
різноманітних небезпечних токси-
кантів у міських стічних водах»,  — 
зазначає Ірина Забара, завідувачка 
хімічної лабораторії очисних споруд 
КП  «Міськводоканал» Сумської місь-
кої ради.

Нововинайдений спосіб очищення 
стічних вод не потребує модернізації 
аеротенків і значних фінансових ви-
трат. Він може бути застосований для 
очищення побутових і промислових 
стічних вод на міських очисних спо-
рудах, які використовують традиційну 
технологію біологічного очищення.

На Технічній виставці, що прохо-
дила паралельно з Конгресом, було 
представлено новітні зразки техноло-
гічного обладнання, сучасні програм-
ні комплекси для управління систе-
мами як українських, так і іноземних 
фірм та організацій.

На форумі була підсумована ро-
бота Асоціації за рік. В обговореннях 
брали участь представники водопо-
стачальних підприємств, профільних 
асоціацій, Міністерств України, Націо-
нальної комісії, що здійснює держав-
не регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг, Державного 
агентства водних ресурсів України, ке-
рівники органів місцевого самовря-
дування, науковці, народні депутати, 
представники бізнесу.

УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ  
ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ  
«УКРВОДОКАНАЛЕКОЛОГІЯ» У 2021 РОЦІ

01.02.2021

16-19.02.2021

ну, Мінприроди, 
НКРЕКП, КМДА, 
наукових установ, 
фахівці з Німеч-
чини, Білорусі, 
Литви. На вистав-
ці було пред-
ставлено біля 20 
експонентів із 
різних напрямків 
діяльності водно-
го господарства. 
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Колізії в законодавстві та несвоєчас-
не встановлення тарифів, ріст складо-
вих собівартості, відтік кадрів, низька 
платоспроможність населення — все це 
не сприяло ефективній роботі підпри-
ємств. Особливий удар наніс карантин, 
який значно ускладнив роботу. Необ-
хідність введення додаткових заходів 
захисту, ускладнена логістика, контакт 
лінійного персоналу зі стічними вода-
ми, які, як виявилося, є переносника-
ми корона-вірусу,  — все це вимагало 
додаткових витрат. На відміну від інших 

країн, наші підприємства не отримали 
жодної державної допомоги. На фоні 
падіння об’ємів послуг та зниження пла-
тіжної дисципліни підприємства галузі 
все ж таки могли стабільно працювати 
та надавати якісні послуги.

Асоціація надавала багато пропо-
зицій Уряду щодо поліпшення ситуації 
і деякі з них були враховані. За участю 
наших експертів продовжувалась ро-
бота по розробці нормативної бази. 
Дуже багато спекуляцій було з приводу 
внесення змін до Закону України «Про 
житлово-комунальні послуги». Біль-
ше року велось обговорення досить 
простих змін, відбулася маса круглих 
столів за участю народних депутатів. 
Асоціації вдалося відстояти свою по-
зицію стосовно публічних договорів 
та облаштування будинкового обліку 
за рахунок тарифу. В кінці року після 
кількох спроб законопроєкт «Про вне-
сення змін до деяких законів України 
щодо врегулювання окремих питань у 
сфері надання житлово-комунальних 
послуг» нарешті був проголосований. 
Майже рік працювала робоча група 
по внесенню змін до Закон України 
«Про регулювання містобудівної діяль-
ності». За рішенням Верховної Ради 
були відмінені внески забудовників у 
фонд розвитку інженерно-транспорт-
ної інфраструктури. При цьому вимоги 
до водоканалів щодо забезпечення 
підключень на межі ділянки забудови 
залишились. Восени були підготовлені 
та подані пропозиції стосовно внесен-

ня змін до екологічного законодавства 
щодо створення револьверного фонду 
для водоканалів за рахунок екологіч-
ного податку. Продовжується робота 
над вдосконаленням підзаконних ак-
тів: проєктів змін до Правил надання 
послуг, Правил користування систе-
мами централізованого комунального 
водопостачання та водовідведення в 
населених пунктах України та Правил 
технічної експлуатації систем водопо-
стачання та водовідведення в населе-
них пунктах України.

Співпраця з НКРЕКП також дала 
свої результати. Були внесені зміни 
до Постанови «Про затвердження По-
рядку розроблення, погодження та 
затвердження інвестиційних програм 
суб’єктів господарювання у сфері цен-
тралізованого водопостачання та во-
довідведення» з урахуванням наших 
пропозицій.

Велика робота проведена по спро-
бі врегулювати питання щодо вимог 
до якості води. За ініціативи Асоціа-
ції питання якості води розглядалось 
на засіданні робочої групи РНБО, де 
було дано доручення МОЗу та Мінре-
гіону по врегулюванню нормативного 
забезпечення якості води відповідно 
до положень Директиви Ради Європи 
98/83/ЄС «Про якість води, призначе-
ної для споживання людиною», ство-
рено Робочу групу з опрацювання пи-
тань щодо наближення законодавства 
України у сфері питної води, питного 
водопостачання та водовідведення до 
стандартів Європейського Союзу, яка 
затверджена наказом Мінрегіону. До 
складу робочої групи увійшов цілий 
ряд представників медичної науки з 
різних університетів, професійних вод-
них інститутів та фахівців галузі.

Також, Асоціацією було зроблено 
розрахунки необхідних інвестицій у 
галузь для покращання ситуації. Вони 
складають біля 40 млрд Євро, з них 
першочергові  – біля 10 млрд Євро. 
Водночас підготовлені пропозиції 
щодо пошуку джерел фінансування за 

участю Держави. Все це подано до Ка-
бінету Міністрів України.

Постійно контролювалась ситуація 
з постачанням рідкого хлору. Асоціа-
ція інформувала РНБО про проблеми 
з експлуатацією контейнерів, які не 
проходять своєчасно технічні випро-
бування. Відбулась диверсифікація по-
стачальників, на сьогодні вже є достат-
ньо закордонних виробників, від яких 
можна організувати доставку, в тому 
числі і в великій кількості автомобіль-
ними цистернами. Асоціацією разом з 

Асоціацією Словакії був реалізований 
проєкт по залученню гранту на суму 
біля 100 тис. Євро для МКП «ВУВКГ 
м. Херсона» на облаштування установ-
ки з виробництва гіпохлориту натрію.

Продовжувалась робота щодо 
співпраці з німецькою компанією 
Дреберіс з м. Дрездена. Започатко-
ваний пілотний проєкт для галузі во-
допостачання та водовідведення ре-
алізації механізму ЕСКО на прикладі 
ЛМКП «Львівводоканал». З цього при-
воду створена робоча група з фахівців 
різних відомств.

Асоціацією протягом року прове-
дено біля 40 навчальних семінарів 
в онлайн режимі. У семінарах взяли 
участь біля 2000 фахівців з 80 водо-
каналів.

17 лютого було проведено Загальні 
збори Української асоціації підпри-
ємств водопровідно-каналізаційного 
господарства «Укрводоканалекологія», 
на яких розглянуто питання: прийняття 
і виключення учасників асоціації; звіт 
президента асоціації та дирекції; звіт 
Ревізійної комісії; вибори членів Ради 
асоціації; затвердження фінансового 
плану асоціації на 2021 рік; затверджен-
ня Плану заходів асоціації на 2021 рік.

Загальними зборами асоціації 
«Укрводоканалекологія» була схвале-
на резолюція Міжнародного водного 
форуму «Яремче 2021», яка за згодою 
зборів направлена на профільні комі-
тети Верховної Ради, Кабінету Мініс-
трів України.
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24 лютого 2021 року в Херсоні, 
на насосній станції водопроводу 
№4, стартувало виробництво гіпо-
хлориту натрію  — реагенту, яким 
дезінфікують воду перед наданням 
у комунальну мережу водопроводу. 
Обладнання з виробництва гіпохло-
риту натрію було придбано завдяки 
співпраці з Асоціацією водоканалів 
Словаччини та Асоціацією «Укрво-
доканалекологія» в рамках реалі-
зації проєкту «Безпечна вода для 
Херсона», який став переможцем 
у рамках конкурсу, оголошеного 
Міністерством закордонних справ 
Словаччини та Словацькою агенцією 
по міжнародному співробітництву та 
розвитку (SlovakAid).

Подія відбулась завдяки пере-
мозі спільного проєкту МКП «ВУВКГ 
м. Херсона» з Асоціацією водокана-
лів Словаччини та Асоціацією «Укр-
водоканалекологія», що дозволило 

Херсонському водоканалу, першому 
в Україні, отримати 100 тис. Євро 
грантових коштів на реалізацію 
«твердого проєкту».

Народний депутат України Пав-
ло Павліш, заступник голови ХОДА 
Вадим Чабан, міський голова Ігор 
Колихаєв, депутати міської ради, 
представники державних установ 
та громадськості, херсонські ЗМІ 
ознайомились та проінспектували 
роботу електролізного устаткування 
на насосній станції. У презентації в 
онлайн режимі взяли участь дирек-
тор Асоціації Олександр Шкінь та 
представники Асоціації водоканалів 
Словаччини.

На насосній станції водопроводу 
№4, розташованій у сел. Текстильно-
му, відтепер працює міні-завод із ви-
робництва гіпохлориту натрію, сиро-
виною для якого є звичайна кухонна 
сіль. Сіль розчиняють у воді певної 
температури, після чого через неї 
пропускають електричну напругу. 
Результатом хімічної реакції є гіпо-
хлорит натрію, який акумулюється у 
спеціальних ємностях для зберіган-
ня, та водень, який вивільнюється в 
атмосферу. Виробництво не завдає 
шкоди ні працівникам, ні довкіллю. 
Лінія максимально автоматизована 
та потребує втручання оператора 

24.02.2021

тільки на етапі завантаження солі. 
Сучасне виробниче обладнання не 
потребує частої заміни електродів, 
ресурс роботи яких становить 15 
років, що зменшує амортизаційні 
витрати.

«Нам дуже приємно поділитися 
з українськими колегами досвідом 
щодо залучення інвестиційних ко-
штів для реалізації проєктів розвит-
ку. Словаччина також проходила 
непростий шлях з вирішення інфра-
структурних проблем, які безпосе-
редньо впливають на якість життя 
громадян. Впевнена, що завдяки 
спільним проєктам Україна зможе 
набути необхідний досвід макси-
мально швидко. Нам дуже подо-
бається активність, прозорість та 
професійність підходів наших укра-
їнських колег»,  — зазначила дирек-
тор Асоціації водоканалів Словаччи-
ни Іванна Махрікова.

КУРС ОНЛАЙН НАВЧАНЬ НА ТЕМУ «ГІГІЄНА ВОДИ»

ХЕРСОНСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ ЗАПУСТИВ «МІНІ-ЗАВОД»

У січні-лютому 2021 року для під-
вищення кваліфікації фахівців із 
водопідготовки, технологів та пра-
цівників лабораторій підприємств 
водопровідно-каналізаційного 
господарства за ініціативи асоціації 
«Укр во до каналекологія» асистентом 
кафедри гігієни та медичної екології 
Одеського національного медичного 
університету, д. мед. н., с.н.с. Мокі-

єнком Андрієм Вікторовичем прове-
дено курс онлайн навчань на тему 
«Гігієна води».

Відповідно до запропонованої те-
матики «Біологічні забруднення дже-
рел водопостачання та питної води»; 
«Хімічне забруднення джерел водо-
постачання та питної води»; «Про-
блемні питання нормування якості 
води»; «Сучасні проблеми очищення 
та знезараження води»; «Знезара-
ження води хлором та його сполуки»; 

«Знезараження води діоксидом хло-
ру, озоном, УФО»; «Комбіновані мето-
ди очищення та знезараження води»; 
«Знезараження стічних вод»; «Еколо-
го-гігієнічні проблеми знезараження 
води» лекції були проведені 8, 15, 22, 
та 29 січня і 5, 12 та 19 лютого.

Лектором були розкриті теми за-
бруднення джерел водопостачання 
та питної води; проблеми очищення 
та знезараження води; знезаражен-
ня стічних вод.

19.02.2021
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«Я сподіваюсь, що поетапно такі 
чудові ідеї будуть впроваджуватись, 
тому що це необхідно. Частина міста 
вже на власному гіпохлориті. Треба 
на інших насосних станціях також за-
провадити сучасну технологію. Ми з 
міським головою та директором Во-
доканалу будемо над цим працюва-
ти, щоб перевести всіх херсонців на 
новий рівень дезінфекції води»,  — 
сказав Павло Павліш.

«Нам дуже приємно, що саме Хер-
сонський водоканал став першим 
водоканалом України, який отримав 
100 тис. грантових коштів на «твер-
дий проєкт». Ми встановили власне 
устаткування з виробництва гіпохло-
риту, яке дозволить не лише уникнути 
залежності від монополіста-вироб-
ника, але й допоможе заощадити до 
60% від суми коштів, які підприєм-
ство витрачає на знезараження води, 
а також дозволить надавати безпечну 
воду близько 90 тис. мешканців мі-
ста. Для нас це лише початок. Ми зро-
бимо все, щоб наш успішний досвід 
став у пригоді для інших міст Украї-
ни», — доповів директор МКП «ВУВКГ 
м. Херсона» Михайло Чемерис.

«Херсонський водоканал став 
першим підприємством, яке отри-
мало «твердий грант» на закупівлю 
обладнання. Це гарний приклад 

того, як потрібно залучати кошти 
Європейського Союзу та знаходи-
ти нових партнерів. Цей проєкт є 
демонстраційним. Наші словацькі 
партнери обіцяють продовження. Зі 
свого боку зазначу, що водоканали 
інших міст України висловили заці-
кавленість та бажання брати участь у 
подібних проєктах, оскільки питання 
дезінфекції питної води для України 
є дуже актуальним», — зазначив ди-
ректор Асоціації Олександр Шкінь.

ОРГАНИ ВЛАДИ ТА КОМУНАЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА ОБ’ЄДНУЮТЬСЯ

Міністр захисту довкілля та при-
родних ресурсів України Роман 
Абрамовський обговорив із Дер-
жекоінспекцією, Мінрегіоном, Асо-
ціацією міст та «Укрводоканалеко-
логією» результати скринінгового 
моніторингу річкового басейну Дні-
пра та виклики, які стоять перед 
країною у результаті надмірного 
забруднення поверхневих вод та за-
старілої інфраструктури комуналь-
них підприємств. Учасники заходу 
аналізували можливі механізми вре-
гулювання цих питань.

«На сьогодні скринінг проведено у 
басейнах Дніпра, Дністра, Дону та Ду-
наю. Результати невтішні. По басейну 
Дніпра до 45 пріоритетних речовин 
додався ще 21 специфічний забруд-
нювач. Результати дворічного моні-
торингу цих речовин стануть основою 
для розробки заходів з екологічного 
оздоровлення дніпровського басейну 
та увійдуть до Плану управління річ-

ковим басейном Дніпра. Проте Укра-
їна не може чекати так довго. Вже 
сьогодні органи влади та комунальні 
підприємства мають об’єднатися для 
досягнення спільної мети  — «добро-
го» стану вод», — зазначив Міністр за-
хисту довкілля та природних ресурсів 
України Роман Абрамовський.

Міністр акцентував увагу на важ-
ливості модернізації технологій 
очищення питної та стічних вод. Це 
важливо для здоров’я людей та до-
вкілля.

Основні тези заходу:
«Детальний аналіз результатів 

скринінгу у басейні Дніпра проде-
монстрував неефективну роботу 
очисних споруд. Також викликає за-
непокоєння виявлена ртуть у пробі 
риб. Після ратифікації Україною Мі-
наматської конвенції відбудеться по-
ступова заборона виробництва дея-
ких приладів із вмістом ртуті, а також 
припиниться її видобування», — до-
повів Роман Абрамовський.

«Пестициди у воді показали про-
блему відсутності культури засто-
сування сільгоспвиробниками гер-
біцидів та агрохімікатів, які через 
ґрунти потрапляють у воду. Цього 
року 1200 аграрних підприємств 
перевірять на правильність засто-
сування та використання пестици-
дів та агрохімікатів»,  — анонсував 
заступник Міністра Роман Шахма-
тенко.

«Асоціація водоканалів України 
наголошує на важливості залучення 
інвестиційних коштів, які підуть на 
модернізацію підприємств. Також 
потребує відновлення програма 
«Питна вода України», яка фінан-
сувала заходи з розвитку та рекон-
струкції систем водопостачання та 
водовідведення. Після створення 
Українського кліматичного фонду 
частину коштів можна буде спрямо-
вувати на розвиток комунальних під-
приємств.

15.03.2021
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Міндовкілля спільно з Мінеконо-
міки оновили технічний регламент 
застосування фосфатів у мийних 
засобах, аби знизити концентрації 
фосфатів, фосфонатів та інших спо-
лук фосфору у воді. Адже це суттєво 
вплине на поліпшення екологічного 
стану водойм нашої країни. Наразі 

документ знаходиться у Державній 
регуляторній службі. Зниження вміс-
ту фосфатів та інших сполук фосфору 
у міських централізованих системах 
водовідведення дозволить водокана-
лам краще справлятися з очищенням 
стічних вод»,  — зазначив директор 
асоціації Олександр Шкінь.

Учасники заходу домовилися 
об’єднати зусилля для залучення 
інвестицій та дотримання при-
родоохоронного законодавства. 
Органи влади та комунальні під-
приємства об’єднуються для досяг-
нення спільної мети  — «доброго» 
стану вод.

ВІДБУВСЯ КРУГЛИЙ СТІЛ «ЦІННІСТЬ ВОДИ ТА ЇЇ ЦІНА»

22 березня 2021 року за ініціати-
ви асоціації «Укрводоканалекологія» 
відбувся круглий стіл «Цінність води 
та її ціна», присвячений Всесвітньому 
дню води.

Нинішній Всесвітній День Води 2021 
було присвячено темі «Цінуючи воду! 
Valuing water!». Захід ставив за мету: 
привернення уваги суспільства саме до 
цінності води, її важливості для життя та 
благополуччя людини, суспільства і на-
вколишнього природного середовища.

«Всесвітній День Води 2021» був орі-
єнтований на проведення відкритого 
діалогу щодо цінності води для людей, 
громади та держави. Адже забезпечен-
ня доступу до необхідної 
кількості належної якості 
води має бути пріоритетом 
для політиків та виконавців 
на всіх рівнях влади. Осо-
бливої гостроти це питання 
набуло в умовах пандемії 
коронавірусної інфекції

У заході взяли участь 
Дмитро Новицький, прези-
дент асоціації «Укрводока-

налекологія», генеральний директор 
ПрАТ «АК «Київводокнал»; Олександр 
Попов, почесний президент асоціації 
«Укрводоканалекологія», директор 
Водно-інформаційного центру; Наталя 
Закорчевна  — кандидат економічних 
наук, завідувачка кафедри водних еко-
систем і біоресурсів Державної еколо-
гічної академії Міндовкілля України; 
Ірина Крилова — кандидат юридичних 
наук, докторант Національної академії 
державного управління при Прези-
дентові України, експерт з правових 
питань, питань механізмів державного 
регулювання сфери водопостачання 
та водовідведення; Андрій Нікітін, ві-
це-президент асоціації «Укрводокана-
лекологія», директор КП «Житомирво-
доканал»; Борис Дуденко, генеральний 
директор МКП «Миколаївводоканал»; 
Антон Буяр, директор управління капі-
тального будівництва ПрАТ «АК «Київ-
водокнал»; Вікторія Яковлєва, дирек-
тор Асоціації «Укрводоканалекологія» 
з інформаційної політики, модератор 
заходу.

22.03.2021

Під час події спікери розказали про 
те, що вже зроблено водоканалами 
України задля зменшення впливу та на-
вантаження на довкілля.

«Нині вода знаходиться у великій 
небезпеці через ріст населення та 
зростання потреб води у сільському 
господарстві і промисловості, а також 
через зміни клімату. На жаль, поки що 
ми не вміємо цінувати те, що нам дано 
природою, в тому числі і воду, і власне 
здоров’я. Людство поки навчилося все 
виміряти лише за допомогою економіч-
них інструментів, визначаючи ціну окре-
мого ресурсу. Ми ще не усвідомлюємо 
справжню ціну на воду, але вважаємо 

за потрібне про це гово-
рити. Саме тому головні 
питання, що піднімаються 
сьогодні, це  — екологія, 
економіка та дієвість. 
Водоканали активно пра-
цюють у напрямку покра-
щення якості питної води 
та зменшення свого впли-
ву на довкілля», — зазна-
чив Дмитро Новицький.
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ІІ ЩОРІЧНИЙ БІЗНЕС-ФОРУМ «ECO-MODERNIZATION-2021»

У зв’язку з погіршенням епіде-
мічної ситуації в державі зокрема, 
з турботою про здоров’я кожного, 
асоціацією екологів України спіль-
но з ТПП України та УСПП 29-31 
березня 2021 року в м. Київ (ТПП 
України, вул. В.Житомирська, 33) 
проведено ІІ Щорічний бізнес-фо-
рум з промислової екології «Екомо-
дернізація-2021: кращі практичні 
рішення».

Основним завданням заходу 
було надати реальну підтримку 
керівникам підприємств й еколо-
гам-практикам в реалізації приро-
доохоронних заходів та підвищенні 
еколого-економічної ефективності 
підприємств. Програма передбача-
ла всебічний аналіз діючих і тих, що 
готуються до прийняття, норматив-
но-правових актів та кращих рішень 
з екомодернізації підприємств.

Протягом трьох днів експерти 
розглядали проєкти НПА і пов’яза-
ні з ними нові вимоги до діяльності 
природокористувачів. Окрему увагу 
було приділено передовим техноло-
гіям і аналізу успішних практичних 
рішень у сфері природокористуван-
ня. Триденний форум передбачав: 
дорожню карту діяльності для ке-
рівника та еколога виробництва в 
поточному році; перспективи зміни 
чинного природоохоронного зако-
нодавства; головні перешкоди: як їх 
подолати; взаємодія влади, бізнесу 
та суспільства при вирішенні еко-
логічних проблем у нових умовах; 
кращі кейси з екомодернізації.

Ситуація, коли посилення відпо-
відальності бізнесу поряд із відсут-
ністю систем фінансування еколо-
гічної модернізації викликає безліч 
питань, — добре знайома. Так само, 

як і посилення маніпу-
ляцій на цьому фоні, 
як і неправомірні дії 
контролюючих орга-
нів, як і деякі проце-
дури, які часто замість 
турботи про довкілля 
є інструментом тиску 
на бізнес. Як діяти за 
законом та захистити 
свої інтереси? Перед 
бізнесом постають 
нові виклики і ми гото-
ві реагувати оператив-

но та надати необхідну підтримку у 
їх вирішенні та адаптації до нових 
реалій.

У зв’язку з реформою щодо про-
мислового забруднення, що на по-
рядку денному у 2021, гостро по-
стали питання щодо дій компаній 
в частині захисту атмосфери від 
шкідливих викидів підприємств. 
На облаштування локальних очис-
них споруд відповідно до вимог 
низки правил та порядку, затвер-
джених наказом Мінрегіонбуд від 
01.12.2017 №316, промисловим під-
приємствам відведено 5 років. Піс-
ля завершення перехідного періоду 
водоканали отримують право від-
ключати підприємства від централі-
зованої системи. Досі залишається 
багато питань у правовому і техно-
логічному полі, на які підприємства 
не отримали відповіді, важливі для 
ефективної реалізації визначених 
державою вимог. Нова зелена уго-
да з ЄС спонукає Україну до вико-
нання міжнародних зобов’язань 
щодо переходу до «чистої» цирку-
лярної економіки. З метою кращих 
рішень з екомодернізації підпри-
ємств на форумі було 
розкрито три основних 
блоки питань: охорона 
атмосферного повітря, 
промислові відходи, 
вода в промисловості. 
Ключовою цінністю фо-
руму стало: зосереджен-
ня на тих спікерах, кого 
мало цікавить політика 
чи промовиста крити-
ка проведеного курсу, 
для них головним стала 
проста і зрозуміла мова 
пояснення, як потрібно 

жити в поточних умовах, як відпо-
відати всім вимогам і як оптимізу-
вати свою роботу, не дивлячись на 
всі «але» і «якщо». Живе і корисне 
спілкування практиків дало можли-
вість переосмислити деякі момен-
ти, уникнути аналогічних помилок і 
адаптуватися під нові реалії.

Блок форуму «Вода в промисло-
вості» був присвячений напрацю-
ванню ключових пропозицій зі зміни 
НПА з проблемних питань, акцентів 
на контроль складу і властивостей 
стічних вод, технології очищення 
промислових стоків, популяризації 
кращих технологій і обладнання для 
водопостачання, водокористуван-
ня, водопідготовки й водоочищення 
в енергетиці, металургії, машинобу-
дуванні, цементній, хімічній, целю-
лозно-паперовій, нафтогазовій та 
інших галузях промисловості.

Чиста вода стає стратегічною си-
ровиною і тому проблеми водоочи-
щення і водокористування стають 
все більш актуальними. Величезну 
роль вода має в промисловості, де 
вона застосовується в різних тех-
нологічних процесах: для охоло-
дження і нагрівання рідин, газів і 
обладнання; як розчинник; для при-
готування і очищення технологічних 
розчинів; в якості джерела пару для 
вироблення електроенергії; для 
транспортування матеріалів і сиро-
вини по трубах; для видалення від-
ходів і багатьох інших застосувань. 
Захист води від забруднення — одне 
з найважливіших світових завдань, 
а ефективне і економічне викори-
стання води в промисловості має 
бути позначено, зрештою, як один із 
пріоритетів нашої держави.

29-31.03.2021
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ОНЛАЙН-СЕМІНАР «РОЗРОБКА ПЛАНУ  
КОРПОРАТИВНОГО РОЗВИТКУ»

Фахівцями ЛМКП «Львіводока-
нал» 16 квітня в рамках проекту 
DESPRO було проведено онлайн-се-
мінар «Розробка плану корпора-
тивного розвитку на прикладі ЛМКП 
«Львіводоканал».

«Львівводоканал» є одним із най-
старіших та найпотужніших водних 
підприємств України. 
Підприємство поста-
чає воду для близько 
1 млн населення м. 
Львова та довколишніх 
територій. Забезпечує 
процеси водопоста-
чання та водовідве-
дення 2-тисячний ко-
лектив підприємства, 
декілька сотень оди-
ниць спецтехніки, десятки об’єктів 
зі складним обладнанням та техно-
логіями.

На даному етапі життєдіяльності 
перед підприємством постають ви-
клики оновлення і модернізації на-
явних виробничих процесів. Спільно 
з підтримкою іноземних партнерів 
комунальне підприємство в проце-
сі розробки і запуску інноваційних 
рішень у водопостачанні та водовід-

веденні. Новітні технології, програ-
ма модернізації та реструктуризації 
підприємства в цілому дає підпри-
ємству можливість претендувати на 
роль сильного та сучасного праце-
давця.

ЛМКП «Львівводоканал» впро-
ваджує новий фінансовий інстру-
мент — енергоефективність. Підпри-
ємство розпочало пілотний проєкт 
підтримки розвитку енергосервісно-
го контрактингу. Проєкт реалізовує 
німецька консалтингова компанія 
Дреберіс за підтримки Німецького 
федерального фонду довкілля DBU.

Метою проєкту є застосування 
інноваційного фінансового інстру-

менту ЕСКО для реалізації проєктів 
енергоефективності у галузі водо-
постачання та водовідведення. До 
впровадження проєкту долучені 
представники НКРЕКП, фонду Дер-
женергоефективності, асоціації во-
доканалів України.

Проєкт із впровадження енерго-
сервісного контрактингу є надзви-
чайно важливим для підприємства, 
адже ми отримаємо альтернативну 

можливість залучати «швидкі» інвес-
тиції у заходи з енергоефективності. 
Проведено комплексний енерго-
аудит підприємства, водозаборів, 
водопровідних та каналізаційних 
насосних станцій, який засвідчив по-
требу у колосальних інвестиціях  — 
понад 1 млрд грн. 

Аудитори визначили пріоритет-
ність заходів для досягнення найкра-
щого ефекту в найкоротший термі-
ни. Натомість інструмент ЕСКО дасть 
змогу швидко інвестувати у енерго-
ефективність. При цьому виграють 
обидві сторони: «Львівводоканал» 
отримує модернізовані технологічні 
процеси і економію енергії, а інвес-
тор поверне затрачені кошти із зеко-
номлених ресурсів.

16.04.2021

ОНЛАЙН-СЕМІНАРИ «КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ВОДИ»

23 квітня 2021 року за ініціативи 
асоціації «Укрводоканалекологія» 
для фахівців та головних спеціалістів 

водопровідних господарств провід-
ними експертами з водопостачання 
та підготовки питної води виклада-
чами Харківського національного 
університету міського господарства 
імені О.М. Бекетова всьоме в 2021 
році проведено науково-практичний 
онлайн-семінар «Водопостачання 
та водовідведення. Контроль якості 
води». Онлайн-семінари за запропо-
нованою тематикою були проведені 
2, 16, 23 та 30 березня, а також 2, 16 
та 23 квітня. Модератор заходу — Ко-

билянський Володимир Ярославо-
вич, доцент кафедри водопостачан-
ня, водовідведення і очищення вод 
ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. Спікери — 
Благодарна Г.І., Дегтяр М.В., Сорокі-
на К.Б., Шевченко Т.О.

Основними темами обговорення 
на семінарах стали: «Безпека питно-
го водопостачання. Плани безпеки 
води»; «Забезпечення безпеки та 
надійності систем водопостачання 
та водовідведення»; «Вплив хімічно-
го складу питної води на здоров’я і 

23.04.2021
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ПОВСЯКДЕННА РОБОТА АСОЦІАЦІЇ «УКРВОДОКАНАЛЕКОЛОГІЯ»

Асоціація продовжує роботу, за 
результатами якої водоканали ма-
ють отримати можливість виробляти 
якісну питну воду, що відповідатиме 
вимогам українського та європей-
ського законодавства, і при цьому 
працювати беззбитково.

Наприкінці 2020 року Українська 
асоціація підприємств водопровід-
но-каналізаційного господарства 

«Укрводоканал-
еко ло гія» від-

святкувала свій 30-річний ювілей. 
За цей час вдалось об’єднати близь-
ко 200 найактивніших фахівців галу-
зі з-понад 100 водоканалів, а також 
представників національних вироб-
ників, дистриб’юторів та імпортерів 
водопровідно-каналізаційної про-
дукції, проєктно-вишукувальних під-
приємств і профільних навчальних 
закладів.

За роки активної роботи асоціа-
ція «Укрводоканалекологія» стала 
справді потужною й авторитетною 
організацією, що здатна не тільки 
відстояти інтереси галузі в конкрет-
них ситуаціях, а й реально впливати 
на формування та здійснення дер-
жавної політики у сфері водопоста-
чання та водовідведення.

На цей час налагоджено співпра-
цю з Міністерством розвитку громад 
та територій України, триває робота 

26.04.2021

умови життя населення»; «Проблеми 
та перспективи технологій очищення 
води для систем питного водопоста-
чання»; «Лабораторний контроль 
якості води в надзвичайний період»; 
«Знезараження для забезпечення 
епідемічної безпеки питної води»; 
«Реконструкція каналізаційних ме-
реж»; «Міжнародна стратегія досту-
пу населення до 
безпечної та чистої 
питної води».

На семінарах 
обговорювались 
методи та резуль-
тати дослідження 
стану води поверх-
невих джерел; 
підготовленої пит-
ної води артезіанських свердловин; 
стічних вод, що пройшли всі стадії 
станцій очистки. На заході у простій, 
зрозумілій та доступній формі допо-
відачі розповіли, яким чином спожи-
вачі можуть перевірити стан питної 
води та покращити її якість у побуто-
вих умовах.

Згідно зі ст. 42 Закону України 
«Про питну воду, питне водопоста-
чання та водовідведення» від 10 січня 
2002 року №2918-III контроль у сфері 
питної води та питного водопостачан-
ня здійснюється з метою визначення 
відповідності якості питної води дер-
жавним стандартам. Контролю підля-
гає вода, призначена для задоволен-
ня питних і господарсько-побутових 
потреб на всіх стадіях її виробництва 
та доведення до споживачів, а також 
об’єкти централізованого питного 
водопостачання, в тому числі очисні 
споруди, насосні станції, водопро-
відні мережі, пункти для розливання 
питної води (в тому числі пересувні), 
інші об’єкти нецентралізованого пит-
ного водопостачання.

На виконання цієї вимоги Закону 
наказом Міністерства охорони здо-
ров’я України від 12 травня 2010 року 
№400 затверджені Державні санітар-
ні норми та правила «Гігієнічні вимо-
ги до води питної, призначеної для 
споживання людиною» (ДСанПіН 2.4-
171-10), які є обов’язковими для ви-

конання органами виконавчої влади, 
місцевого самоврядування, підпри-
ємствами, установами, організація-
ми незалежно від форми власності 
та підпорядкування, діяльність яких 
пов’язана з проєктуванням, будівни-
цтвом та експлуатацією систем питно-
го водопостачання, виробництвом та 
обігом питних вод, наглядом і контро-
лем у сфері питного водопостачання 
населення, та громадянами.

Згідно з п. 3.16 Санітарних норм 
перед використанням підземних та 
водопровідних питних вод устано-
ви та заклади державної санітарно- 
епідеміологічної служби проводять 
попередні лабораторні дослідження 
вихідної води. Попередні лаборатор-
ні дослідження вихідної води прово-

дять згідно з 
вимогами Са-
нітарних норм 
за переліком 
показників з 
урахуванням 
місцевих при-
родних умов. 
Проби води 
в і д б и р а ю т ь 

протягом року не рідше одного разу 
на місяць для визначення мікробі-
ологічних, органолептичних, фізи-
ко-хімічних та санітарно-токсиколо-
гічних показників, а у водопровідній 
воді з поверхневих джерел питного 
водопостачання визначають також 
паразитологічні показники.



19

НАБРАВ ЧИННОСТІ ЗАКОН УКРАЇНИ ВІД 03.12.2020 №1060

У зв’язку з набранням чинно-
сті Закону України від 03.12.2020 
№1060 «Про внесення змін до дея-
ких законів України щодо врегулю-
вання окремих питань у сфері на-
дання житлово-комунальних послуг» 
Мінрегіон надав роз’яснення щодо 
його положень.

Згідно із Законом №1060 внесено 
низку змін до Законів України: «Про 
місцеве самоврядування в Україні», 
«Про теплопостачання», «Про метро-
логію та метрологічну діяльність», 
«Про ринок природного газу», «Про 
комерційний облік теплової енергії 
та водопостачання», «Про житло-
во-комунальні послуги».

Внесені зміни передбачають 
комплекс важливих рішень як для 
підприємств галузі, так і для спожи-
вачів комунальних послуг.

У зв’язку з цим Міністерство роз-
витку громад та територій України 
надало роз’яснення щодо практичної 
реалізації законодавчих змін, а саме:
- укладення публічних договорів 

приєднання про надання кому-
нальних послуг може здійсню-
ватися після затвердження Кабі-
нетом Міністрів України типових 
договорів на відповідну кому-
нальну послугу та за наявності у 
виконавця послуг тарифів, вста-
новлених уповноваженим орга-
ном відповідно до вимог законо-
давства;

- при переході на нові договори 
про надання кому-
нальних послуг вне-
ски за встановлення, 
обслуговування та 
заміну вузлів комер-
ційного обліку не за-
стосовуються і мають 
бути скасованими;

- структура плати за 
абонентське обслуго-
вування наразі зміне-
на і включає витрати, 
передбаченні у стат-
ті 1 Закону;

- плата за абонентське обслугову-
вання застосовується за умови 
укладення індивідуальних дого-
ворів як із співвласниками ба-
гатоквартирних будинків, так і з 
власниками індивідуальних (са-
дибних) житлових будинків;

- плата за абонентське обслугову-
вання диференціюватиметься за-
лежно від наявності чи відсутності 
вузлів комерційного обліку;

- тарифи на теплову енергію та ко-
мунальні послуги включатимуть 
витрати на придбання та вста-
новлення вузлів комерційного 
обліку. Випадки, за яких до спо-
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з Міністерством захисту довкілля 
та природних ресурсів, з НКРЕКП, з 
профільними комітетами Верховної 
Ради України, з міжнародними орга-
нізаціями.

Асоціація «Укрводоканалеколо-
гія» тримає на контролі ті питання, 
що найбільш негативно позначають-
ся на роботі підприємств галузі. Це і 
відсутність своєчасних рішень щодо 
встановлення повноцінних тарифів 
на послуги, і неповною мірою від-
шкодування встановлених окремим 
категоріям населення пільг на оп-
лату послуг, і припинення дотування 
сфери, і відсутність з боку держави 
належної фінансової підтримки, і 

недосконалість кредитної та подат-
кової політики.

Представники асоціації «Укрво-
доканалекологія» беруть участь у ро-
бочих групах із підготовки підзакон-
них актів, зокрема правил надання 
послуг, правил користування систе-
мами централізованого водопоста-
чання та водовідведення та правил 
технічної експлуатації цих систем.

Усі ці досягнення стали можливи-
ми завдяки керівництву асоціацією 
«Укрводоканалекологія» президента 
Дмитра Новицького, який увесь цей 
період ще й очолював ПрАТ «АК «Ки-
ївводоканал». Нещодавно Дмитро 
Новицький склав повноваження 

голови правління-генерального 
директора ПрАТ «АК «Київводока-
нал». Тепер Дмитро Юрійович змо-
же більш активно зосередитися на 
завданнях та напрямах, що постав-
лені перед асоціацією «Укрводока-
налекологія».

Насамперед, це формування 
Водної стратегії України, що має 
визначити напрями розвитку галузі 
водопостачання та водовідведення, 
імплементація українського законо-
давства до Європейських директив з 
якості води та наведення ладу в роз-
різненій нормативно-правовій зако-
нодавчій базі, активні комунікації зі 
споживачами водоканалів.

Отже, попереду непроста, але 
вкрай необхідна робота, яку асоці-
ація «Укрводоканалекологія» споді-
вається виконати разом зі своїм кер-
маничем, адже за її результатами 
водоканали отримають можливість 
виробляти якісну питну воду, що від-
повідатиме вимогам українського та 
європейського законодавства, і при 
цьому працювати беззбитково.
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живачів застосовуватимуться та-
рифи, що не враховують витрат 
на оснащення будівлі вузлами 
комерційного обліку, визначено 
абзацом першим частини тринад-
цятої статті 3 Закону України «Про 
комерційний облік теплової енер-
гії та водопостачання»;

- зміни в законодавстві передбача-
ють відхід від формування та вста-
новлення побудинкових тарифів 

на послугу з постачання гарячої 
води за наявності в будинку ІТП;

- на комунальні послуги та плату за 
абонентське обслуговування на-
даватимуться субсидії та пільги.

Реалізація законодавчих змін 
вимагає внесення змін до низки ді-
ючих підзаконних нормативно-пра-
вових актів, зокрема щодо правил 
та типових договорів про надання 

комунальних послуг, формування 
тарифів на теплову енергію та кому-
нальні послуги, граничного розміру 
плати за абонентське обслуговуван-
ня, соціального захисту населення, 
вимог до формування рахунків на 
оплату комунальних послуг, а та-
кож затвердження нових норматив-
но-правових актів, передбачених 
Законом №1060, над чим наразі пра-
цює Міністерство.

СЕМІНАР «ОСАДИ СТІЧНИХ ВОД. УТВОРЕННЯ, ОБРОБКА,  
ПОВТОРНЕ ВИКОРИСТАННЯ»

11 травня 2021 року асоціацією 
«Укрводоканалекологія» спільно 
з ДП «НДКТІ МГ» було проведено 
онлайн-семінар «Осади стічних вод. 
Утворення, обробка, повторне вико-
ристання». Під час семінару спікери 
розказали про те, які вимоги до об-
робки та зберігання осаду у процесі 
очищення стічних вод, що вже зро-
блено водоканалами України задля 
зменшення впливу та навантаження 
на довкілля.

На водоканалах утворюєть-
ся значна кількість шламу від 
очищення стічних вод, який 
розміщується на власній те-
риторії і має паспорт місця 
видалення відходів. На очис-
них спорудах каналізації, що 
очищують усі види стічних 
вод, утворюється значна кіль-
кість небезпечних осадів, які 
потребують утилізації. Досвід 
свідчить, що сучасні технології водо-
відведення не завжди є екологічно 
безпечними. Установки для очищення 
стічних вод не завжди забезпечують 
достатню їх якість на виході — залиш-
кові концентрації забруднень у них ча-
сто перевищують встановлені вимоги, 
способи утилізації осадів часто спри-
чиняють значні негативні впливи на 

навколишнє середовище. Це призво-
дить до виникнення екологічних ризи-
ків при функціонуванні підприємств.

Якщо відходи не містять важких 
металів, їх можна використовувати 
як добриво. За розміщення цього 
відходу осад має статус відходу і роз-
міщується у спеціально відведеному 
місці, за таких умов підприємство 
відповідно до вимог Податкового ко-
дексу України є платником податків 
за розміщення відходів. Відповідно 
до кодексу об’єктом оподаткування 
є обсяги та види розміщених відхо-
дів. Тобто, платник податку повинен 
сплатити екологічний податок за 
щоквартальну кількість розміщених 
відходів. Проте, підприємство має 
враховувати можливість викори-
стання відходів осаду як сировини. 
Вимоги щодо повторного викори-
стання осадів регламентовано По-

рядком повторного використання 
очищених стічних вод та осаду за 
умови дотримання нормативів гра-
нично допустимих концентрацій 
забруднюючих речовин, затвердже-
ного наказом Міністерства регіо-
нального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господар-
ства України від 12 грудня 2018 року 

№341. За умови тимчасового розмі-
щення осаду для повторного викори-
стання, сплата екологічного податку 
не передбачається.

Осади, що утворюються в процесі 
очищення стічних вод, мають про-
ходити обробку, яка забезпечує їх 
повторне використання, раціональ-
не використання території, захист 
ґрунту, ґрунтових вод й атмосфери, 
можливість утилізації біогазу. Осади 

стічних вод, що використо-
вуються для удобрювання, 
повинні відповідати вимогам 
ДСТУ 7369:2013 та мати пози-
тивний висновок державної 
санітарно-епідеміологічної 
експертизи. Осади, які про-
йшли необхідні технологічні 
стадії обробки, можуть вико-
ристовуватися: для удобрю-
вання ґрунтів відповідно до 
Закону України «Про охорону 

земель»; як альтернативний вид па-
лива відповідно до Закону України 
«Про альтернативні джерела енер-
гії». При підготовці осадів для утилі-
зації з метою удобрювання ґрунтів 
та використання як альтернативного 
виду палива впровадження техноло-
гічних стадій знезараження та сушки 
осадів є обов’язковим.

11.05.2021
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ОРГАНІЗАЦІЯ НАДАННЯ  
ПОСЛУГИ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

З метою підвищення професійних 
компетентностей посадовців ОМС та 
державних службовців Асоціацією 
«Укрводоканалекологія» спільно з 
Національним агентством України з 
питань державної служби та партне-
рами в рамках програми DESPRO в 
квітні-травні 2021 року проведено 
цикл онлайн семінарів щодо органі-
зації надання послуги водопостачан-
ня та водовідведення на рівні органів 
місцевого самоврядування.

Онлайн-зустрічі були проведені 
за допомогою платформи Zoom. На 
заході вдалось обговорити розвиток 
та співпрацю у сфері водних ресур-
сів. На зустріч завітали представни-
ки водопостачальних підприємств та 
органів місцевого самоврядування, 

з якими були розглянуті 
питання:

15.04.2021  — «Розбу-
дова та розвиток системи 
водопостачання та во-
довідведення. Розробка 
галузевих стратегій та 
програм водопостачання, 
водовідведення та саніта-
рії в ОТГ. Взаємовідноси-
ни власника із мережею. 

Взаємовідносини КП із радою як за-
сновником КП. Взаємовідносини КП 
з виконавчим органом місцевого са-
моврядування, до сфери управління 
якого належить КП. Контракт з керів-
ником КП».

29.04.2021 — «Формування мере-
жі надавача. Виявлення майна кому-
нальної власності, призна-
ченого для забезпечення 
послуг з водопостачан-
ня та водовідведення та 
оформлення прав на ньо-
го. Інвентаризація майна 
та оформлення лишків, у 
разі виявлення. Прийняття 
у власність ТГ безхазяйно-
го майна у сфері водопо-
стачання та водовідведен-

ня. Оприбуткування об’єктів, права 
територіальної громади та КП на які 
не було оформлене належним чином. 
Окремі питання забезпечення госпо-
дарської діяльності. Правовий режим 
використання майна. Створення/ре-
організація КП. Ліцензування та доз-
вільні документи».

13.05.2021  — «Форми управління 
системою ВПВВ. Передача майна те-
риторіальної громади у господарське 
відання КП. Передача майна тери-
торіальної громади у довгострокову 
оренду. Передача майна територі-
альної громади у концесію. Співро-
бітництво територіальних громад у 
ВПВВ. Співпраця (координація) з на-
давачами послуг інших форм. Кому-
нікація КП зі споживачами».

13.05.2021

ПІДПИСАНО МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО

18 травня 2021 року Українська 
асоціація підприємств водопровід-
но-каналізаційного господарства 
«Укрводоканалекологія» та Дер-
жавне підприємство «Український 
науково-дослідний і навчальний 
центр проблем стандартизації, сер-
тифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») 
підписали Меморандум про співро-
бітництво.

Напрямками співробітництва 
стали: надання інформаційних, ана-
літичних, дослідницьких та профе-
сійних консультацій в області тех-
нічного регулювання; створення та 
реалізація освітницько-навчальних 
програм, курсів, тренінгів, спільних 
вебінарів у сфері інфраструктури 
якості; популяризація досягнень 
у сфері технічного регулювання; 
обмін інформацією науково-тех-
нічного характеру та практичним 
досвідом; проведення представни-
ками робочих зустрічей, консуль-
тацій у рамках визначеної співп-
раці; спільна організація та участь 
у ділових та виставкових заходах; 
залучення до участі у спільних нау-
ково-практичних конференціях, се-
мінарах, круглих столах, нарадах та 
інших заходах, у сфері дії цього Ме-
морандуму; організація співпраці 
з міжнародними та регіональними 

організаціями у сфері інфраструк-
тури якості.

ДП «УкрНДНЦ» утворено постано-
вою Кабінету Міністрів України від 
21 серпня 2003 року №1337. Закон 
України «Про стандартизацію», який 
набрав чинності 03.01.2015 року, 

18.05.2021
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КОНФЕРЕНЦІЯ З ОБГОВОРЕННЯ СТАНУ ГАЛУЗІ

У 2021 році з 18 до 20 травня у 
23-й раз пройшла Міжнародна ви-
ставка енергоефективного опален-
ня, вентиляції, кондиціонування, 
промислового холоду, водопоста-
чання, відновлюваної енергетики, 
сантехніки й басейнів «Акватерм 
Київ». Захід уже вдруге відбувся в 
умовах карантинних обмежень, ви-
кликаних пандемією вірусу Covid-19. 
Проте форум продемонстрував, що 
багато з людей уже адаптувалися 
до нових умов життя, а також те, що 
живу атмосферу виставки та конфе-

ренцій онлайн-тран-
сляціями замінити 
неможливо.

Виставка включа-
ла чималу кількість 
конференцій та се-
мінарів, що проводи-
лися всі три дні фору-
му. Серед основних 
конференцій можна 
відзначити: спільну 
з Фондом енергое-

фективності конференцію «Через 
якість врядування до успішності 
українських громад», під егідою Мі-
ністерства розвитку громад та тери-
торій України «Стратегічні напрямки 
розвитку сфери управління бага-
токвартирними будинками в Україні. 
Національна економічна стратегія 
до 2030 року», асоціацією «Укрводо-
каналекологія» з обговорення стану 
галузі водопровідно-каналізаційно-
го господарства.

Конференція асоціації «Укрводо-
каналекологія» з обговорення стану 

галузі водопровідно-каналізацій-
ного господарства, з урахуванням 
законодавчих змін, вимог до якості 
послуг та підвищення енергоефек-
тивності підприємств відбулася 19 
травня. Конференція транслювала-
ся в режимі онлайн. Асоціацію міст 
України на конференції представ-
ляв аналітик АМУ з питань ЖКГ Олег 
Гарник. У заході також взяли участь 
представники Мінрегіону, керів-
ники та фахівці підприємств ВКГ, 
представники профільних науко-
вих установ. Модераторами заходу 
були: Дмитро Новицький, президент 
асоціації «Укрводоканалекологія», 
Андрій Нікітін та Олександр Шкінь, 
віце-президент та директор асоціації 
«Укрводоканалекологія».

У дискусії взяли участь Євген Пи-
воваров, голова підкомітету з питань 
централізованого водопостачання, 
водовідведення, виробництва тепла 
та теплопостачання Комітету Верхов-
ної Ради України з питань енергети-
ки та житлово-комунальних послуг; 
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створює передумови наближення 
національної системи стандартизації 
до міжнародних і європейських норм 
та правил, а також реалізації Угоди 
про асоціацію між Україною, з однієї 
сторони, та Європейським Союзом, 
Європейським Співтовариством з 
атомної енергії та їхніми держава-
ми-членами, з іншої сторони, зокре-
ма в частині здійснення необхідної 
адміністративної та інституційної ре-

форм. Відповідно до частини першої 
статті 11 Закону, Мінекономрозвитку 
було утворено національний орган 
стандартизації, який розпочав свою 
діяльність 03.01.2015.

Згідно з розпорядженням Кабіне-
ту Міністрів України від 26.11.2014 
№1163 «Про визначення державного 
підприємства, яке виконує функції 
національного органу стандартиза-
ції» функції виконує ДП «УкрНДНЦ».

У складі підприємства працюють: 
Інститут стандартизації, Інститут під-
готовки фахівців Національного 
органу стандартизації та Національ-
ний фонд нормативних документів. 
ДП  «УкрНДНЦ» має філії, що знахо-
дяться у Львові та Харкові.

ДП «УкрНДНЦ» є провідною орга-
нізацією в Україні в сфері стандарти-
зації, яка визнана на національно-

му, міжнародному та європейському 
рівнях. Підприємство представляє 
інтереси України в Міжнародній ор-
ганізації зі стандартизації (ISO), Між-
народній електротехнічній комісії 
(ІЕС) як повноправний член та є ор-
ганізацією-компаньйоном Європей-
ського комітету стандартизації (CEN) 
та Європейського комітету стан-
дартизації в галузі електротехніки 
(CENELEC).
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ОНЛАЙН-СЕМІНАР «ГІДРАВЛІЧНИЙ РОЗРАХУНОК  
ТА МОДЕЛЮВАННЯ МЕРЕЖ ВОДОВІДВЕДЕННЯ»

З ініціативи асоціації «Укрводока-
налекологія» фахівці ТОВ «НП РІКОМ» 
1 червня 2021 року провели онлайн-се-
мінар «Гідравлічний розрахунок та мо-
делювання мереж водовідведення». 
У заході взяли участь представники 
органів виконавчої влади міського 
рівня, практики сфери надання послуг 
централізованого водопостачання та 
водовідведення, представники кому-
нальних підприємств.

Модераторами заходу (Благодар-
на  Г., Рибачук Ю.) був переданий 
досвід супроводження інформа-
ційної частини комплексу, аналізу 
оптимізації роботи системи за ре-

зультатами гідравлічних 
розрахунків, а також 
принципи адміністру-
вання комплексу в про-
цесі експлуатації.

Основним інстру-
ментом для створення 
інформаційного та роз-
рахункового комплексу 
та побудови гідравлічної 
моделі є інформацій-
но-графічний програм-

ний комплекс «Автоматизована си-
стема управління виробництвом для 
систем централізованого водовідве-
дення» на базі програмного забезпе-
чення «РІКОМ WS».

Підсистема включає в себе пов-
ний набір функціональних ком-
понентів та відповідних їм інфор-
маційних структур бази даних, 
необхідних для гідравлічного роз-
рахунку і моделювання каналізаці-
йних мереж, систем водовідведен-
ня будь-якої складності. Підсистема 
«Гідравліка» для систем водовід-
ведення дозволяє вирішувати такі 
завдання: розрахунок гідравлічних 

режимів самопливних і напірних ка-
налізаційних мереж, моделювання 
перемикань, моделювання та про-
єктування з використанням тесто-
вих (модельних) версій баз даних, 
побудова п’єзо метричних графіків, 
аналіз режимів насосних станцій, 
групові зміни характеристик на-
вантажень (стоків) абонентів за за-
даними критеріями, групові зміни 
характеристик ділянок мережі за 
заданими критеріями, табличні та 
графічні аналітичні інструменти.

Для розрахунку потокорозподілу 
в каналізаційній мережі на термі-
нальних вузлах-випусках задається 
витрата стічних вод. Гідравлічний 
розрахунок виконується як для на-
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Наталія Хоцянівська, заступник Мі-
ністра розвитку громад та територій 
України; Андрій Ведмідь, директор 
департаменту комунальних послуг 
та комунального обслуговування 
Мінрегіону; Артем Чумак, дирек-
тор департаменту із регулювання 
відносин у сфері централізованого 
водопостачання та водовідведення 
НКРЕКП; Олег Гарник, аналітик із пи-
тань ЖКГ Асоціації міст України; Ка-
терина Гула, директор департаменту 
правового забезпечення ПрАТ «АК 
«Київводоканал»; Олена Колесник, 
заступник директора з фінансово- 
економічних питань розрахункового 
департаменту ПрАТ «АК  «Київводо-
канал»; Маркус Райхель, DREBERIS 
GmbH, м. Дрезден; Володимир Мо-
тиль, DREBERIS GmbH, м. Львів; Ан-
дрій Торубара, голова наглядової 
Ради ТОВ «Енергозберігаючі техно-
логії»; Денис Бутолін, директор філії 
ДП «ЕВОДА Трейд»; Віктор Гуменюк, 
директор КП «Луцькводоканал»; 
Олександр Кравченко, заступник 
директора Науково-дослідного та 

конструкторсько-технологічного 
інституту міського господарства; 
Руслан Голуб, експерт; керівники та 
спеціалісти водопостачальних під-
приємств, науки, промислових під-
приємств, бізнесу.

На початку заходу спікери та 
учасники конференції розглянули 
питання внесення змін до деяких 
законів України щодо врегулюван-
ня окремих питань у сфері надання 
житлово-комунальних послуг. Окре-
ма увага була приділена проблемам 
розвитку підприємств галузі та шля-
хам їх вирішення, а також пошуку 
джерел фінансування сфери водо-
провідно-каналізаційного 
господарства.

Аналітик АМУ розповів 
учасникам конференції про 
житлово-комунальне госпо-
дарство в умовах децентра-
лізації. Також на заході були 
розглянуті питання реалізації 
Законів України «Про жит-
лово-комунальні послуги» та 
«Про комерційний облік те-

плової енергії та водопостачання». 
Обговорення щодо реформування 
галузі водопровідно-каналізаційно-
го господарства проходило з ураху-
ванням законодавчих змін, вимог до 
якості послуг та потреби реконструк-
ції усього господарства за допомо-
гою новітніх технологій та розробок.

В рамках обговорення було при-
йняте рішення розпочати Мініс-
терством регіонального розвитку 
процес приведення нормативно 
правової бази до положень Закону 
№1060. Учасники відвідали експози-
ції та ознайомилися з представлени-
ми інженерними рішеннями.
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ЯК РЕФОРМУВАТИ ВОДОПРОВІДНУ ГАЛУЗЬ?

МОЗ пропонує підвищити вимоги 
до якості питної води. Для цього по-
трібно виділити з бюджету близько 
40 млрд євро на реконструкцію во-
доканалів або підвищити тариф у 10 
разів. Як знайти вихід?

Зважаючи на те, що державна 
підтримка забезпечення модерні-
зації споруд водопідготовки та екс-
плуатаційних витрат відсутня, за 
оцінками фахівців асоціації «Укр-
водоканалекологія», необхідно під-
вищити тариф на централізоване 
водопостачання майже в десять ра-
зів, що становитиме 150 гривень за 
метр кубічний. І це тільки на водо-
постачання, без урахування тарифу 
на водовідведення. У разі, якщо такі 
жорсткі норми будуть введені в дію, 
цілком вірогідний невтішний сцена-
рій розвитку подій, за якого водо-
канали одразу стануть заручниками 
ситуації. Відповідно до чинного за-
конодавства України, при відхиленні 
будь-якого показника якості води від 
нормативу підприємство зобов’яза-
не знизити тариф ще на 20%. Отже, 
питна вода де-юре стане технічною, 
водоканали збанкрутують і будуть 

вимушені припинити 
надання послуг, щоб 
не порушувати закон. 
І це, без перебіль-
шення, обернеться 
катастрофою всеукра-
їнського масштабу, 
адже важко уявити, як 
зможе прожити країна 
без централізованого 
водопостачання.

Аби запобігти тако-
му сценарію розвитку 

подій, ще рік тому ця проблема об-
говорювалась на засіданні робочої 
групи з питань безпеки водних ре-
сурсів держави та забезпечення на-
селення якісною питною водою в на-
селених пунктах України при РНБО 
України, де МОЗ України та Мінрегі-
ону було доручено врегулювати пи-
тання. Отже, було створено робочу 
групу у складі фахівців НАМН Укра-
їни, провідних інститутів водного 
профілю та напрацьовано відповідні 
пропозиції. Зокрема, було запропо-
новано прийняти проєкт Державних 
санітарних норм та правил «Гігієніч-
ні вимоги до води питної, призна-
ченої для споживання людиною», 
розроблений спеціально з метою по-
етапного впровадження 
вимог Директиви (ЄС) 
2020/2184 від 16 груд-
ня 2020 року про якість 
води, призначеної для 
споживання людиною, 
що набула чинності у 
січні 2021 року. Усі вне-
сені зміни відповіда-
ють вимогам європей-
ського законодавства, 

водночас у проєкті ДСанПіН-2020 
враховано можливості водоканалів і 
відсутні якісь недосяжні вимоги.

Проєкт ДСанПіН-2020 підтримано 
установами медичного профілю з 
напрямом наукової діяльності у сфе-
рі питного водопостачання, профіль-
ними інститутами водного господар-
ства та окремими експертами. При 
цьому МОЗ України не надало про-
позицій щодо залучення додаткових 
експертів для участі в розробці про-
єкту ДСанПіН-2020. На жаль, МОЗ 
України відмовилось врахувати про-
позиції робочої групи, мотивуючи 
це тим, що їх не цікавлять фінансові 
можливості підприємств, і абсолют-
но всі показники якості води, включ-
но індикаторні, повинні бути євро-
пейського рівня та обов’язкові до 
виконання. Однак треба розуміти, 
що індикаторні показники не є кри-
тично важливими для якості і безпе-
ки питної води, вони не впливають 
на здоров’я людини. Кожна країна 
покращує їх згідно з економічними 
можливостями.

Водночас для забезпечення за-
пропонованих МОЗ України норма-
тивів за цими показниками знадо-
биться масштабна реконструкція 
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пірних, так і для самопливних 
компонентів мережі. Каналіза-
ційні насосні станції описуються 
повною моделлю. Інструмента-
рій підсистеми включає в себе 
табличні та графічні засоби ана-
лізу режиму водовідведення, 
отриманого в результаті гідрав-
лічного розрахунку. Гідравліч-
ний розрахунок є інструментом 
імітаційного моделювання ка-
налізаційних мереж. З його до-
помогою можна відповідати на пи-
тання, що станеться з гідравлічним 
режимом при тих чи інших штатних 

або аварійних впливах на мережу, 
а також при різних умовах водовід-
ведення в силу добової або нерегу-
лярної нерівномірності.

Режим гідравлічного моделю-
вання дозволяє оперативно от-
римувати відповіді на запитання 
на кшталт «Що буде, якщо ...?». 
Це дає можливість уникнути по-
милкових дій при регулюванні 
режиму і переходах на реальній 
мережі, які можуть спричинити 
неприємні і навіть фатальні на-
слідки, а також ефективно пла-
нувати перспективні режими при 
формуванні технічних умов на 

приєднання нових об’єктів або роз-
робці заходів із реконструкції та мо-
дернізації мереж.
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ХАРКІВСЬКОМУ ВОДОПРОВОДУ 140 РОКІВ

У червні цього року виповнилось 
140 років від дня, коли у Харкові 
вперше запустили міський водопро-
від, який було введено в експлуата-
цію 17 червня 1881 року.

Наразі водопровідне господар-
ство комунального підприємства 
«Харківводоканал» є одним із кра-
щих в Україні. У різних напрямках 
водопостачання застосовуються 

нові технології, інновації, інвестиції 
та передові методики. Досвідчені 
фахівці впроваджують кращі напра-
цювання у виробничий процес, і все 
це в комплексі дозволяє надавати 
харків’янам послуги водопостачан-
ня та водовідведення. Варто відзна-
чити, що на сьогоднішній день Хар-
ків має одну з найбільш розвинених 
систем водопостачання та контролю 
якості питної води в Україні.

З нагоди ювілею в Харкові вночі 
проти 22 серпня, напередодні Дня мі-
ста, встановили постамент слюсарю. 
Скульптура уособлює збірний образ 
слюсаря. Розташували пам’ятник біля 
фонтану у сквері на майдані Свободи. 
На скульптурі зображено чоловіка у 
касці із розвідним трубним ключем, 
який виглядає із відчиненого люка. На 
пам’ятнику зображений не конкрет-
ний чоловік, а збірний образ слюсаря.
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систем водопідготовки підприємств 
галузі. За розрахунками, для цього 
потрібно близько 40 млрд євро, такі 
кошти неможливо виділити з дер-
жавного бюджету миттєво, тим біль-
ше їх немає в міських бюджетах і, 
власне, у водопостачальних підпри-
ємств. І як ми розуміємо, підвищен-
ня тарифів у 10 разів теж не можна 
розглядати як вихід із ситуації.

25 травня 2021 року питання 
щодо стандартів питної води було 
повторно розглянуто на засідан-
ні робочої групи РНБО. На жаль, 
представники МОЗ України не були 
присутні на засіданні. Робоча група 
РНБО рекомендувала Кабінету Мі-
ністрів України разом із місцевими 
органами виконавчої влади за участі 
органів місцевого самоврядування 
у місячний строк опрацювати питан-
ня щодо вдосконалення норматив-
но-правової бази з питань забезпе-
чення безпеки та якості питної води, 
призначеної для споживання люди-
ною. Отже, прийняття ДСанПіН-2020 

на цьому етапі вважається нами єди-
ним можливим рішенням проблеми.

Це жодним чином не послабить 
вимоги до якості води, а навпаки, 
сприятиме покращенню питного во-
допостачання населення, що пози-
тивно вплине на життя та здоров’я 
громадян, стан санітарної та епіде-
мічної ситуації в країні. Якщо ж ми 
чекатимемо на зміни, які пропону-
ються МОЗ України з 2022 року, це 
може призвести до катастрофічних 
наслідків та становитиме загрозу 
для централізованого водопостачан-
ня по всій країні. Звісно, паралельно 
ми маємо шукати джерела фінансу-
вання для поступової модернізації 
об’єктів водопровідно-каналізацій-
ного господарства.

Один із шляхів  — переглянути 
принципи формування тарифу на 
послуги. Наприклад, у країнах Єв-
ропи діє принцип «стимулюючого 
тарифоутворення». Тобто тариф сти-
мулює постійний процес модерніза-
ції виробництва, оновлення мереж, 
перехід до сучасних технологічних 
рішень завдяки сформованим дов-
готривалим інвестиційним програ-
мам, їх фінансуванню та контролю 
за досягненням результатів. Інвес-
тиційна складова в такому випадку 
значно більша і становить від 30 до 
60%, залежно від стану основних 
фондів та рівня уваги суспільства до 
проблем водопостачання. Якщо дер-

жава віднайде механізми залучення 
фінансів з-за кордону та активізує 
внутрішні інвестиції, це також суттє-
во допоможе процесу модернізації 
водопостачальних підприємств.

Однак для того, щоби всі ці варі-
анти запрацювали, ми маємо спира-
тися на стратегію розвитку водопро-
відно-каналізаційної галузі країни, 
якої в нас досі немає. Асоціація «Укр-
водоканалекологія», об’єднавши зу-
силля всіх водоканалів, намагається 
на сьогодні цю стратегію сформува-
ти. Для того, щоб від запровадження 
реформ у водопровідній галузі був 
позитивний результат, а не погір-
шення і без того складного станови-
ща водоканалів, нам необхідно чітко 

бачити цілі та розуміти план дій, спи-
ратись на стабільну і прозору нор-
мативно-правову базу та мати дієві 
механізми фінансування, які змогли 
б забезпечити реальні потреби водо-
постачальних підприємств.
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ОЛЕКСАНДРУ ЮХИМОВИЧУ ПОПОВУ ВИПОВНИЛОСЬ 80 РОКІВ

ВІДБУВСЯ ПІВДЕННИЙ ВОДНИЙ ФОРУМ У ЧОРНОМОРСЬКУ 

6 червня Олександру Юхимовичу 
Попову виповнилось 80 років.

Олександр Юхимович — україн-
ський фахівець в галузі водопоста-

чання і водовідведення, кандидат 
технічних наук, академік Академії 
будівництва України, Заслужений 
працівник сфери послуг Украї-
ни, почесний президент Асоціації 
«Укрводоканалекологія», з 2003 
року  — директор Комунального 
підприємства «Водно-інформацій-
ний центр» виконавчого органу 
Київської міської ради в м. Києві, 
з 1965 року до 1992 року із знан-
ням своєї справи працював на 
різних керівних посадах комуналь-
ного об’єднання «Київводоканал». 
З 1969 до 1972 року працював у 
Монголії, з 1992 до 1998 року  — 
генеральний директор асоціації 
«Укрводоканалекологія». З 1998 
до 2003 року  — генеральний ди-

7-9 липня у місті Чорноморськ 
відбувся 13-й Міжнародний конгрес 
і Технічна виставка «ЕТЕВК-2021» 
та Південний водний форум. Орга-
нізаторами заходу виступили асо-
ціація «Укрводоканалекологія» та 
ДП «НДКТІ МГ», а Промислова група 
«Екотон» була генеральним партне-
ром конференції.

У заході взяли участь понад 200 
представників вітчизняних водо-
каналів, народні депутати України, 
члени НКРЕКП, представники місце-
вої та державної влади, ЗМІ та бізне-
су галузі. Під час роботи конгресу на 
професійному рівні було розглянуто 
найбільш актуальні проблеми у сфе-
рі житлово-комунального господар-
ства, а саме зміни у нових законах та 
шляхи їх виконання, а також питання 
екології, водопостачання та водовід-
ведення, від вирішення яких зале-
жить подолання кризи у цих галузях 

ректор Державного комунального 
об’єднання «Київводоканал», Го-
лова правління-генеральний ди-
ректор Відкритого акціонерного 
товариства «Акціонерна компанія 
«Київводоканал».

Олександр Юхимович — автор 20 
друкованих праць, 18 винаходів. На-
городжений урядовими нагородами 
Союзу Радянських Соціалістичних 
Республік, України, Монголії.

Асоціація «Укрводоканалеколо-
гія» привітала ювіляра з цією датою 
та побажала щасливих подій і миттє-
востей, радісних звісток і свят, щоб 
усі дні наповнювались любов’ю рід-
них, удачею, приємними клопотами, 
прекрасним самопочуттям і оптимі-
стичним настроєм.

та їх подальший сталий розвиток, 
модернізація систем водопостачан-
ня та водовідведення, а також пре-
зентовано сучасні розробки в галузі 
очищення стічних вод і зневоднення 
осаду.

Заступник голови Одеської облас-
ної державної адміністрації Сергій 
Підгайний виступив із привітальним 
словом. У заході взяв участь дирек-
тор департаменту систем життєза-
безпечення та енергоефективності 
Одеської обласної державної адміні-
страції Антон Шалигайло.

В рамках заходу у відкритому об-
говоренні висвітлювалися пробле-
ми, що пов’язані із змінами у Закони 
України «Про житлово-комунальні 
послуги» та «Про комерційний облік 
теплової енергії та водопостачан-
ня», практичні питання взаємодії 
з АМКУ, а також перспективи при-
йняття нового ДСанПіН. Також була 
зосереджена увага і на екологічних 
проблемах, а саме на технології об-
робки стічних вод і утилізації осадів 
та можливості використання місце-
вих правил приймання стічних вод. 
Окрема панель була присвячена 
геоінформаційним системам водо-
каналів на вимогу Закону України 
«Про національну інфраструктуру 
геопросторових даних». В дискусіях 
взяли участь фахівці Міністерства 
регіонального розвитку, НКРЕКП, 

18.06.2021

07-09.07.2021
наукові співробітники, представни-
ки водоканалів та бізнесу.

Представники бізнесу продемон-
стрували новинки та сучасні техноло-
гії, що сприяють енергозбереженню, 
а також новітні матеріали, реагенти, 
обладнання. Промислова група «Еко-
тон» організувала виїзд учасників 
конференції на очисні споруди ТОВ 
«Інфоксводоканал», де відбулася 
презентація мобільної установки 

для зневоднення осаду на базі муль-
тидискового шнекового зневодню-
вача. Мобільний цех механічного 
зневоднення Екотон Module D  — це 
нова серія мобільних установок для 
зневоднення осадів промислових і 
господарсько-побутових стічних вод, 
які поставляються у стандартних 20- і 
40-футових контейнерах. Технологію 
зневоднення реалізовано за допомо-
гою надійного та високоефективного 
мультидискового шнекового дегідра-
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тора MDQ Ekoton Tsurumi. Залежно 
від продуктивності та цільового при-
значення, комплекс може застосо-
вуватися і як пересувний комплекс, і 
як стаціонарна установка. Переваги 
комплексу зневоднення осаду Еко-
тон Module D: повністю автономна 
установка заводського виробництва; 

мінімальна потреба у про-
єктуванні та дозвільній до-
кументації; компактне ви-
конання; високоефективне 
та економічне зневоднення 
дозволяє скоротити об’єм 
осаду у 10-15 разів; можли-
вість зневоднення «склад-
ного осаду» з високим 
вмістом жирів, олій та абра-
зивних речовин; мінімаль-
ні експлуатаційні витрати; 

простота і зручність експлуатації; мо-
більність; комплектація та можливість 
установки додаткового обладнання.

Під час проведення вищезазначе-
них заходів спеціалісти мали змогу 
отримати професійні відповіді фа-
хівців, які брали участь у розроблені 

нормативних актів і які є членами 
робочої групи з впровадження жит-
лово-комунальної реформи. Крім 
того у спеціалістів різних водокана-
лів була можливість під час форуму 
обмінюватись досвідом роботи та 
ознайомлюватись із новітніми техно-
логіями, представленими на науко-
вій виставці.

ІЗРАЇЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ ВОДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Асоціацією «Укрводоканалеколо-
гія» спільно з Торговельно-економіч-
ною місією Держави Ізраїль в Україні 
20 липня 2021 року проведена друга 
онлайн зустріч «Ізраїльсько-Україн-
ський День Водних Технологій».

Онлайн зустріч було проведено 
за допомогою платформи Zoom. Мо-
дератор зустрічі  — представник Тор-
говельно-економічної місії Держави 
Ізраїль в Україні Світлана Новак. На 
заході вдалось обговорити розвиток 
та співпрацю у сфері водних ресур-
сів. На зустріч завітали представни-
ки водопостачальних підприємств та 
органів місцевого самоврядування, з 
якими обговорили унікальність ізра-
їльських водних програм та майбутні 
спільні проєкти. Спікери заходу: го-
лова Торговельно-економічної місії 
Держави Ізраїль в Україні Барекет 
Кнафо, інженер відділу проєктування 
Водного Управління Ізраїлю Віталій 
Ройтман, Technical Sales Manager 

Ольга Агранов-
ськи, генеральний 
директор Боаз 
Цадік, віце-пре-
зидент з розвит-
ку бізнесу Боаз 
Кіпер, менеджер 
Яма Нудельман, 
віце-президент з 
розвитку бізне-
су Дана Хабнер 
доповіли, що за-
вданнями водного 

агентства є збереження джерел води, 
жорсткий контроль за якістю води та 
стоків, планування збільшення спо-
живання, пошук природних і техно-
логічних рішень, які покращують стан 
водопостачання.

Одна з наймаловодніших країн сві-
ту Ізраїль за останні три десятиліття 
стала ключовим світовим експертом 
у галузі управління водними ресурса-
ми. Країна, яка забезпечена природ-
ними водними ресурсами лише на 
50% від обсягу своїх потреб, не тільки 
не відчуває нестачі води, а й активно 
розвиває сільське господарство. І як 
треба керувати водою, щоб вона не 
стала проблемою? Ізраїль —це гарний 
приклад того, що інновації народжу-
ються не від надлишку ресурсів, а від 
їх нестачі. Життя в обмежених природ-
них умовах змусило ізраїльтян дуже 
високо цінувати воду та інвестувати 
в систему управління цим ресурсом. 
Водою керує тільки одна інституція — 

Управління водними ресурсами, яке 
відповідає за здоровий стан усіх вод-
них ресурсів  — від найбільшого озе-
ра до підземних джерел і приватних 
компаній з опріснення морської води 
і подачі у мережу. Ізраїльські фахівці 
працюють над тим, щоб збалансувати 
потреби 8 мільйонів людей, 14 тисяч 
фермерських господарств, понад 200 
тисяч зрошуваних угідь і понад 1000 
промислових підприємств, так щоб 
система водопостачання працювала 
на всіх цих споживачів і залишалася 
при цьому фінансово здоровою.

Ще одним важливим блоком за-
вдань водного агентства є збережен-
ня джерел води, жорсткий контроль 
за якістю води та стоків, планування 
збільшення споживання, пошук при-
родних і технологічних рішень, які 
покращують стан. Половину водних 
потреб Ізраїль задовольняє завдяки 
технології опріснення морської води. 
Заводи з опріснення працюють по 
всій території Ізраїлю і це — приватні 
інвестиції. Вода — не державна моно-
полія. Приватні заводи опріснюють 
морську воду і продають її державі. 
Опріснення морської води в Ізраїлі 
коштує дешевше, ніж водопідготовка 
води з річки в Україні. І все це завдяки 
розвитку технологій. Вода в Ізраїлі — 
це питання національної безпеки. 
Централізований орган управління 
розглядає всі водні джерела і всіх 
споживачів як єдину екосистему. І 
завдання системи управління  — за-

20.07.2021
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МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ

11 серпня 2021 року Українською 
Асоціацією підприємств водопро-
відно-каналізаційного господарства 
«Укрводоканалекологія» та Профе-
сійною спілкою працівників жит-
лово-комунального господарства, 
місцевої промисловості, побутового 
обслуговування населення України 
було підписано Меморандум про 
співпрацю.

Усвідомлюючи нинішній складний 
фінансовий та технічний стан бага-
тьох підприємств водопровідно-ка-
налізаційного господарства; необ-
хідність розробки та затвердження 
на законодавчому рівні стратегії 

розвитку цієї підгалузі; го-
стрий дефіцит кваліфіко-
ваних кадрів через низь-
кий рівень оплати праці; 
розуміючи необхідність, 
перспективність та користь 
розширення сфери спів-
праці; керуючись прагнен-
ням подолання негатив-
них явищ економіки для 
суб’єктів господарювання, 
підвищення якості води 
та покращення обслуго-
вування споживачів, було 

прийняте рішення про співпрацю за 
такими напрямками:
• створення необхідної нової та 

вдосконалення діючої законодав-
чої та нормативно-правової бази 
для забезпечення сталого розвит-
ку, ефективного функціонування 
підприємств водопостачання та 
водовідведення і безперебійного 
забезпечення водою населених 
пунктів України;

• справедливого та економічно об-
ґрунтованого тарифоутворення;

• бюджетної підтримки та залучен-
ня коштів міжнародних фінансо-
вих інституцій для інвестиційних 

проєктів у водопровідно-каналі-
заційний сектор;

• удосконалення системи підготов-
ки кадрів для підгалузі та покра-
щення економічних та трудових 
відносин на підприємствах, підви-
щення рівня заробітної плати та 
забезпечення інших соціальних 
гарантій працівників;

• участь, в межах повноважень, у 
процесі прийняття рішень з пи-
тань формування та реалізації по-
літики в сфері водопостачання та 
водовідведення.
Цей Меморандум відкриває нову 

сторінку у відносинах та співпраці 
Асоціації «Укрводоканаекології» 
та Профспілок працівників житло-
во-комунального господарства, міс-
цевої промисловості, побутового 
обслуговування населення України.

Меморандум було підписано 
Президентом Асоціації «Укрводо-
каналекологія» Дмитром Новиць-
ким та Головою професійної спілки 
працівників житлово-комунального 
господарства, місцевої промисло-
вості, побутового обслуговування 
населення України Олексієм Рома-
нюком.
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безпечити водою не тільки поточні 
потреби, а й подбати про майбутні 
покоління. Тому особливу увагу при-
ділено розвитку і збереженню під-
земних і наземних джерел.

Ізраїльське суспільство не розра-
ховує на воду як на соціальне благо, а 
готове за неї платити. Тарифи в Ізраї-
лі — одні з найвищих у світі — сягають 
3 доларів за кубометр. Але жодному 
політику не спаде на думку обіцяти 
зниження тарифів у своїй передви-
борчій агітації. Зниження тарифів  — 
це зниження якості води та системи 
довгострокового забезпечення во-
дою. Держава Ізраїль не інвестує гро-
ші у розвиток водної інфраструктури. 
Це відбувається за рахунок тарифу. У 
тарифі на воду закладено понад 40% 
інвестиційної складової. Тобто з 3 до-
ларів за м³ води, майже 1,5 долара — 
це інвестиція в розвиток і оновлення 
інфраструктури. Цікавим є факт, що 
понад 60% води Ізраїлю споживає 
сільське господарство. Проте, ніяких 
тарифних привілеїв не існує. Радше 

можна сказати, що населення дотує 
сільгоспвиробників. Можливо, тому, 
що сільське господарство використо-
вує повторно перероблені стічні води. 
У цьому напрямку Ізраїль досяг не-
ймовірного прогресу: 87% очищених 
стічних вод використовуються у сіль-
ському господарстві.

Не менш цікавою є система управ-
ління водоканалами Ізраїлю. Тут їх 
називають водними підприємствами. 
Водоканали виведені з операційного 
управління мерів та адміністрацій. 
Рішення про розвиток ізраїльських 
водних підприємств ухвалюються не 
політично мотивованими людьми, а 
спеціалістами на професійній основі. 
Існують єдині стандарти, правила і ме-
тодики управління водними підприєм-
ствами. Громада міста є акціонером 
водоканалу і отримує прибуток. Мер 
може призначити і звільнити директо-
ра водоканалу, але не може впливати 
на операційне управління. На водних 
підприємствах Ізраїлю багато проце-
сів автоматизовані, налагоджений 

облік води та мінімізований витік. На 
ізраїльських водних підприємствах 
прогнози зі споживання прораховані 
на роки вперед і відповідно розробле-
ні плани дій.

Ізраїльський досвід доводить, що 
виведення водоканалу з-під політич-
ного впливу і впровадження профе-
сійного управління — це єдиний шлях 
виходу українських водоканалів з 
кризи. Кожен український мер вважає 
своїм ключовим завданням призначи-
ти свого директора водоканалу. Часто 
ці люди далекі від розуміння, що таке 
водоканал і як побудувати його ефек-
тивну роботу. І дуже часто це погіршує 
ситуацію на самих підприємствах.

Вода для Ізраїлю  — це ключовий 
фактор безпеки. Для України ж вода 
може стати ключовим фактором 
розвитку, адже цей ресурс впливає 
на сільське господарство, промис-
ловість, якість послуги та соціальну 
складову. Ну і звичайно, на здоров’я 
населення. За дешеву воду ми плати-
мо своїм здоров’ям.
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ЧИ БУДЕМО МИ З ВОДОЮ ЗАВТРА?

Стрімке зростання цін на енер-
гоносії, які у собівартості послуг во-
допостачання складають біля 40%, 
поставив підприємства водопоста-
чання та водовідведення напередодні 
осінньо-зимового періоду на грань 
зупинки.

На початку серпня НКРЕКП зняла 
обмеження щодо вартості електро-
енергії на сегментах ринку. 
Користуючись нагодою, ви-
робники електроенергії без-
контрольно підняли ціну, що 
призвело до різкого стрибка 
її вартості. Вартість енерго-
носіїв зросла на понад 70%. 
Середня ціна купівлі-продажу 
електричної енергії на ринку 
на добу наперед у серпні цьо-
го року піднялася у порівнянні 
з минулим місяцем майже на 
38%, а у порівнянні з тогоріч-
ними цінами — на 53,52%.

На внутрішньодобовому ринку се-
редньозважена ціна акцептованої у 
серпні електроенергії майже на 71% 
вища, у порівнянні з липнем 2021 
року. А якщо порівнювати із серпнем 
минулого року, середньозважена 
ціна на ВДР збільшилася в 2,5 рази. 
Значно зросла також ціна на газ. 
Водоканали стають заручниками си-
туації та поставлені в абсолютно не 
рівні умови з енергопостачальними 
компаніями. На сьогодні Кабінет Мі-
ністрів України стримує ріст вартості 
енергоносіїв для населення за раху-
нок дешевої електроенергії атомних 
електростанцій та вітчизняного газу, в 
той же час, такого механізму для во-
допровідної галузі, де основним спо-
живачем є саме населення, немає.

При тому, що вартість енергоносіїв 
для населення в півтора рази нижча 
європейської, а плата за опален-
ня становить кілька тисяч гривень у 
місяць для середнього домогоспо-
дарства, вартість послуг з водопо-

стачання та водовідведення нижча 
європейської в чотири рази. Для 
середнього домогосподарства  — це 
біля 200 гривень у місяць, що трохи 
перевищує вартість чашки кави для 
кожного з трьох членів сім’ї. При цьо-
му пільговими тарифами на воду ко-
ристуються і підприємства, бо тариф 
єдиний як для промисловості, так і 
для населення. Водоканали змушені 
повністю зупинити планові ремонти 
та модернізацію, вже почали вини-
кати труднощі з виплатою податків і, 
на жаль, почалося масове звільнен-
ня кваліфікованих робітників через 
заборгованість із виплати заробітної 
плати при досить низькому її рівні.

Багатьом підприємствам водопо-
стачання, через колізії в законодав-
стві, тарифи не переглядались кілька 

років. Підтримка місцевих бюджетів 
допомогла їм не зупинити свою діяль-
ність, але напередодні зими держава 
передала під опіку місцевих органів 
самоврядування теплопостачальні 
підприємства з величезними борга-
ми, що повністю позбавить водокана-
ли підтримки місцевих бюджетів.

Для часткового врегулювання 
заборгованості Теплокомуненерго 
перед НАК «Нафтогаз України» за 
спожитий газ було прийнято закон, в 
якому передбачено за рахунок дер-
жавних субвенцій з різниці в тарифах 
провести розрахунки за боргами. За-
кон начебто передбачає визначення 
територіальними комісіями заборго-
ваності держави та органів місцевого 
самоврядування за різницею в тари-
фах і перед водоканалами (орієнтов-
но 5  млрд гривень), але кошти для 
цього не виділяються.

Для досягнення основних показ-
ників ДСанПіН 2.2.4-171-10 потрібно 
близько 5 млрд євро. Разом із тим, 
держава ставить перед підприєм-

ствами галузі абсолютно недосяжні 
вимоги стосовно забезпечення показ-
ників якості води. Згідно з вимогами 
санітарних норм та правил (ДСанПіН 
2.2.4-171-10), які затверджені Мініс-
терством охорони здоров’я, показ-
ники якості води повинні бути значно 
кращими, ніж світові. Їх не цікавить, 
що навіть в Європейській директиві 
Про якість води, призначеної для спо-
живання людиною (остання редакція 
якої набула чинності на початку 2021 
року), говориться, що деякі показни-
ки якості води, які не впливають на 
здоров’я людини (смак, колір) та дуже 
вартісні для забезпечення, повин-
ні досягатись поступово за рахунок 
впровадження новітніх технологій. 
За деякими з них навіть для європей-
ських країн впровадження відтермі-

новано. Де нам конкурувати 
з Німеччиною, яка кожен рік 
вкладає тільки в модернізацію 
водного господарства близько 
7 млрд євро протягом десяти-
літь, при цьому не всі показни-
ки якості відповідають діючій 
Директиві. Для порівняння: 
весь валовий продукт підпри-
ємств галузі водопостачання 
в Україні складає біля 1 млрд 
євро у рік. Для досягнення 
основних показників ДСанПіН 

2.2.4-171-10 потрібно близько 5 млрд 
євро! При мізерному тарифі, який 
ледь покриває собівартість, їх немає 
звідки взяти, особливо за повної від-
сутності підтримки держави.

Інститутом санітарної гігієни ім. Мар-
зєєва за участю провідних медичних 
університетів України був розроблений 
проєкт сучасного нормативного доку-
менту європейського рівня з нормати-
вів якості води, але МОЗ його не при-
ймає та вирішило з 1 січня 2022  року 
зробити ряд показників якості води ще 
більш жорсткими, не беручи до уваги 
навіть рішення РНБО, на якому роз-
глядалось вказане питання. При цьому 
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юридично, відповідно до Закону Укра-
їни «Про питну воду, питне водопоста-
чання та водовідведення», такою водою 
не можна буде користуватись взагалі. 
Отже, новий рік ризикуємо розпочати 
без централізованого водопостачання.

За ініціативи Уряду Верховною 
Радою України в першому читанні ух-
валений законопроєкт №5600 «Про 
внесення змін до Податкового кодексу 
України та деяких законодавчих актів 
України щодо забезпечення збалансо-
ваності бюджетних надходжень». У ньо-
му передбачено збільшення податків 
за забруднення навколишнього при-
родного середовища в 10 разів, а саме 
водоканали визначені найбільшими 

забруднювачами водних об’єктів, тому 
що в них немає змоги через застаріле 
обладнання, яке введене в експлуата-
цію ще минулого тисячоліття, очистити 
усі стічні води від підприємств, які не 
дотримуються Правил скиду стічних 
вод у загальну міську мережу, на мо-
дернізацію яких знову ж таки потрібні 
гроші! Величина одного екологічного 
податку складе біля 6% собівартості 
послуг, що сьогодні дорівнює сумі ін-
вестицій, які вкладають водоканали в 
розвиток та модернізацію, але навіть їх 
зараз з’їдає вартість енергоносіїв.

Спроба деяких підприємств скори-
статись дешевими довгостроковими 
кредитами міжнародних фінансо-
вих організацій була штучно зупине-
на Міністерством фінансів України. 
Тільки за Проєктом розвитку міської 
інфраструктури 2, який фінансується 
Світовим Банком, фактично заморо-
жені роботи на суму близько 150 млн 
доларів США, які перетворюються в 
довгобуд. При цьому кошти лежать на 
рахунках підприємств і за них потріб-
но платити відсотки.

Перегляд тарифів для населення 
штучно стримується. І якщо енер-
гопостачальні організації ще якось 
знаходяться на плаву через різні ціни 
для населення та промисловості за 
рахунок ПСО, то водоканали не мають 
такої можливості і змушені готуватись 
до повної зупинки. І вже не поодино-
кі випадки відключення водоканалів 
від електроенергії, бо жодна еконо-
мія за рахунок ремонтів та заробітної 
плати вже не врятує. Хоча бутильова-
ної води достатньо, вона, мабуть, за 
якістю відповідає вимогам МОЗ до 
водопровідної води (хоча хто її пере-
віряє?), от тільки трішечки дорожча — 
десь так в тисячу разів.

У ЗАПОРІЖЖІ ПРОВЕДЕНО  
МІЖНАРОДНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ ФОРУМ

З 14 до 16 вересня у Запоріжжі про-
ходив 5-й спеціалізований міжнарод-
ний запорізький «Еко Форум 2021», 
головним завданням якого була кон-
солідація діяльності органів влади, 
промисловців, підприємців, громад-
ськості в напрямку вирішення питань 
стійкого розвитку, взаємовигідного 
співробітництва в галузі забезпе-
чення сприятливого навколишнього 
природного середовища, в тому числі 
в умовах змін клімату, які спостеріга-
ються та прогнозуються, визначення 
комплексу взаємопов’язаних адапта-

ційних заходів стосовно 
екосистем та здоров’я 
населення. Серед його 
учасників були експерти 
з питань охорони довкіл-
ля, представники бізнесу, 
освіти, науки, комуналь-
них підприємств, органів 
місцевого самоврядуван-
ня та державної влади.

У рамках заходу було 
залучено до дискусій ши-
роке коло не тільки укра-
їнських, але й закордон-

них експертів. Виступили понад 90 
спікерів з України та інших країн, пра-
цювали 12 основних локацій форуму. 
У форумі взяли участь фахівці з Укра-
їни, Канади, США, Китаю, Німеччини, 
Польщі та інших країн. Захід прохо-
див у виставковому центрі «Козак- 
Палац». Шляхом онлайн-включень 
до участі були залучені закордонні 
фахівці з країн Європейського Союзу, 
фахівці та науковці України.

Організаторами «Еко Форуму 
2021» виступили Запорізька міська 
рада, Запорізька торгово-промисло-

ва палата, за підтримки Міністерства 
захисту довкілля та природних ресур-
сів України, Міністерства освіти і нау-
ки України, Запорізької обласної дер-
жавної адміністрації, Асоціації міст 
України, Асоціації «Укрводоканалеко-
логія», Комітету підприємців з питань 
природокористування та охорони 
довкілля при ТПП України, Запорізь-
кого обласного союзу промисловців 
і підприємців (роботодавців) «Потен-
ціал». Захід відбувся з дотриманням 
карантинно-санітарних вимог. Для 
комфорту й безпеки відвідувачів та 
учасників у «Козак-Палац» були ство-
рені всі необхідні умови.

14-16.09.2021
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У рамках «Еко Форуму 2021» Асо-
ціацією «Укрводоканалекологія» 
проведено секцію «Управління вод-
ними ресурсами: якість вод, очи-
щення стічних вод». У роботі секції 
взяли участь представники органів 
державної влади та місцевого само-
врядування, відомств та асоціацій, 
громадських екологічних організа-

цій, спеціалісти науково-дослідних 
і проєктних інститутів, навчальних 
закладів, водопровідно-каналізаці-
йних господарств України, фахівці 
підприємств різних форм власності, 
що працюють у сфері водних ресур-
сів, енергозбереження, охорони 
навколишнього середовища. Вони 
презентували інформацію про реа-
лізовані природоохоронні заходи, 
представляли продукцію, технології, 
послуги.

На секції в дискусіях активну 
участь взяли фахівці водопостачаль-
них підприємств міста Запоріжжя та 
водопровідно-каналізаційних гос-
подарств міст та селищ Донецької, 
Дніпропетровської, Запорізької, Кі-
ровоградської, Миколаївської, Пол-

тавської, Харківської, Херсонської та 
Черкаської областей, а також молодь 
та школярі м. Запоріжжя та Запорізь-
кої області.

Невід’ємною складовою заходів 
Еко форуму стала спеціалізована ви-
ставка «Енергозбереження», «Еко 
Лавка EXPO». У виставковій залі були 
представлені як промислові техно-
логії та вироби, так і органічні про-
дукти харчування, речі, що роблять 
екологічнішим наш побут, бережуть 
здоров’я та навколишнє середовище. 
У виставкових заходах форуму взяли 
участь понад 100 учасників, які про-
демонстрували роботу з модернізації 
виробництва, реалізації природоохо-
ронних заходів, новітні технології та 
обладнання.

ВШОСТЕ ПРОВЕДЕНО LVIV ECO FORUM

23-24 вересня 2021 року у місті 
Лева вже вшосте проведено традицій-
ний Lviv Eco Forum, який став всеукра-
їнським майданчиком для обговорен-
ня найактуальніших та найгостріших 
екологічних питань у сфері водного 
господарства та поводження з відхо-
дами. Подія відбувалася на двох плат-
формах: 23-го вересня у ресторанному 
комплексі «Park. Art of Rest» обговорю-
вали водну стратегію України та інвес-
тиційні проєкти водного сектору, а 24-
го вересня у готелі «Дністер» говорили 
про поводження з відходами. Також, в 
межах Lviv Eco Forum 2021 25 вересня 

пройшов Фестиваль води та день від-
критих дверей ЛМКП «Львівводока-
нал», які були присвячені 120-річчю 
комунального підприємства.

Lviv Eco Forum 2021  — результат 
співпраці Львівської міської ради, 
асоціації «Укрводоканалекологія», 
Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального 
господарства України та Міністерства 
екології та природних ресурсів України. 
Форум слугував майданчиком для зу-
стрічі експертного середовища з метою 
розробки водної стратегії та екологічної 
стратегії в Україні. У заході взяли участь 
не лише українські фахів-
ці, а й міжнародні парт-
нери з Польщі, Норвегії, 
Словенії, Німеччини. Від-
криття форуму відбулося 
у ресторанному комплек-
сі Park. Art of Rest. 

Основні теми, що роз-
глядали майже 200 фа-
хівців водної галузі: шля-

хи реалізації Указу Президента України 
№357/2021 Про рішення Ради націо-
нальної безпеки і оборони України від 
30 липня 2021 року «Про стан водних 
ресурсів України», а також у центрі 
уваги Водна стратегія України; стра-
тегія розвитку систем питного водопо-
стачання та централізованого водо-
відведення, визначення оптимальних 
рішень щодо регулювання водної га-
лузі, тарифоутворення у галузі водопо-
стачання та водовідведення, контроль 
та виконання інвестиційних програм, 
контроль за їх виконанням та вирішен-
ня проблем, пов’язаних з ними.

Традиційно форум відкрив міський 
голова Андрій Садовий. Цього року він 
привітав форум онлайн, побажав плід-
ної роботи та запросив на святкування 
120-річчя львівського водоканалу.

«Екофорум — це форум №1. Бо хто 
б що не казав, а екологія, питання 
води — з кожним днем будуть все ак-
туальнішими. Я бажаю всім добрих ду-
мальних процесів та смачної кави», — 
сказав мер Андрій Садовий.

З вітальними словами виступили 
заступник міського голови Львова 

23-24.09.2021
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Андрій Москаленко, заступник го-
лови Львівської обласної державної 
адміністрації Юрій Бучко, президент 
Асоціації водних компаній України 
«Укрводоканалекологія» Дмитро Но-
вицький, членкиня Національної 
комісії, що здійснює державне ре-
гулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг Ольга Бабій; 
онлайн до Форуму долучилися 
голова підкомітету з питань цен-
тралізованого водопостачання, 
водовідведення, виробництва те-
пла та теплопостачання Комітету 
Верховної Ради України з питань 
енергетики та житлово-комуналь-
них послуг Євген Пивоваров та за-
ступник міністра захисту довкілля 
та природних ресурсів України Михай-
ло Хорєв.

Розпочав першу панель Дмитро 
Новицький. Далі виступили Ольга Ба-
бій; проєктний менеджер зі сталого 
управління водними ресурсами ко-
манди підтримки реформ Міндовкілля 
Володимир Білоконь; професор кафе-
дри водної інженерії Національного 
університету водного господарства 
та природокористування. провідний 
науковий співробітник відділу еконо-
мічних проблем водокористування ДУ 
«Інституту економіки природокорис-
тування та сталого розвитку НАНУ» 
Ольга Жовтоног; старший спеціаліст 
з водопостачання та водовідведення 
Світового банку, керівник робочої гру-
пи другого проєкту «Розвиток міської 

інфраструктури. Європа та Центральна 
Азія» Івайло Хрістов Колев.

«Львів — це те місто, де ми вперше 
почали відверто розмовляти про еко-
логічні аспекти роботи водоканалів. 
Тут вперше ми зібралися і налагодили 
співпрацю з Держводагенством. І саме 
тут ми почали шукати відповіді на еко-
логічні питання роботи водоканалів 
і створення стратегії розвитку галу-
зі. Саме у Львові цей процес старту-
вав», — зазначив Дмитро Новицький.

«Сьогоднішня подія є важливою і 
має дуже великий резонанс. Дякую, 
що ви тут сьогодні є. 120 років Водо-
каналу — це велична історія, але нас 
сьогодні цікавить, а що буде далі. Ми 

сьогодні всі йдемо до зеленої економі-
ки, до екологічних ініціатив. І лише ра-
зом, коли місто, держава, всі інституції 
включаються, тоді ми досягаємо цілей. 
Зазначу, що наразі ключове завдання 
для міста  — це питна вода. Ми хоче-
мо, щоб у нашому місті, та й, зреш-
тою, у всіх містах України, питна вода 
була з крану. Львівська міськрада має 
одне амбітне і важливе завдання, яке 
було визначено передвиборчою про-
грамою мера 24/7 — це питна вода з 
крану. Це дуже амбітно, це дуже неде-
шево. І тут лише зусиль «Львівводока-
налу» не достатньо. Тут має працювати 
вся індустрія під керівництвом нашого 
поважного комунального підприєм-
ства»,  — зазначив під час відкриття 
заходу Андрій Москаленко.

«Сьогоднішній захід  — майданчик 
для зустрічі експертного середовища, 
людей, які впливають на розроблення 
водної стратегії, екологічної страте-
гії в Україні в цілому. У форумі беруть 
участь представники Міністерства 
екології, Міністерства регіонального 
розвитку, керівники головних водо-
каналів зі всієї України. Приїхали між-
народні партнери з Польщі, Норвегії, 
Словенії, Німеччини. Це достатньо 
вагоме експертне представництво. 
Вільний обмін інформацією, досві-
дом дасть можливість напрацювати 
серйозні екологічні стратегії для Укра-
їни»,  — зазначив директор ЛМКП 
«Львівводоканал» Дмитро Ванькович.

На форумі були присутні 74 
фахівці з 37 водоканалів, 83 
представники бізнесу з 38 підпри-
ємств та представники Львівської 
міської ради, представники дер-
жавних органів та науковці. Від-
булися також включення онлайн 
з Верховної Ради України та мі-
ністерства екології. В рамках 
Форуму відбулася виставка інно-
ваційних технологій, до якої до-
лучилися виробники і постачаль-

ники технологій та обладнання для 
очищення питної води і стічних вод, 
переробки та сортування відходів, 
автоматизації технологічних процесів, 
збереження енергетичних ресурсів, 
транспортування води, новітніх еко-
логічних рішень для промисловості та 
домогосподарств.

ЛМКП «ЛЬВІВВОДОКАНАЛ» ПРОВІВ ФЕСТИВАЛЬ ВОДИ
25 вересня у Львові відбувся 

Фестиваль води. Незвичний захід 
провели на території комунального 
підприємства «Львівводоканал» у 
межах святкування 120-ліття львів-
ського міського водопроводу. ЛМКП 
«Львівводоканал» провів День від-
критих дверей та родинне свято для 
усіх охочих.

«Цього року наше підприємство 
відзначає ось уже 120 років невтом-
ної роботи з постачання води цілому 
Львову. Ми хочемо відсвяткувати цю 
важливу дату разом із нашими спожи-
вачами. Саме тому ми організовуємо 
Фестиваль води «120 років Львівводо-
каналу»,  — зазначив директор ЛМКП 
«Львівводоканал» Дмитро Ванькович.

25.09.2021
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120 років  — це таки дата. Пока-
зати, що «Львівводоканал»  — це не 
тільки структура, звідки отримує-
мо квитанції з цифрами оплати за 
воду, а ще й цікава історія та цікаві 
люди, мав на меті Фестиваль води 
на території підприємства. Львів’я-
ни вже від ранку йшли сюди цілими 
сім’ями. І мали чим тут розважитись. 
Адже організатори, крім святкового 

концерту та можливості з екскурсією 
«Таємниці Львівводоканалу» зайти 
туди, куди зазвичай не впускають, 
підготували також виставку техніки 
підприємства, наукове шоу для дітей 
«Еврика», мобільні наукові лабо-
раторії, у зал, розрахований на 180 
людей зі спортивним знаряддям для 
працівників підприємства, обладна-
ному в одній із кімнат бомбосхови-

ща тощо. Крім того, на 
фестивалі працював 
фудкорт зі всілякими 
смаколиками, зокре-
ма, можна було ску-
штувати «Бограч від 
головного технолога» 
та «Плов від головно-
го механіка». У межах 
Фестивалю води з на-
годи 120-ліття праців-
ників підприємства 
привітав мер міста Ан-
дрій Садовий.

«Фішка» фестива-
лю — екскурсія «Таєм-

ниці Львівводоканалу». Як часто ви 
відвідували «Львівводоканал»? На-
певне, ви приходили до нас лише для 
вирішення проблем із водопостачан-
ням, і ніколи не звертали уваги на те, 
яким унікальним є ансамбль будівель 
водоканалу та скільки всього ціка-
вого розташовано на нашій терито-
рії», — говорить прес-секретар ЛМКП 
«Львівводоканал» Уляна Горбата.

БЕЗПЕЧНА ВОДА ДЛЯ МІСТА РІВНЕ

10 мільйонів гривень залучено для 
українських водоканалів за 3 роки 
співпраці зі Словаччиною. 28 жовтня 
2021 року в Братиславі (Словаччина) 
був підписаний договір про співпрацю 
в рамках реалізації грантового про-
єкту «Безпечна вода для міста Рівне» 
за 200 тис. євро грантових коштів від 
Міністерства закордонних справ Сло-
ваччини та Словацької агенції з міжна-
родного співробітництва та розвитку 
(SlovakAid), завдяки якому на потуж-
ностях «Рівнеоблводоканалу» буде 
встановлена установка з виробництва 
гіпохлориту натрію.

Договір підписали: голова офісу 
асоціації водоканалів Словаччини 
Іванна Марікова, директор асоціації 
водоканалів України Олександр Шкінь 
та директор «Рівнеоблводоканалу» 

Андрій Карауш. Для асоціації водока-
налів України це вже другий спільний 
зі словацькими партнерами проєкт.

Під час робочого візиту в Словач-
чину були обговорені етапи реалізації 
проєкту для «Рівнеоблводоканалу», а 
також інші напрямки співпраці: залу-
чення європейських експертів до роз-
робки стратегії розвитку водопровід-
но-каналізаційної галузі; визначення 
оптимального алгоритму регуляції га-
лузі, реалізації енергосервісних контр-
актів; допомога у 
розробці/адаптації 
технічних регламен-
тів, які є невід’єм-
ною вимогою у на-
прямку інтеграції 
України до Європей-
ського Союзу.

Окрему увагу 
було приділено пи-
танню залучення до 
проєктів з власного виробництва гі-
похлориту натрію водоканалів з інших 
міст України, а також відкриттю нових 
напрямків співпраці — розробки галу-
зевих стратегій для залучення інвес-
тиційних коштів для вирішення інших 
проблем галузі водозабезпечення.

«Рівнеоблводоканал» отримає 
власне виробництво гіпохлориту на-
трію, завдяки перемозі конкурсної 
заявки, яка була підготовлена асоціа-
цією водоканалів Словаччини разом 
із асоціацією водоканалів України, 
«Рівнеоблводоканалом», а також не-
залежним інвестиційним консультан-
том – Наталією Матковською.

Конкурс був оголошений Міністер-
ством закордонних справ Словаччи-
ни та Словацькою агенцією з міжна-

родного співробітництва та розвитку 
(SlovakAid).

Конкурсна заявка «Безпечна вода 
для міста Рівне» здобула найвищий 
бал (95 із 100) та отримала 2/3 загаль-
ного бюджету конкурсу — 199,373 тис. 
євро.

28.10.2021
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МІЖНАРОДНИЙ ШЛЯХ В ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ  
У ВОДОПОСТАЧАННІ, ВОДОВІДВЕДЕННІ

Асоціація «Укрводоканалеколо-
гія» спільно з Громадською спілкою 

ствах. Індикатори та вимірювання 
(EnPI and Measurement);

12.10.21  — Серія стандартів ISO 
5000. Національна версія ISO 50001. 
Світовий досвід впровадження та стан 
в Україні;

26.10.21 — Стандартизовані систе-
ми енергоменеджменту відповідно до 
ISO 50001;

02.11.21 — Ключові фактори впли-
ву на нормалізовані показники енер-
госпоживання.

Семінари було проведено за допо-
могою платформи Zoom.

02.11.2021 

«Український форум енергоефектив-
ності та відновлюваної енергетики» 
провели серію вебінарів на тему: 
«Міжнародний шлях в енергоефек-
тивності у водопостачанні, водовідве-
денні та акліматичних системах»:

09.09.21  — Системний підхід до 
питань енергоспоживання. Впрова-
дження стандарту систем енергоме-
неджменту в промисловості України;

05.10.21 — Рівень досягнутої енер-
гоефективності (Energy Performance) у 
Системі енергетичного менеджменту 
(СЕнМ) на промислових підприєм-

РЕФОРМУВАННЯ ВОДОКАНАЛІВ: УКРУПНЕННЯ  
ЗАРАДИ РОЗВИТКУ

В Україні триває масштабний 
процес реформування в усіх су-
спільних сферах. Існує чимала кіль-
кість напрацювань як з боку уряду, 
так і з боку експертного середови-
ща, які стосуються розробки страте-
гії реформ. Проте далеко не всі іні-
ціативи є ефективними, тому постає 
питання оцінки результативності 
оголошених ініціатив на предмет 

забезпечення загальносуспільних 
інтересів.

На даному етапі розвитку Украї-
ни важливим завданням є побудова 
механізму взаємодії держави, екс-
пертного середовища та бізнесу в 
контексті ефективного проведення 
реформ. Існує практика, коли органи 
державної влади ухвалюють рішен-
ня, які не ґрунтуються на попередніх 
консультаціях із зацікавленими сто-
ронами. Від відсутності дієвого та 
ефективного механізму консульта-
цій із бізнесом та експертним серед-
овищем у процесі вироблення полі-
тики потерпає загальносуспільний 
інтерес. Проблема негативно впли-
ває на спроможність влади прово-
дити публічний діалог щодо реформ, 
залучати всі зацікавлені сторони до 
визначення необхідних політичних 
рішень, з’ясування їхніх позицій, 
мобілізацію підтримки прибічників 
реформ для нейтралізації їх опонен-
тів, а також на можливість бізнесу 

конструктивно відстоювати свої ін-
тереси та впливати на вироблення 
політики. Тому є вкрай актуальним 
питання розробки та впровадження 
ефективного механізму комунікації 
між державою, реформістським екс-
пертним середовищем та бізнесом.

Відповідно до Концепції рефор-
мування місцевого самоврядування 
та територіальної організації влади 
в Україні метою реформування міс-
цевого самоврядування в Україні 
має стати підвищення якості життя 
українських громадян. Досягнення 
відповідної мети планується за ра-
хунок створення умов для сталого 
розвитку територіальних громад як 
самостійних та самодостатніх соці-
альних спільнот, члени яких зможуть 
ефективно захищати власні права та 
інтереси шляхом участі у вирішенні 
питань місцевого значення за раху-
нок створення реальної організа-
ційної та фінансової самостійності 
територіальних громад та органів 

09.11.2021
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НАРАДА З ПИТАНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ЯКІСНОЮ 
ПИТНОЮ ВОДОЮ

30 листопада відбулася нарада 
РНБО щодо стану виконання рішен-
ня РНБО України від 30 липня 2021 
року «Про стан водних ресурсів 
України»», уведеного в дію Указом 
Президента України від 13 серпня 
2021 року №357, зокрема, з питань 
забезпечення населення якісною 
питною водою.

Секретар Ради національної без-
пеки і оборони України Олексій Да-
нілов під час наради з питань забез-
печення населення якісною питною 
водою відзначив, що ця проблема 
є питанням національної безпеки, 

адже згідно з Конституцією України 
життя та здоров’я людини є найви-
щою цінністю. За словами Секрета-
ря, місцеві органи влади вживають 
недостатніх заходів до забезпечення 
підтримки у належному стані систем 
централізованого водопостачання 
та водовідведення, а також модер-
нізації цих систем для забезпечення 
населення якісною питною водою 
відповідно до вимог Державних са-
нітарних норм і правил.

Олексій Данілов наголосив на 
необхідності максималь-
ної відкритості місцевих 
органів влади перед на-
селенням у питанні якості 
питної води, яку воно спо-
живає; наголосив на не-
обхідності проведення ін-
формаційної кампанії для 
населення про важливість 
активної участі у процесі 
ухвалення рішень щодо 
підтримки у належному 

технічному стані водопровідних ме-
реж та якості комунальних послуг з 
постачання питної води.

«Приховати сьогодні нічого не 
можливо. Маємо розуміти чітку кар-
тину у розрізі кожної з 1421 зареє-
строваних територіальних громад, 
кожна з яких повинна мати чіткий 
план із забезпечення населення 
якісною питною водою», — підкрес-
лив Секретар РНБО України.

Президент асоціації «Укрводока-
налекологія» Дмитро Новицький на 

30.11.2021

місцевого самоврядування. 
Важливим аспектом є також 
наближення їх можливостей 
та якості діяльності до євро-
пейських стандартів.

Водні ресурси  — стра-
тегічний ресурс будь-якої 
держави. Криза, викликана 
дефіцитом питної води, буде 
набагато серйозніша від на-
фто-газової. Саме тому, ак-
туальним для України стає 
питання збереження та ра-
ціонального використання 
водних джерел, у тому числі за раху-
нок ефективної роботи підприємств 
водопровідно-каналізаційної галузі. 
Виробництво води і надання каналі-
зування в цілому в Україні надають 
майже 300 підприємств ВКГ, а також 
близько 700 неспеціалізованих під-
приємств. Крім того, деякі додаткові 
послуги з водопостачання забезпе-
чуються іншими міністерствами та 
відомствами.

В Європі спостерігається тенден-
ція укрупнення підприємств шляхом 
об’єднання невеликих водоканалів 
у більш потужні. Великі водоканали 
мають нижчу собівартість кубометра 

води за рахунок оптимізації витрат 
та більше власних ресурсів для тех-
нічного переозброєння об’єктів ін-
женерної інфраструктури.

Сьогодні в більшості дрібних на-
селених пунктів немає централізо-
ваної системи каналізації, непооди-
нокі випадки, коли організації, що 
обслуговують житлові будинки, зли-
вають каналізаційні стоки на терито-
рію зелених зон, що є порушенням 
природоохоронного законодавства 
України з відповідними ризиками 
для здоров’я та життя людей. Вод-
ночас великі водоканали зазвичай 
мають вільні потужності як у системі 

водопостачання, так і в систе-
мі водовідведення.

Більшість водопровідних 
станцій проєктувались у часи 
індустріального розвитку 
міст, і після закриття великих 
промислових підприємств  — 
головних споживачів води  — 
вони працюють лише на поло-
вину потужності.

«Укрупнення водоканалів 
вже сьогодні може допомогти 
налагодити постачання в при-
міські населені пункти якісної 

питної води та забезпечити там на-
дійне та безпечне для довкілля кана-
лізування. Така стратегія також дає 
можливість раціонального розподілу 
фінансових ресурсів та матеріалів 
для здійснення ремонтних робіт або 
заходів із модернізації об’єктів. Чіт-
ка вертикаль системи управління га-
луззю з розвиненим ринком послуг 
водопостачання та каналізування, 
інженерних, консультаційних послуг, 
дозволить ефективно функціонувати 
підприємствам водопровідно-каналі-
заційної галузі України», — зазначив 
президент асоціації «Укрводоканале-
кологія» Дмитро Новицький.
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засіданні РНБО пояснив, що несво-
єчасне обслуговування внутрішньо-
будинкових мереж є головною 
причиною вторинного забруд-
нення води на шляху до крану.

«Водоканали, що забезпечу-
ють централізоване водопоста-
чання в містах України, дотри-
муються всіх вимог Державних 
санітарних правил і норм щодо 
якості води, яка подається в ме-
режу. Треба визнати, що мережі, 
по яких вода транспортується до 
будинків, дійсно перебувають в 
аварійному стані і їх треба замінюва-
ти, на що потрібні величезні гроші.

У більшості випадків проблеми 
якості води в оселях багатоквар-
тирних будинків полягають у вто-
ринному забрудненні саме у вну-
трішньобудинкових мережах, які не 
промивали з часу введення в експлу-
атацію.

Організації, які обслуговують бу-
динки, повинні не рідше двох разів у 
рік промивати будинкові мережі, але 
ця вимога, на жаль, не виконується. 
Окрім того, обслуговуючі організа-

ції мають попереджати мешканців 
будинків про можливе погіршення 
якості води через виконання робіт 
на внутрішньобудинкових мережах. 
А після виконання робіт проводити 
позапланові промивки будинкових 
мереж.

Важливо нагадати, що водока-
нали не є балансоутримувачами 
внутрішньобудинкових мереж і не 
можуть відповідати за їх обслугову-
вання, цим повинні займатись ба-

лансоутримувачі: керуюча компанія, 
ОСББ, ЖБК», — зазначив Дмитро Но-
вицький.

Щоб продемонструвати та при-
вернути увагу мешканців та балан-
соутримувачів багатоквартирних 
будинків до цієї проблеми, «Київво-
доканал» провів показову промив-
ку у багатоповерховому будинку. 
В якості експерименту фахівці під-
приємства спільно з керуючою ком-
панією, що утримує будинок, прове-
ли промивку внутрішньобудинкових 
мереж у багатоповерховому будин-

ку, мешканці якого неодноразово 
скаржилися на незадовільну якість 

води. Всі витрати на виконання 
робіт взяв на себе водоканал, на 
час виконання промивки загаль-
нобудинковий лічильник було 
демонтовано, щоб мешканцям 
не довелось сплачувати зайві 
кошти за витрачену на промивку 
воду.

Вода, що відбиралась з вну-
трішньобудинкової мережі до 
початку промивки, була неза-
довільної якості і містила осад, 

адже в трубопроводі за довгий час 
експлуатації накопичилися оксиди 
заліза. Вже після проведення три-
разової промивки, відібрана вода 
повністю відповідала чинним Дер-
жавним санітарним правилам і нор-
мам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні 
вимоги до води питної, призначеної 
для споживання людиною». Це свід-
чить про те, що процедура промив-
ки внутрішньобудинкової мережі 
безумовно ефективна і відіграє 
важливу роль для кінцевої якості 
води у квартирах споживачів.

В ЧЕРКАСАХ АСОЦІАЦІЯ ПРОВЕЛА ЗАСІДАННЯ  
РАДИ ДИРЕКТОРІВ ВОДОКАНАЛІВ

17 грудня 2021 року в Черкасах асо-
ціація «Укрводоканалекологія» прове-
ла засідання Ради директорів водока-
налів України та прес-конференцію для 
представників ЗМІ задля напрацюван-
ня спільного рішення виходу з ситуації у 
зв’язку з тим, що більшість підприємств 

водопровідно-каналізаційного госпо-
дарства на кінець року перебувають на 
межі зупинки і єдиним виходом бачать 
переведення послуги водопостачання 
та водовідведення за графіком.

Як відомо, в поточному році від-
булося загальне збільшення вартості 
електроенергії в 1,6 разів. У собівар-
тості послуг, що надають підприємства 
галузі, складова електроенергії ста-
новить близько 30%. Вартість елек-
троенергії для водоканалів України 
сьогодні майже найвища у порівнянні 
з іншими країнами Європи, водночас 
вартість послуг із водопостачання май-
же у 3 рази нижча від європейської. 
При цьому більшість обладнання і ма-

теріалів, що придбаваються підприєм-
ствами галузі, закордонного виробни-
цтва з відповідною вартістю.

Крім того, з 1 січня 2022 року на 
20% підвищується вартість передачі 
та розподілу електроенергії. Значно 
зросли ціни на реагенти, без яких не-

17.12.2021
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НКРЕКП ВСТАНОВИЛА ТАРИФИ НА ВОДОПОСТАЧАННЯ  
ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

22 грудня 2021 
року Національна 
комісія, що здійс-
нює державне ре-
гулювання у сфе-
рах енергетики 
та комунальних 
послуг прийня-
ла рішення про 
встановлення та-
рифів на водопо-

стачання та водовідведення для 45 
водоканалів України.

«Новий тариф, на жаль, менше 
очікуваного і не дає змогу підвищити 
ту мізерну заробітну плату для ро-
бітників водоканалів, що отримують 
люди, які майже кожного дня ризи-
кують своїм життям; це тільки під-
штовхне плинність кадрів, середній 
вік працюючих вже досяг відмітки 50 
років.

22.12.2021

можливо постачання якісної питної 
води. Разом з тим, у зв’язку зі змінами, 
внесеними до Податкового кодексу 
України, збільшилися ставки податку 
на спеціальне водокористування та 
екологічного податку у понад два рази, 
що одразу призвело до збільшення та-
рифів на послуги приблизно на 1%.

Водночас у тарифах на послуги не 
передбачено підвищення заробітної 
плати працівників хоча б на рівень ін-
фляції, не враховуючи вже зростання 

вартості споживчого кошика. На підпри-
ємствах галузі спостерігається значна 
плинність кадрів, середній вік працівни-
ків становить понад 50 років при тому, 
що більшість професій  — підвищеної 
небезпеки і літнім людям працювати не 
тільки складно, але й небезпечно.

Дешеві кредити МФО штучно стри-
муються Міністерством фінансів. Так, 
на 2022 рік для завершення Проєкту 
розвитку місцевої інфраструктури-2, 
що триває упродовж 7 років, з фор-
мальних причин Мінфіном узгоджено 
видатки в розмірі близько 900 млн 
грн замість 3,5  млрд грн на практич-
но виконані роботи. Необхідні кошти 
не потребують фізичного виділення з 
Державного бюджету, оскільки вони 
наявні з кредиту Світового Банку.

Міністерство охорони здоров’я 
України вводить з 1 січня 2022 року 

показники якості води набагато жор-
сткіші, ніж у країнах Європейського 
Союзу. Розроблені Асоціацією «Укр-
водоканалекологія» пропозиції роз-
глядались кілька разів на засіданнях 
РНБО України, але Кабінет Міністрів 
України їх ігнорує. З 2022 року юри-
дично вода може вже не бути питною, 
хоча всі показники відповідають нор-
мативам ВООЗ.

Незважаючи на неодноразові звер-
нення Асоціації «Укрводоканалеко-
логія» до різних гілок влади стосовно 
впливу різкого збільшення вартості 
електроенергії на економічний стан 
підприємств галузі, в порушення за-
кону, НКРЕКП оприлюднила структуру 
тарифів на 2022 рік із значними збит-
ками для підприємств, що надають 
послуги з централізованого водопо-
стачання та централізованого водовід-
ведення. Для порівняння: при ринко-
вій ціні на електроенергію близько 4 
грн/КВт•год НКРЕКП включає до тари-
фів на послуги майже у 2 рази меншу 
вартість. Відповідно до законодавства 
процедура перегляду тарифів мала 
відбутись у жовтні 
2021 року. Однак 
до цього часу та-
рифи на послуги 
не переглянуто, 
а щоб за новими 
тарифами почали 
надходити кошти, 
потрібно ще, як мі-
німум, два місяці.

Уже майже два 
роки водоканали 
безперебійно пра-
цюють в умовах пандемії, зважаючи 
на карантинні обмеження, захворю-
вання персоналу та перехід фахівців 
на роботу віддалено, додаткові заходи 

безпеки на об’єктах, зокрема, очисних 
спорудах водопроводу та каналізації 
тощо. Водночас зазначені заходи по-
требують додаткових фінансових ви-
трат, які лягають на плечі підприємств.

Таким чином, без термінового 
втручання держави у регулювання 
тарифних питань водоканали най-
ближчим часом будуть відключені 
від електропостачання, у холодний 
період року через це зупиняться і 
теплопостачальні підприємства, що 
призведе до екологічної катастрофи, 
оскільки неможливо уявити зупинен-
ня каналізаційних насосних станцій 
та очисних споруд.

На жаль, простежується тенден-
ція, коли стандарти підготовки питної 
води номінально підвищуються, а вті-
лити їх у життя неможливо через брак 
коштів. На програму «Питна вода 
України» з держбюджету виділено 
1 млрд грн на 2022 рік. Від моменту 
прийняття попередньої цільової про-
грами «Питна вода» у 2006 році вона 
була виконана за 14 років на 10%. 
У бюджеті 2022 року передбачено 

кошти. Звісно, очікували й довше. Ба-
гатьом підприємствам треба або роз-
робити проєкти, або відкоригувати 
старі, у тому числі й довгобуди.
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Вартість електроенергії, закла-
деної в тариф, теж менша, ніж вона 
є вже зараз. Але енергетики про-
гнозують зниження її ціни протягом 
наступного року. Сподіваємося, що 
ці прогнози збудуться», — прокомен-
тував цю подію президент Асоціації 
«Укрводоканалекологія» Дмитро Но-
вицький.

По Україні в середньому вартість 
водопостачання та водовідведення 
зросте приблизно на 20 гривень у мі-
сяць для одного домогосподарства з 
трьох осіб.

Зазначаємо, що процес форму-
вання тарифів на послуги водопоста-
чання та водовідведення залежить 
від особливостей виробництва та 
надання цих послуг. Специфіка гос-
подарської діяльності підприємств, 
що забезпечують комунальними по-
слугами споживачів, залежить від 
різних чинників, які так чи інакше 
впливають на фінансові результати 
діяльності цих підприємств та рівень 
тарифів. Зокрема до таких чинників 
відносяться: технологічні особли-
вості виробництва послуг (джерела 

водопостачання, якість води, про-
тяжність мереж тощо), технічний 
стан мереж та обладнання (зноше-
ність основних засобів), обсяги на-
дання та місцеві особливості спожи-
вання послуг.

Розрахунок тарифів виконується 
відповідно до постанови НКРЕКП від 
10.03.2016 р. №302 Порядку фор-
мування тарифів на централізоване 
водопостачання та водовідведення, 
з урахуванням змін до неї, а також 
відповідно до Процедури встанов-
лення тарифів на централізоване 
водопостачання та водовідведення, 
затвердженої постановою НКРЕКП 
від 24.03.2016 р. №364. Перегляд 

тарифів Комісією зумовлений: збіль-
шенням витрат на електроенергію; 
збільшенням витрат на теплоенергію; 
збільшенням витрат на природний 
газ, які забезпечують технологічний 
процес та підтримання робочого ста-
ну основних засобів для виконання 
безперебійної роботи водопровід-
ної та каналізаційної систем; збіль-
шенням витрат на податки і збори у 
зв’язку з підписанням Президентом 
20.12.2021  р. Закону України «Про 
внесення змін до податкового кодексу 
України та інших законодавчих актів 
України щодо забезпечення збалансо-
ваності бюджетних надходжень».

У результаті НКРЕКП скоригувала 
тарифи для 45 підприємств, що здій-
снюють водопостачання та водовідве-
дення.

Застосування тарифів здійснюєть-
ся згідно з умовами договору, укла-
деного між споживачем комунальних 
послуг та виконавцем.

Витрати на середньостатистичну 
сім’ю із 3 осіб, які протягом місяця 
споживають в середньому 6,5 м³ хо-
лодної води зростуть на 32,50 грн.

ВОДОПРОВОДУ ХЕРСОНА — 135 РОКІВ

23 грудня 2021 року МКП «ВУВКГ 
м. Херсона» відзначило 135 років 
від дня свого заснування.

День народження підприєм-
ства  — це особливе свято. Підпри-
ємство підвело підсумки, на сто-
рінках засобів масової інформації 
міста та ювілейного спецвипуску 
корпоративної газети «Вісник Хер-
сонводоканалу» висвітлено вклад 
підприємства та працівників у роз-
виток міста, досягнення підприєм-
ства. До свята працівниками ство-
рено альбоми історії структурних 
підрозділів водоканалу та електро-
нний альманах, який транслювався 
під час урочистостей. Активна мо-

Підприємством були організова-
ні безкоштовні колективні екскурсії 
за заявками навчальних закладів 
міста на виробничі об’єкти водока-
налу та перегляд містянами відео 
про важливість води в природі, про-
ведені зустрічі з колишніми праців-
никами підприємства та ветерана-
ми праці водоканалу.

З нагоди дня заснування під-
приємства 23 грудня на сцені Хер-
сонського обласного академічного 
музично-драматичного театру ім. 
Миколи Куліша проведено урочи-
сті заходи, нагородження учасни-
ків-переможців конкурсу та святко-
вий концерт.

23.12.2021

лодь водоканалу розробила макет 
інформаційного плакату «Життєвий 
шлях води». Плакат створено в ціка-
вому, яскравому та доступному для 
сприйняття форматі з метою надати 
уявлення усім віковим групам спо-
живачів про те, як саме до наших 
домівок потрапляє вода і що з нею 
стає потім, а також донести до лю-
дей інформацію про необхідність 
збереження води та дбайливого до 
неї ставлення.

6 вересня підприємство оголо-
сило творчий конкурс «Бережіть 
воду  — піклуйтеся про майбутнє!» 
для школярів і студентів за двома 
номінаціями: «Кращий твір» і «Кра-
щий відеоролик», аби приверну-
ти увагу молоді до проблем якості 
питної води, необхідності охорони 
водних ресурсів та їх раціонального 
використання. Водоканал запросив 
учнів шкіл 10-11 класів та студентів 
навчальних закладів Херсона віком 
до 18 років. У ньому взяли участь 
студенти-майбутні журналісти та 
учні, загалом на конкурс надійшло 
понад 1000 робіт.
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Працівники підприємства отримали 
привітання, Почесні грамоти, Подяки 
та цінні подарунки від директора МКП 
«ВУВКГ м. Херсона» Віктора Вік-
торовича Скоблікова, Першого 
заступника голови Херсонської об-
ласної ради Єгора Олександровича 
Устинова, виконуючого обов’язки 
директора департаменту розвитку 
територій ХОДА Івана Васильови-
ча Чорного, заступника міського 
голови з питань виконавчих орга-
нів ради Володимира Петровича 

Пепеля, Голови Херсонської обласної 
міжгалузевої ради профспілок Анатолія 
Миколайовича Добровольського.

«Я знаю, як сумлінно та самовід-
дано працює ваш колектив для того, 
аби надавати жителям Хеpcона най-

кращі послуги. Без сумніву, 
ваше підпpиємcтво є однією 
з найважливіших галузей ін-
фpаcтpуктуpи міста. Дякую 
вам за те, що і вдень, і вночі 
працюєте для свого міста. Ба-
жаю міцного здоров’я, успіхів 
та наснаги»,  — звеpнувcя до 
колективу «Хеpcонводокана-
лу» Єгор Устинов.

КУРС ЛЕКЦІЙ «РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМ  
ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ»

У жовтні-грудні 2021 року для підви-
щення кваліфікації технічних спеціа-
лістів підприємств водопровідно-кана-
лізаційного господарства за ініціативи 
асоціації «Укрводоканалекологія» 
викладачами Київського національ-
ного університету будівництва 
та архітектури проведено курс 
лекцій, розрахованих на фахів-
ців різних напрямків.

Відповідно до запропоно-
ваної тематики «Реконструк-
ція систем водопостачання та 
водовідведення. Приймання 
в експлуатацію споруд систем 
водопостачання та водовідве-
дення після реконструкції»; 

«Технологічний контроль роботи 
споруд систем водопостачання та 
водовідведення»; «Організація зон 
санітарної охорони систем водопо-
стачання та санітарно-захисних зон 
споруд і мереж систем водовідве-
дення»; «Сучасні програмні комп-
лекси для автоматизації бізнес-про-
цесів водоканалів та підприємств 
ЖКГ»; «Модернізація водозабірних 
споруд»; «Експлуатація очисних 
споруд водопостачання» лекції були 
проведені 13, 21, 28 жовтня, 4, 11, 18, 
24 листопада та 9, 16, 23 грудня.

Лектори  — Хоружий В.П., д.т.н., 
професор; Кравченко О.В., д.т.н., 

професор; Терновцев. О.В., к.т.н., 
доцент — розкрили теми реконструк-
ції систем водопостачання та водо-
відведення, організації зон санітар-
ної охорони систем водопостачання 
та санітарно-захисних зон споруд і 

мереж систем водовідведен-
ня, забезпечення населених 
пунктів питною водою за умо-
ви присутності у підземному 
джерелі сірководню, особли-
вості експлуатації каналіза-
ційних мереж, своєчасність 
ліквідації аварій на каналіза-
ційних мережах, методи доо-
чистки біологічно очищених 
стічних вод.

23.12.2021
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Учасники форуму

ПрАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ»
Адреса: 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 1-а
Телефон: +38 (044) 288 87 88, +38 (044) 200 73 01
Факс: +38 (044) 254 55 31
E-mail: general@vodokanal.kiev.ua
Веб-сайт: www.vodokanal.kiev.ua

Приватне акціонерне то-
вариство «Акціонерна ком-
панія «Київводоканал»  – 
найстаріше і найпотужніше 
водопостачальне підприєм-
ство України та одне з най-
більших у Європі. Проводить 
забір, підйом, очищення, 
транспортування та пода-
чу питної води споживачам 
згідно з вимогами санітар-
них правил і норм з подаль-
шим відведенням стічних 
вод міста Києва та прилеглих 
населених пунктів: Вишго-
род, Вишневе, Гатне, Гнідин, 
Ірпінь, Коцюбинське, Ново-
сілки, Петропавлівська Бор-
щагівка, Софіївська Борща-
гівка,Чабани, Щасливе.

Київ забезпечується питною водою з трьох джерел водо-
постачання – річок Дніпра, Десни та підземних водоносних 

Генеральний директор  
ПрАТ «АК «Київводоканал»
Крушановський Сергій Іванович

горизонтів. Вода піднімається на Дніпровську та Деснянську 
станції, де відбуваються складні технологічні процеси її об-
робки. Київводоканал ретельно контролює якість та склад 
води на кожному етапі. Щодня відбирається та аналізується 
близько 1000 проб.

Київський водопровід складається з 4231 км мереж. Саме 
таку відстань щодня долає 700 млн літрів чистої води, які по-
трапляють до осель і підприємств Києва. У загальній схемі 
водопостачання задіяні 38 водопровідних насосних станцій 
ІІ-го, ІІІ-го та ІV підйомів річкової та артезіанської води, 33 
підкачки води, 364 артезіанські свердловини. Стічні води, 
часто з надмірним вмістом забруднюючих речовин та сміт-
тям, за допомогою 33 насосних станцій різних рівнів долають 
2662 км трубопроводів та надходять до Бортницької станції 
аерації, де відбувається їх механічна та біологічна очистка. 
Наразі фактично надходять на очистку від 700 тис. до 1 млн 
кубометрів стоків за добу.

Забезпечують ці життєво необхідні для киян процеси май-
же 7-тисячний колектив підприємства, 450 одиниць спецтех-
ніки, десятки об’єктів зі складним обладнанням та техноло-
гіями.

КП «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ»
Адреса: 10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 120
Телефон: +38 (0412) 55 05 52, +38 (0412) 24 08 10
Факс: +38 (0412) 46 70 15
E-mail: vodokanalzt@ukr.net
Веб-сайт: www.vodokanal.zt.ua

КП «Житомирводоканал» 
Житомирської міської ради 
забезпечує питною водою 
майже 235 тисяч населення, 
підприємства та установи мі-
ста Житомира та 15-ти насе-
лених пунктів Житомирсько-
го району: селища міського 
типу Гуйва та Новогуйвин-
ське, села Вереси, Глибо-
чиця, Дениші, Довжик, За-
річани, Іванівка, Корчак, 
Оліївка, Перлявка, Побитів-
ка, Слобода-Селець, Стани-
шівка, Тетерівка. КП «Жито-
мирводоканал» забезпечує 
водовідведення та очищен-
ня стічних вод 200 тисячам 
населення міста Житомира, 
селища міського типу Гуйва 
та сіл Зарічани, Оліївка, Ста-
нишівка.

Директор  
КП «Житомирводоканал»  
Нікітін Андрій Миколайович

Підприємство експлуатує комплекс гідротехнічних споруд 
водозабору на водосховищі з насосною станцією першого 
підйому, 2 комплекси очисних споруд водопостачання, 12 
резервуарів чистої води загальним об’ємом 60 тис. м³, 6 во-
допровідних насосних станцій, 4 насосні станції підкачуван-
ня води, 3 комплекси каналізаційних очисних споруд стічних 
вод, 25 каналізаційних насосних станцій, 526 км водопровід-
них та 260 км каналізаційних мереж.

КП «Житомирводоканал» є одним із найбільш успішних 
учасників проєкту «Розвиток міської інфраструктури-2». На-
разі підприємство активно модернізує очисні споруди води, 
каналізації та реконструює магістральні трубопроводи.
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КП «КОМПАНІЯ «ВОДА ДОНБАСУ»
Адреса: 84547, м. Маріуполь, вул. Митрополитська, 177-а
Телефон: +38 (062) 302 94 16, +38 (0629) 58 75 49
Факс: +38 (062) 332 34 89
E-mail: info@donvoda.com
Веб-сайт: www.donvoda.com

КП «ДНІПРОВОДОКАНАЛ»
Адреса: 49101, м. Дніпро, вул. Троїцька, 21-а
Телефон: +38 (056) 744 64 60, +38 (056) 732 12 12
Факс: +38 (056) 744 64 48
E-mail: vodokanal.dp@dp.ukrtel.net
Веб-сайт: www.vodokanal.dp.ua

Комунальне підприємство 
«Компанія «Вода Донбасу» 
надає послуги понад 200 на-
селеним пунктам Донецького 
регіону.

Централізована подача 
води здійснюється на від-
стань 260 км від річки Сівер-
ський Донець по каналу «Сі-
верський Донець-Донбас» 
і далі по Південно-донбась-
кому водопроводу до Ма-
ріуполя, при цьому підйом 
води здійснюється на висоту 
250 метрів, що забезпечу-
ється насосними станціями 
7-ми підйомів. КП «Компанія 
«Вода Донбасу» надає послу-
ги водопостачання спожи-

вачам 289 населених пунктів, послуги водовідведення насе-
ленню, підприємствам та установам міст, селищ та сільських 
населених пунктів Донецького регіону. «Компанія «Вода 
Донбасу»  – одне з найбільших підприємств галузі житлово- 
комунального господарства України.

КП «Дніпроводоканал» 
забезпечує питною водою 
населення та інших абонен-
тів м.  Дніпро, смт Слобо-
жанське, прилеглі села та 
селища: Братське, Волоське, 
Дороге, Кам’янка, Но во-
олександрівка, Олександрів-
ка, Старі Кодаки, Дослідне, 
Шевченко. Забезпечує во-
довідведення та очищення 
стічних вод для м. Дніпро, 
смт Слобожанське, с. Дороге, 
сел. Дослідне.

На балансі підприємства 
перебуває 2160 км водопро-
відних мереж, 2 насосні стан-
ції І-го підйому, 70 водопро-
відних насосних станцій ІІ-го 
та ІІІ-го підйомів, 59 насосних 

станцій підкачування води, 2 поверхневі водозабори, 2  ком-
плекси очисних споруд водопостачання для приготування та 

В. о. генерального директора  
КП "Вода Донбасу"
Шурко Олексій Родіонович

Директор  
КП «Дніпроводоканал» 
Довгань Андрій Вікторович

Джерелами водопостачання слугують річка Сіверський До-
нець через канал «Сіверський Донець-Донбас», водосховища, 
артезіанські свердловини. Щодоби споживачам подається по-
над 1,1 мільйона м³ питної та 0,2 мільйона м³ технічної води. 
Очищення води здійснюється на 19 фільтрувальних станціях за-
гальною продуктивністю близько 2 млн м³ за добу.

Виробничі об’єкти підприємства: 11808 км магістральних во-
доводів та мереж на території регіону, 18 фільтрувальних станцій 
загальною продуктивністю 2,8 мільйонів кубометрів води за добу, 
250 водопровідних насосних станцій, 166 каналізаційних станцій пе-
рекачування стічних вод, 54 каналізаційні очисні споруди 3367 км 
мереж водовідведення, об’єкти енергозабезпечення та зв’язку, ви-
робничі майстерні та лабораторії та інші допоміжні споруди.

Другий Донецький водопровід – система водоводів та насосних 
станцій, який забезпечує водою Слов’янськ, Краматорськ, Констан-
тинівку, Дружківку та прилеглі до них села та селища. Проектна 
виробнича потужність водопроводу складає 367 тисяч м³ за добу В 
теперішній час споживачам подається біля 120 тисяч м³ за добу. Дру-
гий Донецький водопровід – це 95 свердловин, насосні станції 1-го, 
2-го, 3-го та 4-го підйомів, біля 70 км магістральних водоводів.

Південно-донбаський водопровід продуктивностю 696,4 м³ 
за добу. Його основне призначення  – передача води з каналу 
Сіверський Донець-Донбас у центральні та південні райони До-
нецького краю, до Маріуполя.

подачі питної води. За основу на очисних спорудах прийняте 
двоступеневе очищення води - освітлення та фільтрування.

Система водовідведення складається з понад 1342 км кана-
лізаційних мереж, у тому числі господарсько-фекальні колек-
тори глибокого закладання діаметром 1500-3440 мм, шахтний 
колектор і головний самопливний береговий колектор перері-
зом 2440 мм; 59 насосних станцій перекачування стічних вод; 
4 комплексів каналізаційних очисних споруд повної біологіч-
ної очистки. За основу у технологічній схемі водовідведення 
на очисних спорудах прийнята двоступенева схема очищення 
стоків - механічна та біологічна, а на Лівобережних очисних 
спорудах – ще й доочищення.
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ЛМКП «ЛЬВІВВОДОКАНАЛ»
Адреса: 79017, м. Львів, вул. Зелена, 64
Телефон: +38 (032) 240 11 40, +38 (032) 259 15 50
Факс: +38 (032) 276 74 07
E-mail: lvivvodokanal@ukr.net
Веб-сайт: www.lvivvodokanal.com.ua

ФІЛІЯ «ІНФОКСВОДОКАНАЛ» ТОВ «ІНФОКС»

ЛМКП «Львівводоканал» на-
дає послуги з централізованого 
водопостачання холодної води, 
водовідведення та очищення 
стічних вод мешканцям Львова 
та супутніх сіл області. Щодня 
підприємство постачає 240 міль-
йонів літрів водопровідної води 
до 730 тисяч мешканців міста 
Львова, 10 тисяч підприємств 
й організацій міста та постачає 
питну воду до 34 сіл депресійної 
лійки, 30 сіл супутніх спожива-
чів та до міст Городок, Микола-
їв, смт Винники.

«Львівводоканал» здійснює 
видобування питної води з арте-

зіанських свердловин, об’єднаних у 17 водозаборів, транспортування 
її до міста по магістральних водогонах, подачу води мешканцям міста 
та сіл депресійної лійки, відведення стічних вод та повну механічну й 
біологічну очистку на міських каналізаційних очисних спорудах.

Загальна довжина магістральних водогонів, які сполучають 
свердловини з містом, перевищує 600 км, міські водопровідні 

Філія «Інфоксводоканал» 
ВАТ «Інфокс»  – підприєм-
ство, що забезпечує водопо-
стачання і водовідведення 
міста Одеси та прилеглих 
населених пунктів Одеської 
області. «Інфоксводоканал» 
очищує воду річки Дністер, 
збирає і очищує стічні води, 
використовуючи інфраструк-
туру, що включає станцію 
очистки води, насосні станції, 
мережу подачі та розподілу 
питної води, каналізаційні 
колектори та насосні станції, 
станції біологічної очистки. 
Підприємство забезпечує 
питною водою населення і 
підприємства міст: Одеса, 

Чорноморськ, Теплодар, Овідіополь, Біляївка, Південний і 45 
населених пунктів Біляївського, Овідіопольського та Лиман-
ського районів у радіусі 100 км від обласного центру. В межах 
цього регіону проживає понад 50% населення області та зосе-

Директор  
ЛМКП «Львівводоканал»
Ванькович Дмитро Миколайович

Директор  
Філії «Інфоксводоканал»  
Лисенко Ігор Юрійович

мережі мають довжину 1100 км. Забезпечення Львова водою 
здавна було однією з найбільших проблем міста, розташованого 
на вододілі.

Водопостачання міста здійснюється виключно з підземних дже-
рел, розміщених на території Львівської області на відстані від 20 до 
110  км від міста. Проектна потужність водозаборів складає 452  ти-
сяч м³ за добу. Загальна кількість свердловин – 197 одиниць, глибина 
окремих свердловин досягає 250 м. Великий перепад геодезичних 
відміток у місті Львові (до 120 м) обумовлює потребу в роботі 27-ти 
насосних станцій ІІ-го, ІІІ-го і вище підйомів, також 23 локальних на-
сосних станцій підкачки.

Система водовідведення міста складається з 765 км каналізаці-
йних мереж, 15 каналізаційних насосних станцій і каналізаційних 
очисних споруд. Центральна частина міста має загально-сплавну 
систему каналізування, яка транспортує на очисні споруди госпо-
дарсько-побутові, виробничі та дощові стоки. Головним колектором 
для сплавляння стоків є ріка Полтва. В нових районах міста система 
каналізування роздільна. ЛМКП «Львівводоканал» експлуатує ка-
налізаційні очисні споруди міста, що розташовані на берегах річки 
Полтва. Господарсько-побутові, виробничі та дощові стоки міста по 
закритому колектору річки Полтва потрапляють на каналізаційні 
очисні споруди проектною потужністю 490 тисяч кубометрів за добу, 
які складаються з двох комплексів: КОС 1-2 та КОС 3-4.

реджено майже 80% її промислового і транспортного потенці-
алу. З 2004 року вода споживачам подається цілодобово.

Поверхневим джерелом водопостачання є р. Дністер, води якої 
«Інфоксводоканал» очищує і подає на відстань 40 км. Очищення 
поверхневої води відбувається на єдиному цілісному водоочис-
ному комплексі ВОС «Дністер» із водозабором у районі м.  Бі-
ляївка потужністю 820 тис. м³ за добу. Система водопостачання 
включає 21 резервуар чистої води загальною ємністю 233 тис. м³, 
3 окремо розташовані свердловини, 12 насосних станцій ІІ-го і 
ІІІ-го підйомів, 56 насосних станцій підкачування води. Загальна 
довжина водоводів і водопровідних мереж становить 1852,6 км.

Система водовідведення Одеси розділена на два басейни ка-
налізування: Північний із загальносплавною системою (спільне 
відведення зливових і господарсько-побутових стоків) і Пів-
денний із роздільною системою відведення зливових і госпо-
дарсько-побутових стоків. У систему водовідведення входять 
головні колектори, вуличні, внутрішньо-квартальні та дворові 
мережі, які самопливом транспортують стічну воду від спожива-
чів до 27 каналізаційних насосних станцій. Потім за допомогою 
напірних трубопроводів стічна вода перекачується на відповідні 
станції біологічної очистки «Північна» або «Південна» загаль-
ною проєктною потужністю 600 тис. м³ за добу. Загальна про-
тяжність мереж водовідведення становить 929,7 км.

Адреса: 65039, м. Одеса, вул. Басейна, 5
Телефон: +38 (048) 705 56 01, +38 (048) 705 55 05
Факс: +38 (048) 705 56 21
E-mail: post@infoxvod.com.ua
Веб-сайт: www.infoxvod.com.ua

Учасники форуму
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КП «ВОДОКАНАЛ» м. ЗАПОРІЖЖЯ
Адреса: 69002, м. Запоріжжя, вул. Святого Миколая, 61
Телефон: +38 (061) 222 24 01, +38 (061) 213 87 66
Факс: +38 (061) 213 83 45
E-mail: info@vodokanal.zp.ua
Веб-сайт: www.vodokanal.zp.ua

КП «Водоканал» Запо-
різької міської ради надає 
послуги з централізовано-
го водопостачання майже 
680  ти ся чам населення та 
забезпечує безперебійне від-
ведення і очищення стічних 
вод біля 530  тисяч населен-
ня та інших абонентів міста 
Запоріжжя та 87  населених 
пунктів Запорізької облас-
ті. Система водопостачання 
складається із трьох поверх-
невих водозаборів, 3-х насо-
сних станцій І-го та 33-ох ІІ-го 
і ІІІ-го підйомів, 26-ти насо-
сних станцій підкачування 
води, двох комплексів очис-
них споруд водопостачання, 

28-ми резервуарів чистої води загальним об’ємом 73,7  ти-
сяч м³ та 2552,1 км водопровідних мереж. Щодоби очищається 
і подається споживачам до 400 тис. м³ питної води. Для забез-
печення стабільної якості питної води на віддалених водопро-
відних насосних станціях запроваджено додаткове знезара-
ження гіпохлоритом натрію.

Система водовідведення є роздільною і складається із кана-
лізаційних мереж загальною довжиною 987,2 км, 48-ми кана-

Генеральний директор  
КП «Водоканал» м. Запоріжжя 
Шаповал Андрій Андрійович

лізаційних насосних станцій та 4-х комплексів каналізаційних 
очисних споруд. Діє технологія біологічного очищення, де поряд 
із процесами нітрифікації, застосовані процеси денітрифікації і 
дефосфотації, завдяки чому відбувається зниження вмісту азоту 
і фосфатів у стічних водах. Перед скиданням у водойму очищені 
стічні води знезаражуються методом хлорування.

Учасники форуму

КП «МІСЬКВОДОКАНАЛ» 
СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Адреса: 40009, м. Суми, вул. Білопільський шлях, 9
Телефон: +38 (0542) 70 01 56, +38 (0542) 70 01 68
Факс: +38 (0542) 70 01 81
E-mail: vodocanal_sumy@ukr.net
Веб-сайт: www.vodokanal.sumy.ua

КП «Міськводоканал» 
Сумської міської ради надає 
послуги з централізованого 
водопостачання майже 264 
тисячам населення та за-
безпечує безперебійне від-
ведення і очищення стічних 
вод біля 233 тисяч населен-
ня та інших абонентів міста 
Суми. Загальна чисельність 
працівників - 753 особи.

Потужність водопроводу 
КП «Міськводоканал» скла-
дає 95,7  тисяч  м³ за добу. 
Фактична цифра подачі в мі-

Директор  
КП «Міськводоканал»  
Сумської міської ради  
Сагач Анатолій Григорович

сто складає 48-52 тисячі м³ за добу. Водопостачання здійсню-
ється цілодобово з підземних джерел на шести водозаборах 
міста: Лепехівський, Лучанський, Ново-Оболонський, При-
шибський, Тополянський та Токарівський, на яких розміще-
но 76 артезіанських свердловин.

Водовідведення здійснюється каналізаційною мережею 
загальною довжиною 336,9 км. Експлуатуються 20 каналіза-
ційних насосних станцій, які приймають та перекачують стіч-
ні води, з них – 7 перекачують стічні води безпосередньо на 
міські очисні споруди, а тринадцять – у басейни цих станцій. 
Міські очисні споруди проектною потужністю 135  тисяч  м³ 
за добу забезпечують необхідну очистку стічних вод згідно з 
вимогами регламенту, санітарно-епідеміологічних органів, 
екологічної інспекції. Фактично очисні споруди забезпечу-
ють очистку стічних вод в об’ємі 65-70 тисяч кубометрів.
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ОКВП «ДНІПРО-КІРОВОГРАД»
Адреса: 25009, м. Кропивницький, вул. Соборна, 19-а
Телефон: +38 (0522) 33 21 93, +38 (0522) 36 83 68
Факс: +38 (0522) 33 07 94
E-mail: zv@dnipro-kirovograd.com.ua
Веб-сайт: www.dnipro-kirovograd.com.ua

МКП «МИКОЛАЇВВОДОКАНАЛ»
Адреса: 54055, м. Миколаїв, вул. Погранична, 161
Телефон: +38 (0512) 58 70 90, +38 (0512) 24 02 76
Факс: +38 (0512) 58 70 90
E-mail: office@vodokanal.mk.ua
Веб-сайт: www.vodokanal.mk.ua

Обласне комунальне виробниче підприємство «Дніпро-Кіро-
воград» є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ 
і міст Кіровоградської області, засновник – Кіровоградська об-
ласна рада. Підприємством надаються послуги з централізова-
ного водопостачання у 18  населених пунктах Кіровоградської 
області 360 тисячам осіб та з централізованого водовідведення 
у 7 населених пунктах області 335 тисячам осіб.

Джерелами водопостачання є поверхневі води р. Дніпро з Кре-
менчуцького водосховища через районний водопровід «Дніпро- 

МКП «Миколаївводоканал» 
надає послуги централізо-
ваного водопостачання 408 
тисячам жителів міста Мико-
лаїв. Послуги з централізова-
ного водовідведення отриму-
ють біля 405 тисяч населення 
міста Миколаїв. Водопоста-
чання міста здійснюється із 
поверхневого водозабору на 
р.  Дніпро та 6 окремо роз-
ташованих свердловин. До 
комплексу споруд водопрово-
ду входять 7 насосних станцій 
І-го підйому, комплекс очис-
них споруд водопостачання, 5 
насосних станцій ІІ-го та ІІІ-го 
підйомів, 22 насосні станції 
підкачування води, парк ре-

зервуарів чистої води в кількості 17 одиниць загальним об’ємом 
95 тисяч м³, 6 систем знезараження води. Загальна протяжність 
водопровідних мереж становить 1207 км. Експлуатуються стале-
ві, чавунні, азбестоцементні, пластикові та поліетиленові труби 

Генеральний директор  
МКП «Миколаївводоканал»  
Дуденко Борис Леонідович

Кіровоград» протяжністю 120 км, а також підземні водозабори 
«Лелеківський» і «Холодні ключі» для міста Кропивницького, 
«Ново-Пилипівський» продуктивністю 720  м³ за добу для міста 
Олександрії та місцевий водозабір з р. Дніпро з водопровідними 
очисними спорудами потужністю 15  тисяч  м³ за добу для міста 
Світловодська. Джерелом водопостачання смт Смоліне та с. Бере-
зівка Маловисківського району слугує річка Синюха через район-
ний водопровід «Новоархангельськ-Смоліне» протяжністю 42 км.

На балансі підприємства перебувають та експлуатуються 3 по-
верхневі та 3 підземні водозабори, 45 свердловин, 3 водоочисні 
споруди, 21 водопровідна насосна станція, 1895,9 км водопро-
відних мереж, з яких 395,1  км  – магістральних водоводів, 30 
резервуарів чистої води загальним об’ємом 115 тис. м³, а також 
7 комплексів каналізаційних очисних споруд, 47 каналізаційних 
насосних станцій, 629,6 км каналізаційних мереж. Об’єкти під-
приємства експлуатують 1330 кваліфікованих працівників.

ОКВП «Дніпро-Кіровоград» є одним із найбільш успішних 
учасників проєкту «Розвиток міської інфраструктури-2». Під-
приємство реконструює очисні споруди водопостачання та 
водовідведення, модернізує насосні станції та трубопроводи.

широкого діапазону. Середньодобовий обсяг подачі питної води 
у розподільчу мережу складає 95-100 тисяч кубометрів.

Система водовідведення включає в себе каналізаційні ме-
режі, колектори, каналізаційні насосні станції та каналізаційні 
очисні споруди. Збір стічних вод здійснюється за допомогою 
розгалуженої каналізаційної мережі та каналізаційними насо-
сними станціями в кількості 32-х одиниць, що знаходяться на 
балансі підприємства та транспортують стічні води через головні 
на 3 комплекси каналізаційних очисних споруд, на яких здійс-
нюється повний цикл механічної й біологічної очистки з наступ-
ним випуском очищеної води у водойми. Загальна протяжність 
каналізаційних мереж становить 721,6 км.

Підприємство активно співпрацює з Європейським Інвести-
ційним банком, реалізуючи масштабні проєкти з реконструкції 
та оновлення об’єктів. У 2020 році, успішно пройшовши аудит, 
отримав сертифікат відповідності вимогам системи управління 
якістю міжнародного стандарту ISO 9001:2015, також відзнаку 
«ЕКОтрансформація-2020», що засвідчує прагнення підприєм-
ства до високих стандартів якості послуг.

Учасники форуму
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с. Черніїв виробничою потужністю 90 тис. м³ за добу, 2 насосні 
станції І-го підйому, 5 насосних станцій ІІ-го і ІІІ-го підйомів, 28 на-
сосних станцій підкачування води, 9 резервуарів чистої води за-
гальним об’ємом 39,6 тис. м³ та 620,3 км водопровідних мереж.

Система водовідведення складається із каналізаційних ме-
реж та колекторів загальною довжиною 343 км, 6 локальних 
каналізаційних насосних станцій перекачування стічних вод, 
комплексу каналізаційних очисних споруд проєктною потуж-
ністю 90 тис. м³ за добу, що знаходяться в с. Ямниця, мережі 
дощової каналізації протяжністю 188,2 км.

КП «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКВОДОЕКОТЕХПРОМ»

КП «Івано-Франківськво-
доекотехпром» є основним 
постачальником води для 
246 тис. населення м.  Івано- 
Франківськ, м.  Тисмениця i 
12 прилеглих сіл, яке забез-
печує водою 95% загальної 
потреби у питній воді; надає 
послуги з централізованого 
водовідведення для 253 тис. 
населення Івано-Франків-
ська, Тисмениці та 7 примісь-
ких сіл. Крім того, підприєм-
ство обслуговує 5 міських 
фонтанів, оздоровчий комп-
лекс «Лімниця» та міську до-
щову каналізацію.

Джерелом водопостачання 
міста є поверхневі води двох 
гірських річок  – Бистриці Со-

лотвинської і Бистриці Надвірнянської. На балансі та обслуго-
вуванні підприємства перебувають: 2 поверхневі водозабори, 
12 окремо розташованих свердловин, водоочисний комплекс у 

Генеральний директор  
КП «Івано- 
Франківськводоекотехпром»  
Савенко Віталій Сергійович

Адреса: 76011, м. Івано-Франківськ, вул. Ботанічна, 2
Телефон: +38 (0342) 75 91 42, +38 (0342) 75 90 46
Факс: +38 (0342) 75 93 54
E-mail: water@vodokanal.if.ua
Веб-сайт: www.vodokanal.if.ua

Учасники форуму

КП «ТЕРНОПІЛЬВОДОКАНАЛ»
Адреса: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 7
Телефон: +38 (0352) 52 52 20, +38 (0352) 52 51 17
Факс: +38 (0352) 25 26 10
E-mail: info@vodokanal.te.ua
Веб-сайт: www.vodokanal.te.ua

КП «Тернопільводоканал» 
надає централізоване питне 
водопостачання понад 100 ти-
сячам приватних абонентів та 
понад 3600 юридичних осіб 
і підприємців м. Тернополя, 
смт Велика Березовиця та 
12 навколишніх сіл; забезпе-
чує відведення та очищення 
стічних вод населення та ін-
ших абонентів м. Тернополя, 
смт Велика Березовиця та 5 
прилеглих до міста сіл. Об-
слуговування систем водопо-
стачання та водовідведення 
здійснюють 25 структурних 
підрозділів, в яких працюють 
понад 500 фахівців.

Водопостачання міста 
здійснюється із підземних во-

дозаборів «Тернопільського» з 14 свердловинами, та «Верхньо- 
Івачівського» з 16 свердловинами. Система водопостачання 
включає 11 насосних станцій ІІ-го і ІІІ-го підйомів, станцію знеза-
лізнення води на «Тернопільському» водозаборі, 14 резервуарів 

Директор  
КП «Тернопільводоканал»  
Кузьма Володимир Антонович

чистої води загальним об’ємом 44 тисяч м³ та 354,5 км водопро-
відних мереж. Середньодобовий обсяг поданої у мережу води у 
2020 році склав 43 тисячі м³. 

Стічні води самопливними колекторами надходять до 8 на-
сосних станцій, 3 станції перекачують стічні води напірними 
трубопроводами в системи самопливних колекторів, а 5 – на 
очисні споруди. Після очищення та знезараження, очищені 
стічні води скидаються у річку Серет. Довжина каналізаційних 
мереж сягає 288,7 км. Середньодобовий обсяг очищених стіч-
них вод у 2020 році склав 43 тисячі м³ за добу.

З 2019 року ведеться заміна трубопроводів великих діаме-
трів, реконструкція каналізаційних станцій, будівництво стан-
ції знезалізнення води. На черзі  – початок робіт за контрак-
тами в рамках проєкту «Розвиток міської інфраструктури-2», 
який фінансує Світовий банк.
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МКП «ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ»
Адреса: 29000, м. Хмельницький, вул. Водопровідна, 75
Телефон: +38 (0382) 78 75 01, +38 (0382) 78 75 10
Факс: +38 (0382) 78 75 06
E-mail: kmwater@ukr.net
Веб-сайт: www.water.km.ua

Міське комунальне підпри-
ємство «Хмельницькводока-
нал» Хмельницької міської 
ради надає послуги з центра-
лізованого водопостачання 
майже 230 тисячам населен-
ню м. Хмельницького та 8-ми 
сільським населеним пунк-
там: Заслучне, Котюржинці, 
Марківці, Моньки, Слобідка 
Чернелівська, Сорокодуби, 
Чепелівка, Чернелівка Кра-
силівського району. Щодоби 
споживачам подається біля 
50 тисяч кубометрів питної 
води.

МКП «Хмельницькводока-
нал» забезпечує відведення та 
очищення стічних вод 220 ти-
сячам населення та інших або-
нентів міста Хмельницького.

Вода видобувається з 5-ти міських водозаборів і окремо роз-
ташованого Чернелівського водозабору. На водозаборах пра-

В.о. директора   
КП «Хмельницькводоканал» 
Новосад Олександр Ярославович

цює 70 свердловин та 9 насосних станцій ІІ-го підйому. Вода 
з Чернелівського водозабору подається в місто по водогону 
діаметром 1000 мм довжиною 34 км і становить до 95% від 
загального водоспоживання міста. Цей водозабір є доміную-
чим, його потужність – 100,5 тис. м³ за добу. Якість води, що 
подається споживачам, за основними показниками відповідає 
нормативу.

Система водопостачання складається із 6-ти підземних во-
дозаборів із 66 свердловинами, 6-ти насосних станцій І-го 
підйому, 9-ти насосних станцій ІІ-го і ІІІ-го підйомів, 3-х комп-
лексів очисних споруд водопостачання, 23-х насосних станцій 
підкачування води, 9-ти систем знезараження питної води гі-
похлоритом, 15-ти резервуарів чистої води загальним об’ємом 
69 тис. м³, 639,2 км водопровідних мереж.

Господарчо-побутова каналізація складається із самоплив-
них колекторів, каналізаційних насосних станцій, напірних 
трубопроводів та каналізаційних очисних споруд. Стічні води 
самопливними колекторами надходять до 25 насосних станцій, 
які перекачують стічні води на два майданчики каналізаційних 
очисних споруд потужністю 30000 та 75000 кубометрів за добу. 
Після очищення та знезараження гіпохлоритом, очищені води 
скидаються у водні об’єкти. Загальна довжина каналізаційних 
мереж – 372 км.

Учасники форуму

ВИШГОРОДСЬКЕ МКП «ВОДОКАНАЛ»
Адреса: 07300, Київська обл., 
 м. Вишгород, вул. Набережна, 8-а
Телефон: +38 (04596) 2 33 54, +38 (04596) 2 27 22
Факс: +38 (04596) 2 33 54
E-mail: ego65@ukr.net
Веб-сайт: www.vyshhorodvodokanal.com.ua

Вишгородське міське ко-
мунальне підприємство «Во-
доканал»  – це спеціалізова-
не підприємство, яке надає 
послуги з водопостачання та 
водовідведення населенню, 
підприємствам та установам 
міста Вишгорода. Користу-
вачами цих послуг є понад 
14 тисяч абонентів-фізичних 
осіб (близько 24 тисяч на-
селення) та 393 абонентів- 
юридичних осіб. На підпри-
ємстві працює 85 фахівців. 

Джерелом централізова-
ного питного водопостачан-
ня міста Вишгорода є під-
земна вода. Водопровідне 
господарство являє собою 
виробничо-технічний комп-

лекс, який включає 55 км водопровідних мереж. На балансі 
та обслуговуванні підприємства знаходяться 10 артезіан-
ських свердловин, з яких 7 – на території водопровідної на-

Директор Вишгородського  
МКП «Водоканал»  
Чебан Георгій Васильович

сосної станції та 3 окремо розташованих – по пр. Мазепи, в 
урочищі «Гористе», по вул. Шолуденка. Глибина свердловин 
складає від 123 до 307 метрів. Фактична середньодобова по-
дача води становить 5,0-6,0 тисяч м³ води за добу. Для подачі 
води в мережу експлуатується водопровідна насосна станція 
ІІ-го підйому, на якій влаштовані два резервуари чистої води 
об’ємом по 5 тисяч кубометрів кожний. У місто вода подаєть-
ся по двох водоводах.

Каналізаційне господарство включає 76 км каналізацій-
них мереж. Щодоби перекачується 4,0-5,5 тисяч кубометрів 
стічних вод. Перекачування стічних вод здійснюється трьома 
каналізаційними насосними станціями. Каналізаційні сто-
ки самопливними колекторами та від двох каналізаційних 
станцій надходять на головну станцію, яка двома напірними 
колекторами перекачує їх без очистки в каналізаційну мере-
жу м.  Києва, оскільки очисних споруд м.  Вишгород не має. 
Насосні станції переведені на автоматичний режим роботи 
насосів із частотним регулюванням. Контроль за якістю стіч-
них вод здійснює Управління екологічного контролю ПрАТ АК 
«Київводоканал».
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КП «ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ»
Адреса: 14017, м. Чернігів, вул. Жабинського, 15
Телефон: +38 (0462) 94 13 01, +38 (0462) 94 13 00
Факс: +38 (0462) 94 25 11
E-mail: info@water.cn.ua
Веб-сайт: www.water.cn.ua

КП «Чернігівводоканал» 
надає послуги з водопоста-
чання та водовідведення на-
селенню, підприємствам та 
установам міста Чернігова та 
сільським населеним пунк-
там Чернігівського району.

Послуги централізованого 
водопостачання підприєм-
ство надає 269 тисячам жите-
лів міста Чернігова та 9 при-
леглих сіл: Гущин, Жавинка, 
Киїнка, Новий Білоус, Ново-
селівка, Павлівка, Старий 
Білоус, Трисвятська Слобода 
та Халявін. Послуги з центра-
лізованого водовідведення 
отримують біля 256 тисяч 
населення Чернігова та 4 сіл: 
Киїнка, Новоселівка, Павлів-

ка, та Халявін. На підприємстві працює 582 співробітники.
Джерелом водопостачання є Чернігівське родовище пріс-

них підземних вод. Водопостачання забезпечується 5-ма 
груповими водозаборами та 6-ма окремо розташованими 

Начальник  
КП «Чернігівводоканал»  
Малявко Сергій Михайлович

міськими артезіанськими свердловинами. Загальна кількість 
свердловин  – 109 одиниць, середньодобовий підйом води  – 
51,3 тисяч м³ за добу. На балансі КП «Чернігівводоканал» об-
ліковуються вуличні, квартальні мережі та водопровідні вво-
ди багатоквартирних житлових будинків діаметром від 25 до 
700  мм загальною довжиною 557,1 км, з яких 182,7 км, або 
32,8% амортизовані. Система водопостачання має 38 насосних 
станцій ІІ і ІІІ підйомів, 14 резервуарів чистої води загальним 
об’ємом 26  тисяч  м³, комплекс очисних споруд, 33 насосні 
станції підкачування води.

Загальна довжина каналізаційних мереж становить 
334,0 км, з яких повністю амортизовані 246,1 км, або 73,9%. 
Каналізаційні стоки самопливними колекторами надходять 
на 20 каналізаційних насосних станцій, які розташовані у най-
нижчих місцях і перекачують їх на очисні споруди. На очисних 
спорудах проєктною потужністю 94 тис. м³ за добу стічні води 
проходять механічну і біологічну очистку та доочищення в біос-
тавках. Очищені стічні води знезаражуються ультрафіолетом, 
зневоднення осаду здійснюється на мулових майданчиках. На-
разі реконструкція каналізаційних очисних споруд міста є ос-
новним пріоритетом серед стратегічних інвестиційних заходів 
КП «Чернігівводоканал».

Учасники форуму

ТОВ «ВОДОКАНАЛ КАРПАТВІЗ»
Адреса: 90202, Закарпатська обл., м. Берегове,  
 вул. Б.Хмельницького, 99
Телефон: +38 (03141) 234 58, +38 (03141) 421 65
Факс: +38 (03141) 234 40
E-mail: karpatviz@meta.ua
Веб-сайт: www.karpatviz.com.ua

ТОВ «Водоканал Карпат-
віз»  – підприємство у м.  Бе-
регове, що створене з метою 
надання послуг з централі-
зованого водопостачання 
та водовідведення спожи-
вачам міста. Засновниками 
є управління комунального 
майна міста Берегове та 
ЗАТ  «Ніршегвіз» Угорської 
Республіки. Товариство є 
орендарем цілісного майно-
вого комплексу, власником 
якого є територіальна грома-
да м. Берегове в особі Бере-
гівської міської ради.

Послуги з водопостачання 
отримує 40%, а з водовідве-
дення – 36% населення міста. 
Користувачами послуг водо-

постачання є 4695 абонентів, з яких 4420 – населення, 21 – бюд-
жетні установи, 254  – інші юридичні особи; централізованого 
водовідведення – 4389 абоненти, з яких 4063 – населення, 18 – 

Директор  
ТОВ «Водоканал Карпатвіз»  
Галайда Йосип Степанович

бюджетні установи, 308 – інші юридичні особи. На підприємстві 
працює 45 осіб.

Водопостачання забезпечується з 4-х артезіанських свердло-
вин глибиною 100 м та 60 м. Насоси перекачують воду до водо-
очисних споруд та резервуара чистої води об’ємом 3 тис. м³, що 
знаходиться на відстані 3 км від водозабору. Вода, пройшовши 
через три фільтри знезалізнення та деманганації очищаєть-
ся від надлишку заліза та марганцю, знезаражується рідким 
хлором і гравітаційним методом подається в місто. На балансі 
товариства перебуває 32,6 км во-
допровідних мереж.

Водовідведення забезпечу-
ється самопливними та напірни-
ми колекторами каналізаційної 
мережі загальною протяжністю 
29,6 км, 6-ма насосними станція-
ми, які перекачують стічні води на 
відстань 3,2 км за місто для їх очи-
стки. Очищення стічних вод здійс-
нюється на очисних спорудах 
«Чизай» потужністю 8,7  тис.  м³ 
за добу,а скид очищених стічних 
вод – до каналу Верке.
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МКП «ВУВКГ МІСТА ХЕРСОНА»
Адреса: 73000, м. Херсон, пл. ім. Ю. Тутушкіна, 9
Телефон: +38 (0552) 45 50 01, +38 (0552) 42 22 33
Факс: +38 (0552) 45 47 51
E-mail: hvodokanal@gmail.com
Веб-сайт: www.water.kherson.ua

КП «ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ»
Адреса: 18036, м. Черкаси,  
 вул. Гетьмана Сагайдачного, 12 
Телефон: +38 (0472) 37 35 33, +38 (0472) 37 33 00
Факс: +38 (0472) 37 71 36
E-mail: water2@uch.net 
Веб-сайт: www.vodokanal.ck.ua

МКП «ВУВКГ м. Херсона» – 
це колектив чисельністю 
923 особи, які забезпечують 
повний технологічний цикл 
подачі питної води та відво-
ду стічних вод. Підприємство 
надає послуги з централізо-
ваного водопостачання май-
же 300 тисячам осіб, з водо-
відведення  – 235 тисячам, 
5576 підприємствам та ор-
ганізаціям. Крім того, здійс-
нює обслуговування міських 
фонтанів.

Джерелом водопоста-
чання міста є Херсонське 
родовище підземних вод. В 
експлуатації задіяно 6 водо-
заборів з 59 артезіанськими 
свердловинами та 87 окремо 

розташованих свердловин по місту глибиною 60-100 м, 15 ре-
зервуарів чистої води загальним об’ємом 42  тис.  м³. Знеза-
раження води виконується гіпохлорітом натрію та ультрафіо-

КП «Черкасиводоканал»  — 
сучасне підприємство, про-
фільним видом діяльності яко-
го є надання населенню послуг 
з централізованого водопоста-
чання та водовідведення, екс-
плуатація водопровідних і ка-
налізаційних мереж та споруд.

Послуги централізованого 
водопостачання підприємство 
надає 249 тисячам жителів мі-
ста Черкаси та 3-х прилеглих сіл 
Черкаського району: Герони-
мівка, Хутори, Червона Слобо-
да. Послуги з централізованого 
водовідведення отримують 
біля 240 тисяч населення міста 

Черкаси та 2 сіл: Геронимівка та Хутори. Сьогодні «Чер ка си во до ка-
нал» щодня подає споживачам 70-80 тис. м³ питної води, якість якої 
відповідає всім вимогам ДСанПіНу 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги 
до води питної, призначеної для споживання людиною» як за хі-
мічними, так і за бактеріологічними показниками. Персоналом під-
приємства обслуговується: Дніпровська водоочисна станція потуж-

Директор  
МКП «ВУВКГ м. Херсона»  
Скобліков Віктор Вікторович

В. о. директора  
КП «Черкасиводоканал» 
Лісковець  
Світлана Володимирівна

летовим випромінюванням. Середньодобовий обсяг подачі 
питної води у мережу – 50 тис. м³. Завдяки 72 насос ним стан-
ціям ІІ-го та ІІІ-го підйомів, 63 насосним станціям підкачу-
вання води та 929 км водопровідних мереж вода потрапляє 
у кожну домівку.

Стічні води міста по 297 км каналізаційних мереж відво-
дяться на 17 насосних станцій перекачки стічних вод, звідки 
потрапляють на міські очисні споруди. Після повного циклу 
біологічного очищення та лабораторних досліджень вода по-
вертається у природне середовище.

ністю 90 тис. м³ води за добу; насосна станція ІІІ підйому; 469,2 км 
водопровідних мереж і водоводів; 277,4 км каналізаційних мереж і 
головних колекторів; 45 підвищувальних насосних станцій; 17 кана-
лізаційних насосних станцій.

Система водопостачання складається з 2-х поверхневих та 5-ти 
підземних водозаборів із 30 свердловинами, 5-ти насосних стан-
цій ІІ і ІІІ підйомів, 10-ти резервуарів чистої води загальним об’є-
мом 58 тис. м³, 45-ти насосних станцій підкачування води.

Система водовідведення складається із каналізаційних мереж 
загальною довжина 279 км, 15 каналізаційних насосних станцій — 
2 головних та 13 районних. Для очищення стічні води напірними 
трубопроводами підприємства перекачуються на відомчі каналі-
заційні очисні споруди ПАТ «АЗОТ».

За останні роки вода в Дніпрі суттєво погіршилася, очистка до 
якісної питної була і залишається пріоритетним напрямом роботи 
«Черкасиводоканалу». У 1986 році з метою забезпечення водою 
міста при надзвичайних 
ситуаціях було побудо-
вано та введено в екс-
плуатацію Вільшанський 
водозабір потужністю 
86 тис. м³. Він є резерв-
ним.

Учасники форуму
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КП «ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ»
Адреса: 43010, м. Луцьк, вул. Дубнівська, 26
Телефон: +38 (0332) 28 40 00, +38 (0332) 25 55 55
Факс: +38 (0332) 28 40 10
E-mail: info@vd.lutsk.ua
Веб-сайт: www.vd.lutsk.ua

КП «Луцькводоканал» – су-
часне підприємство, пріорите-
том діяльності якого є надання 
населенню, підприємствам, 
установам, закладам міста 
Луцька та навколишніх сіл 
якісних послуг водопостачан-
ня та водовідведення згідно 
укладених договорів та дію-
чих тарифів. Послуги з центра-
лізованого водопостачання 
та водовідведення надаються 
97,2 тисячам споживачів, з 
них: населення  – 95,2 тисяч 
осіб та юридичні особи  – 2,1 
тисячі споживачів. Послугами 
водопровідного господарства 

користується понад 185,5 тисяч жителів міста Луцька, 12-ти сіл 
Луцького району: Боратин, Великий Омеляник, Голишів, Змі-
їнець, Крупа, Липини, Лище, Новостав, Підгайці, Рованці, Стру-
мівка, Тарасове та 3-х сіл Ківерцівського району: Жидичин, Ли-
пляни, Прилуцьке. Послуги з централізованого водовідведення 
отримують біля 200 тисяч населення міста Луцька, 6-ти сіл Луць-
кого району: Великий Омеляник, Зміїнець, Липини, Рованці, 
Струмівка, Тарасове та с. Прилуцьке Ківерцівського району.

Директор  
КП «Луцькводоканал»  
Гуменюк Віктор Миколайович

Зараз водопостачання міста здійснюється із підземних 
джерел п’яти водозаборів: Дубнівського, Ново-Дубнівсько-
го, Східного, Південно-Східного та Омелянівського. Загальна 
кількість свердловин  – 52 одиниці, глибина їх коливається 
від 26 до 170 метрів. Дубнівська площадка являється голов-
ним джерелом водопостачання міста. Всі площадки водо-
підготовки мають комплекс споруд по очищенню та обробці 
сирої води із парком резервуарів чистої води в кількості 12 
одиниць, загальним об’ємом 51,3 тисяч м³. У комплекс споруд 
входять станції знезалізнення. Загальна протяжність водо-
провідних мереж становить 317,4 км. Експлуатуються сталеві, 
чавунні, азбестоцементні, пластикові та поліетиленові труби 
широкого діапазону.

Система водовідведення включає в себе каналізаційні 
мережі, колектори, каналізаційні насосні станції та кана-
лізаційні очисні споруди. Збір стічних вод здійснюється за 
допомогою розгалуженої каналізаційної мережі та кана-
лізаційними насос ними станціями в кількості 20 одиниць, 
що знаходяться на балансі підприємства, та транспортують 
стічні води через головні на каналізаційні очисні споруди 
потужністю 120 тисяч м³ за добу, на яких здійснюється пов-
ний цикл механічної й біологічної очистки та доочищення на 
біологічних ставках із наступним випуском очищеної води в 
річку Стир. Загальна протяжність каналізаційних мереж ста-
новить 220,1 км.

Учасники форуму

ДПП «КРИВБАСПРОМВОДОПОСТАЧАННЯ»

Державне промислове 
підприємство «Крив бас пром-
во до постачання» займається 
видобуванням, розподілен-
ням, транспортуванням та по-
стачанням води промисловим 
та побутовим споживачам 
Дніпропетровської облас-
ті. Підприємство забезпечує 
виробництво питної води на 
Каховському водопровідному 
комплексі та централізоване 
постачання питної води меш-
канцям м. Кривий Ріг та 115 
містам, селищам та сільським 
населеним пунктам Дніпропе-
тровської області.

Підприємство експлуатує 
5 водосховищ, 3 комплекси очисних споруд водопостачання 
продуктивністю 1 млн. м³ за добу, 46 резервуарів чистої води 
загальним об’ємом 176 тис. м³, магістральні водоводи протяж-
ністю 650 км, забезпечує питною та технічною водою Криво-
різький залізорудний басейн та прилеглі сільські райони.

Генеральний директор  
ДПП «Кривбаспромводо-
постачання»  
Харитонов Єгор Борисович

ДПП «Кривбаспромводопостачання» забезпечує:
- транспортування технічної води з Каховського водосхо-

вища каналом Дніпро-Кривий Ріг до Південного водо-
сховища, з якого технічна вода використовується для 
зрошення ділянок та технологічних потреб підприємств, 
а також для виробництва комунальним підприємством 
«Кривбасводоканал» та подальшим забезпеченням пит-
ною водою мешканців міста Кривий Ріг та прилеглих се-
лищ;

- постачання технічної напірної води з каналу Дніпро-Кри-
вий Ріг для зрошення та виробництва питної води для 
мешканців Дніпропетровської області;

- подачу технічної води з Карачунівського водосховища у 
річку Стара Саксагань для відновлення її водності;

- надання послуг, пов’язаних із постачанням води до водо-
забірних споруд підприємств та садових товариств шля-
хом підтримання в Карачунівському та Макортівському 
водосховищах необхідного рівня води;

- регулювання рівня води у Карачунівському водосховищі 
на річці Інгулець, Макортівському, Кресівському та Сак-
саганському водосховищах на річці Саксагань;

- здійснює відкачування шахтних вод на об’єктах великих 
підприємств гірничо-металургійного комплексу.

Адреса: 550069, Дніпропетровська обл.,  
 м. Кривий Ріг, проспект Миру, 15-а
Телефон: +38 (056) 404 83 18, +38 (056) 426 27 26
Факс: +38 (056) 404 83 85
E-mail: kpvs@kpvs.dp.ua
Веб-сайт: www.kpvs.dp.ua
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КП «КРЕМЕНЧУКВОДОКАНАЛ»
Адреса: 39600, м. Кременчук,  
 провул. Героїв Бресту, 35-а
Телефон: +38 (0536) 77 97 01, +38 (0536) 74 70 70
Факс: +38 (0536) 77 98 87
E-mail: gpub@sat.poltava.ua
Веб-сайт: www.kvk.pl.ua

ДІ «УКРНДІВОДОКАНАЛПРОЕКТ»
Адреса: 02125, м. Київ,  
 вул. Віталія Шимановського, 2/1
Телефон: +38 (044) 544 11 90, +38 (044) 543 95 45
Факс: +38 (044) 543 98 42
E-mail: main@uvkp.com.ua
Веб-сайт: www.uvkp.com.ua

КП «Кременчукводоканал» 
Кременчуцької міської ради 
надає послуги з централізо-
ваного водопостачання 185 
тисячам населення міста 
Кременчука та розташованих 
навколо міста 5-ти сіл Кре-
менчуцького району: Вільна 
Терешківка, Кривуші, Нова 
Знам’янка, Піщане, Садки, а 
також забезпечує безпере-
бійне відведення і очищення 
стічних вод близько 180 тисяч 
населення та інших абонентів 
міста Кременчука та с. Піща-
не Кременчуцького району. 
Об’єктами водопостачання 
та водовідведення є житлові 
будинки, промислові підпри-
ємства, об’єкти соцкультпо-
буту та інші. Головні завдання 

КП «Кременчукводоканал»: забезпечення населення, підприємств 
та установ Кременчука якісними послугами водопостачання та во-

Український державний на-
уково-дослідний і проєктно- 
вишукувальний інститут 
«УкрНДІводоканалпроект» 
здійснює проєктування об’єк-
тів для підприємств мета-
лургійної, хімічної, нафто-
хімічної, нафтопереробної, 
гірничодобувної, легкої та 
харчової промисловостей, 
машинобудування, водного 
господарства та іншого про-
філю. У 1963 році інституту на-
дано статус територіального 
спеціалізованого інституту з 
водопостачання та водовідве-
дення в Україні.

У різні роки за проєктами інституту збудовані та успішно екс-
плуатуються понад 3500 об’єктів водопостачання, водовідведен-
ня та промислової гідротехніки як в Україні, так і за її межами. Се-
ред запроєктованих об’єктів: водосховища, водозабірні споруди 
з підземних і поверхневих джерел, фільтрувальні станції, водо-
провідні насосні станції, станції знезалізнення, очищення води від 

Директор  
КП «Кременчукводоканал»  
Міхєєв Роман Валентинович

Директор  
ДІ «УкрНДІводоканалпроект» 
Оглобля Олександр Іванович

довідведення відповідно до національних стандартів, впроваджен-
ня нових технологій та обладнання, зниження втрат енергоресур-
сів; участь у будівництві нових об’єктів і реконструкції існуючих для 
стабільного соціального та економічного розвитку регіону.

марганцю та сірководню, водогони, руслові греблі, накопичувачі 
водопровідних осадів, внутрішньо-майданчикові мережі і спору-
ди, споруди для оборотного і протипожежного водопостачання, 
споруди з очищення та відведення побутових, виробничих і дощо-
вих вод, споруди для систем повторного використання глибоко 
очищених стічних вод, споруди з оброблення осаду, хвостосхови-
ща, шламонакопичувачі, ставки доочищення, дренажні системи, 
протифільтраційні завіси та інші об’єкти зовнішнього водопоста-
чання, водовідведення та промислової гідротехніки.

Починаючи з 1976 року, ДІ «УкрНДІводоканалпроект» здійс-
нює розгляд та погодження передпроєктної і проєктної докумен-
тації для всіх об’єктів, розташованих на території України в зоні 
територіальної діяльності інституту. На теперішній час розгляну-
то понад 22 тисячі проєктів, багато з яких були доопрацьовані з 
урахуванням зауважень фахівців інституту.

Враховуючи значний науково-технічний потенціал інституту, 
Держбуд України в червні 2005 року надав ДІ «УкрНДІводо-
каналпроект» статус базової організації з науково-технічної ді-
яльності у галузі будівництва за визначеними напрямами. Як ба-
зова організація за відповідними напрямами діяльності інститут 
бере участь у розробленні та підготовці проєктів законодавчих 
актів, нормативних документів, а також надає роз’яснення щодо 
окремих положень чинних нормативних документів.

Учасники форуму
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ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Адреса: 09100, Київська обл.,
 м. Біла Церква, вул. Сухоярська, 14
Телефон: +38 (0456) 30 11 12, +38 (0456) 30 11 11
Факс: +38 (0456) 36 82 12
E-mail: office@bcvoda.com.ua
Веб-сайт: www.bcvoda.com.ua

ТОВ «Білоцерківвода» ство-
рено у 2012 році. Цілісний 
майновий комплекс КП «Біло-
церківводоканал» Білоцерків-
ської міської ради, яке надава-
ло послуги з централізованого 
водопостачання та водовідве-
дення в Білій Церкві і окремих 
населених пунктах, передано в 
концесію ТОВ «Білоцерківво-
да» з 1 січня 2013 року, і стало 
першим концесійним водока-
налом в Україні.

Підприємство експлуатує 
потужний комплекс споруд, 
який надає послуги з центра-
лізованого водопостачання 
та водовідведення понад 68 
тисячам абонентів, з яких 
66670 – населення, 1730 – під-
приємства і установи. Товари-

ство стабільно забезпечує питним водопостачанням 146,7  тисяч 
населення м. Біла Церква та с. Мала Вільшанка, постачає питну 

Генеральний директор  
ТОВ «Білоцерківвода»  
Бойко Тетяна Юріївна

воду в м. Умань та здійснює відведення та очищення стічних вод 
161,6 тисячі населення м. Біла Церква, смт Терезине та с. Фурси. 
Кількість працівників на підприємстві складає 640 осіб.

Джерело постачання води  – поверхневі води Білоцерків-
ського Верхнього водосховища на р.  Рось, розташованого за 
10 км на південний захід від міста. Нині система водопостачан-
ня забезпечує середньодобову подачу води у мережу обсягом 
39,9  тис.  м³ за добу. Для здійснення діяльності підприємство 
експлуатує комплекс гідротехнічних споруд водозабору з на-
сосною станцією І-го підйому, насосно-фільтрувальну станцію 
для приготування та подачі питної води проєктною потужністю 
136,6 тис. м³ за добу, 4 резервуари чистої води загальним об’є-
мом 40  тис.  м³, 7 водопровідних насосних станцій ІІ-го і ІІІ-го 
підйомів, 6 насосних станцій підкачування води, 339,3 км водо-
провідних мереж. 

Відведення та очищення побутових та виробничих стічних вод 
здійснюється за повною роздільною схемою. Система забезпечує 
середньодобове відведення та очищення стічних вод обсягом 
29,4 тис. м³ за добу. Підприємство експлуатує 270,1 км каналіза-
ційних мереж, 16 каналізаційних насосних станцій, комплекс ка-
налізаційних очисних споруд повної біологічної очистки стічних 
вод проєктною потужністю 45 тис. м³ за добу. Очисні споруди роз-
ташовані на сході від міста та займають площу 33,5 га.

Учасники форуму

КП "МІСЬКВОДОКАНАЛ"  
МУКАЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Адреса: 89600, Закарпатська обл., м. Мукачево,  
 пл. Кирила та Мефодія, 7
Телефон: +38 (050) 101-75-50
E-mail: miskvodokanal@mukachevo-rada.gov.ua

Мукачівське міське кому-
нальне підприємство «Мука-
чівводоканал» Мукачівської 
міської ради надає послуги 
з централізованого водопо-
стачання 68  тис. населення 
міста Мукачеве та забезпечує 
безперебійне відведення і 
очищення стічних вод 70 тис. 
населення та інших абонентів 
міста Мукачеве та смт Чина-
дійово. На підприємстві пра-
цює 753 особи.

Джерелом централізова-
ного водопостачання є під-
земні води 9 водозаборів, на 
яких збудовано 93 артезіан-
ські свердловини, та 19 окре-

мо розташованих свердловин. Середньодобова подача води у 
мережу становить 22 тис. м³.

У системі водозабезпечення експлуатується 223,3 км водо-
провідних мереж, комплекс очисних споруд, 19 резервуарів 
чистої води загальним об’ємом 20,6 тис. м³, 20 насосних стан-
цій ІІ-го і ІІІ-го підйомів.

Директор  
КП "Міськводоканал"  
Мукачівської міської ради
Казибрід Олег Романович

Водовідведення здійс-
нюється каналізаційною 
мережею протяжністю 
207,4 км та 10 каналізаці-
йними насосними станці-
ями, за допомогою яких 
стічні води транспорту-
ються на каналізаційні 
очисні споруди. Міські очисні споруди проєктною потужністю 
16,0 тис. м³ за добу приймають 18-20 тис. м³ стічних вод.

Хіміко-бактеріологічні лабораторії підприємства здійсню-
ють постійний виробничий контроль за якістю питної води, її 
хімічним та бактеріологічним складом, а також за якістю скиду 
у мережу стічних вод та їх очистки.
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КП «ВУВКГ МІСТА УЖГОРОДА»
Адреса: 88000, м. Ужгород, вул. Митна, 1
Телефон: +38 (0312) 64 08 26, +38 (0312) 64 06 56
Факс: +38 (0312) 64 35 03
E-mail: kanc@uz.ua
Веб-сайт: www.voda.uz.ua

КП «МАРІУПОЛЬВОДОКАНАЛ»
Адреса: 87555, Донецька обл.,  
 м. Маріуполь, вул. Соборна, 7
Телефон: +38 (0629) 33 62 87, +38 (0629) 33 75 44
Факс: +38 (0629) 52 70 29
E-mail: vodokanal@mvk.org.ua
Веб-сайт: www.mvk.org.ua

КП «Виробниче управління 
водопровідно-каналізаційно-
го господарства міста Ужгоро-
да» надає послуги з централі-
зованого водопостачання 117 
тисячам жителів Ужгорода та 
4 прилеглих сіл: Баранинці, 
Кінчеш, Коритняни, Часлівці, 
з централізованого водовід-
ведення  – 105 тисячам насе-
лення Ужгорода та прилеглих 
сіл Минай і Оноківці. Чисель-
ність персоналу на підприєм-
стві становить 445 осіб.

Централізоване водопо-
стачання міста забезпечуєть-
ся з підземного водозабору 
«Минай» з 21 свердловиною 
продуктивністю 30,0  тис.  м³ 
за добу та поверхневого во-
дозабору з комплексом на-

сосно-фільтрувальних станцій на дериваційному каналі р. Уж 
загальною продуктивністю 37,3 тис. м³ за добу.

Комунальне підприємство 
«Маріу поль во до канал» забез-
печує централізоване водо-
постачання населення міста 
Маріуполя і 14-ти прилеглих 
населених пунктів, централі-
зоване водовідведення – міста 
Маріуполя та 5-ти прилеглих 
населених пунктів. Штатна чи-
сельність працівників стано-
вить 1251.

Послуги централізовано-
го водопостачання отримує 
майже 400 тисяч населення, 
водовідведення – біля 300 ти-
сяч. Середньодобова подача 
питної води в мережу склала 
107,2 тис. м³.

Джерелом водопостачан-
ня є річка Сіверський Донець 

через централізовану систему водопостачання КП «Компанія 
«Вода Донбасу» та підземні води 2 водозаборів, на яких роз-
міщено 10  свердловин. Підприємство закуповує питну воду у 

Директор  
КП «ВУВКГ міста Ужгорода»  
Карташов  
Станіслав Олександрович

Начальник  
КП «Маріупольводоканал» 
Антоненко  
Володимир Валерійович

Вода підземного водозабору за всіма показниками відпові-
дає вимогам до води питної, тож комплекс доочистки на водо-
заборі відсутній. Знезаражування води здійснюється рідким 
хлором у процесі надходження води у РЧВ.

Водоканал подає 20-23 тис. м³ питної води за добу. На обліку 
у підприємства налічується 47133 абонентів, з них 44261 – фі-
зичних осіб та 2872 суб’єктів господарювання.

На балансі господарства перебуває 286,1 км водоводів, ву-
личної та квартальної мережі загальною довжиною 285,9 км, 3 
поверхневі та 2 підземні водозабори, які мають 26 свердловин, 
2 окремо розташовані свердловини, 5 насосних станцій ІІ і ІІІ під-
йомів, 9 насосних станцій підкачування води, 21 резервуар чистої 
води загальним об’ємом 31 тис. м³, 3 комплекси очисних споруд.

Система водовідведення складається з 207,5 км каналіза-
ційних мереж, 13 каналізаційних насосних станцій перекачу-
вання стічних вод, каналізаційних очисних споруд проєктною 
потужністю 50,0 тис. м³ за добу. На очисних спорудах застосо-
вана механічна та біологічна очистка. Мул зневоднюється на 
мулових майданчиках, а потім вивозиться у бурти на території 
очисних споруд.

КП «Компанія «Вода Донбасу», питома частка якої складає 98% 
від обсягу подачі води в мережу. Якість питної води, що постачає 
споживачам КП «Компанія «Вода Донбасу» із фільтрувальної 
станції, залежить від співвідношення води із Південно-Донбась-
кого водогону і Старо-Кримського водосховища, оскільки вода 
у водосховищі має підвищений склад солей.

В господарському віданні КП «Маріупольводоканал» знахо-
диться 1777,9 км розподільних мереж, 10 свердловин, 13 насос-
них станцій ІІ і ІІІ підйомів, 10 резервуарів чистої води загальним 
об’ємом 43 тис. м³, 5 станцій знезараження, 50 насосних станцій 
підкачування води. Для знезараження води застосовується гіпо-
хлорит натрію.

Контроль якості питної води здійснює акредитована хіміко- 
бактеріологічна лабораторія підприємства.

Для водовідведення міста використовується роздільна си-
стема каналізації. Водовідведення забезпечується системою 
напірно-самопливних колекторів і мереж загальною довжиною 
675,2 км та 22 каналізаційними насосними станціями перекачу-
вання стічних вод з подальшим очищенням на станції біологіч-
ного очищення продуктивністю 250 тис. м³ стічних вод за добу. 
Зневоднення осаду здійснюється на мулових майданчиках. Очи-
щені стічні води знезаражуються рідким хлором і скидаються в 
акваторію Азовського моря.

Учасники форуму
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КП «ЧОРНОМОРСЬКВОДОКАНАЛ»
Адреса: 68003, Одеська обл., 
 м. Чорноморськ, пр-т Миру, 41-а
Телефон: +38 (04868) 6 02 48, +38 (04868) 6 10 29
Факс: +38 (04868) 6 00 07
E-mail: cvk2019@ukr.net
Веб-сайт: www.cvk.od.ua

КП «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ»
Адреса: 58023, м. Чернівці, вул. Комунальників, 5
Телефон: +38 (050) 434 27 41, +38 (0372) 54 46 01
Факс: +38 (0372) 54 25 38
E-mail: info@vodokanal.cv.ua
Веб-сайт: www.vodokanal.cv.ua 

КП «Чорноморськводока-
нал» надає послуги з центра-
лізованого водопостачання 
споживачам м. Чорномор-
ська, смт Олександрівка 
та прилеглих сіл: Бурлача 
Балка, Великодолинське, 
Молодіжне, Малодолинське, 
Сухий Лиман, та з водовід-
ведення – м. Чорноморська, 
смт Олександрівка, сіл Мо-
лодіжне та Малодолинське. 
Колектив підприємства налі-
чує 193 працівники.

Послуги водопостачання 
отримують 73 тисячі насе-
лення, водовідведення  – 
майже 60 тисяч. Централі-
зованим водопостачанням 

забезпечено 100% населення Чорноморська. Цілодобові по-
слуги надаються 27340 абонентам, з яких 26324 – населення, 
1016 – юридичні особи. Середньодобова подача питної води в 
мережу склала 17,3 тисяч м³ за добу.

Директор  
КП «Чорноморськводоканал»  
Бондаренко  
Володимир Григорович

Джерелом водопостачання міста є поверхневі води р. Дніс-
тер через централізовану систему водопостачання м. Одеса. 
Підприємство закуповує питну воду в орендного підприєм-
ства «Інфоксводоканал» ТОВ «Інфокс», яке обслуговує мере-
жі одеського водопроводу. Річковий водозабір розташований 
поблизу міста Біляївка, де питна вода проходить очищення на 
водопровідних очисних спорудах «Дністер».

Система водопостачання міста включає 9 окремо розміще-
них свердловин, 29 насосних станцій ІІ і ІІІ підйомів, 4 резер-
вуари чистої води загальним об’ємом 19 тис. м³, 27 насосних 
станцій підкачування води, 234,6 км водопровідних мереж. 
Для знезараження води з 1996 року застосовується станція 
«Діоксид», яка забезпечує виробництво і подачу діоксиду 
хлору в мережу за допомогою спеціального обладнання.

Для водовідведення міста використовується роздільна 
система каналізації, загальна довжина мереж якої сягає 
136,9  км. Система водовідведення має 7 каналізаційних на-
сос них станцій, які перекачують стічні води на комплекс очис-
них споруд продуктивністю 25 тис. м³ за добу. На спорудах 
стічні води проходять механічну і біологічну очистку та до-
очи щення. Зневоднення осаду здійснюється на мулових май-
данчиках. Очищені стічні води знезаражуються гіпохлоритом 
і через глибоководний випуск скидаються у Чорне море.

Учасники форуму

КП «Чернівціводоканал» 
Чер ні вецької міської ради на-
дає послуги централізованого 
водопостачання 174 тисячам 
жителів міста Чернівці, район-
ному центру Заставнівського 
району Чернівецької області — 
місту Заставна та 2 сільським 
населеним пунктам Застав-
нівського району: с. Вікно та 
с. Погорилівка. Послуги з цен-
тралізованого водовідведення 
отримують біля 163 тисяч на-
селення Чернівців. На сьогодні 
«Чернівціводоканал» подає 
у мережу 50-58 тис. м³ питної 
води за добу.

Водопостачання забезпечується з поверхневого водозабору на 
р. Дністер водогоном «Дністер-Чернівці» і системою підземних 
водозаборів, облаштованих у заплаві р. Прут: водозабір «Рогізна» 
в комплексі з водозаборами «Ленківці-1» та «Очерет», водозабір 
«Біла», водозабір «Магала», а також 2 окремих свердловин. На 
балансі КП «Чернівціводоканал» 15 водопровідних станцій, з них: 
І підйому — 9; ІІ,ІІІ підйому — 6, які забезпечують необхідний тиск у 
водопроводі для здійснення подачі води споживачам, 25 насосних 

Ген. директор  
КП «Чернівціводоканал»  
Колесник Андрій Миколайович

станцій підкачування води, комплекс водоочисних споруд потуж-
ністю 90 тис. м³ за добу, 428 км водопровідної мережі, в тому чис-
лі: водогони — 131,2 км, вуличні мережі — 223,9 км, внутрішньо 
квартальні та внутрішньо дворові мережі — 72,9 км. Система во-
допостачання має 14 резервуарів чистої води загальним об’ємом 
84 тис. м³, 6 систем знезараження питної води, з них рідким хло-
ром — 4 та гіпохлоритом — 2.

Водовідведення включає в себе каналізаційні мережі, колекто-
ри, тунель глибокого закладання, каналізаційні насосні станції та 
очисні споруди каналізації. У старій правобережній частині міста 
діє загальносплавна каналізація, а в нових районах — повна роз-
дільна система каналізування. Стічні води м. Чернівці відводяться 
безпосередньо на очисні споруди каналізації як самопливними 
каналізаційними мережами, так і напірними мережами за допо-
могою насосних станцій. Для перекачки стічних вод експлуатують-
ся 14 каналізаційних насосних станцій. Потужність очисних споруд 
становить 72 тис. м³ за добу. 
Мережа водовідведення 
складається з 299,3 км, в 
тому числі: головних колек-
торів  — 17,5 км, напірних 
трубопроводів  — 19,6 км, 
вуличних мереж — 164,4 км, 
внутрішньо квартальних та 
дворових мереж — 97,9 км.
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КВУ «КАХОВСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ»
Адреса: 74800, Херсонська обл., м. Каховка,  
 вул. Мелітопольська, 87
Телефон: +38 (05536) 20293, +38 (05536) 20080
Факс: +38 (05536) 43865
E-mail: kvu_ofis@meta.ua
Веб-сайт: www.kahovvoda.org.ua

КП «ВУВКГ» м. ШОСТКА
Адреса: 41100, Сумська обл.,  
 м. Шостка, вул. Прорізна, 17
Телефон: +38 (05449) 4 24 66, +38 (05449) 2 13 56
Факс: +38 (05449) 7 05 59
E-mail: vodokanalshostka@ukr.net 
Веб-сайт: www.vodoksh.jimdofree.com  

КВП «Каховський водока-
нал» Каховської міської ради 
створене на базі Комбінату 
комунального підприємств 
01.10.1990  року. Підприємство 
створено з метою забезпечен-
ня споживачів міста Каховка 
послугами централізованого 
водопостачання, водовідведен-
ня та очищення стічних вод. Во-
доканал – це велике підприєм-
ство з розгалуженою системою 
комунікацій і складним техно-
логічним, енергонасиченим 
устаткуванням, яке обслуговує 
більше ніж 15800 абонентів в 
тому числі населення більше 
ніж 15300 абонентів. За рік реа-

лізується до 2300 тис. куб. м питної води та очищується до 1690 тис. 
куб. м стічних вод. На підприємстві працює 158 працівників.

Джерелами водопостачання міста є підземні води верхньо-сар-
матських відкладів Каховського родовища з запасом води 55,7 тис. 
куб. м за добу. Водоносний горизонт – безнапірний. У системі во-

КП «Виробниче управління 
водопровідно-каналізаційного 
господарства» м. Шостка надає 
послуги з централізованого во-
допостачання та водовідведен-
ня населенню, підприємствам 
та установам у м. Шостка та 
с. Ображіївка. Метою діяльно-
сті підприємства є забезпечен-
ня споживачів якісною питною 
водою, а також безперебійний 
прийом, транспортування та 
очищення стічних вод.

Джерелом централізова-
ного водопостачання міста є 
підземні води Дніпровсько-
До нець кого артезіанського 

басейну. Підземний водозабір загальною потужністю 42 тис. м³ 
води за добу складається з 27-ми свердловин у м. Шостка та 1-єї 
свердловини в с. Ображіївка. Вода з артезіанських свердловин 
має високу споживчу якість і не вимагає додаткової обробки, 
повністю відповідає вимогам до води питної, призначеної для 
споживання людиною, тому її очищення та дезінфекція перед по-

Начальник  
КВУ «Каховський водоканал»  
Насонов Ігор Євгенійович

Директор КП «ВУВКГ»  
м. Шостка  
Міхньов Олександр Миколайович

допостачання функціонує 20 артезіанських свердловин глибиною 
від 19,5 м до 65 м та дебетом від 30 до 200 куб. м за годину, розта-
шованих в межах міста у береговій зоні Каховського водосховища.

За хімічним складом та бактеріологічними показниками води 
задовольняють вимоги питної. Свердловини качають воду в два 
резервуара чистої води, ємністю по 1000 куб. м кожний, потім че-
рез станцію другого підйому установленою виробничою потужніс-
тю 24,0 тис. куб. м за добу у водопровідну мережу. Загальна дов-
жина трубопроводів складає 126,4 км, які забезпечують питною 
водою абонентів. Лабораторний контроль за якістю питної води 
виконується Каховським МРВ ДУ Херсонській ОЛЦ МОЗ України, 
відповідно до затвердженого графіку.

На балансі підприємства знаходиться 7 каналізаційних насосних 
станцій загальною проектною продуктивністю 76,2  тис куб.  м за 
добу, 60,9 км каналізаційних мереж, з яких 17,2 км – головні ко-
лектори, 6,2 км - напірні трубопроводи, 25,0 км – вулична мережа, 
12,5 км – внутрішньо квартальна та дворова мережа. Очисні споруди 
каналізації потужністю 16,2 тис. куб. м за добу розміщені у південної 
частині міста на площі 74,2 га. Стічні води, які надходять до очисних 
споруд проходять механічну, хімічну, біологічну очистки. На очисних 
спорудах є акредитована лабораторія, яка регулярно контролює 
якість стічних вод від промислових підприємств та якість очистки та 
скинутих стічних вод. Місце скиду стічних вод – річка Дніпро.

дачею в мережу водопостачання не здійснюється, вода подається 
в водорозподільну мережу без попередньої очистки та знезара-
ження. В систему водопостачання входять: 3 водопровідні насосні 
станції ІІ підйому та 16 насосних станцій ІІІ підйому. Станції ІІ під-
йому в нічний час накопичують артезіанську воду в спеціальні ре-
зервуари об’ємом по 6 тис. м³, а в денний час рівномірно подають 
її в водопровідну мережу. Загальна довжина водопровідних ме-
реж складає 180,8 км.

Загальна довжина каналізаційних мереж становить 140,9 км. 
Перекачування стічних вод у системі водовідведення здійсню-
ють 16 каналізаційних насосних станцій продуктивністю від 25 
до 1600 кубометрів за годину. Очищення господарсько-побуто-
вих та промислових стічних вод міста здійснюється на очисних 
спорудах з повною біологічною очисткою. Каналізаційні очис-
ні споруди потужніс-
тю 48  тис.  м³ за добу 
займають площу біля 
40  га. Знезараження 
очищених стічних вод 
здійснюється гіпохло-
ритом натрію. Очищені і 
знезаражені стічні води 
скидаються в р. Шостка.

Учасники форуму
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Середньодобова подача питної води в 
мережу становить 4,0 тис. м³.

Збір стічних вод здійснюється за 
допомогою каналізаційної мережі 
протяжністю 73  км та 6 каналізацій-
них насосних станцій, що знаходять-
ся на балансі підприємства. КНС  №2 
(потужність 2,7  тис.  м³/добу), КНС  №1 (проєктна продук-
тивність 10 тис. м³/добу, фактична – до 5 тис. м³/добу), які 
за допомогою напірно-самопливних мереж подають стічні 
води на КОСКП «Васильківська шкіряна фірма». КНС  №3 
(0,95  тис.  м³/добу) розташована на півночі міста і перека-
чує стічні води на територію ПФ «Україна», що розташова-
но за межами міста. З території військового містечка стічні 
води від КНС  №2 по самопливному колектору потрапляють 
на КНС №1 і далі перекачуються на локальні очисні споруди. 
Споруди розташовані в районі «Залізний хутір» на північно- 
східній околиці міста та займають площу 1,2 га. Функціону-
ють з 1955  р., мають проєктну продуктивність 2,2  тис.  м³/
добу, фактично – 1,6 тис. м³/добу, наразі потребують рекон-
струкції. Після очищення та знезараження стічні води про-
ходять доочистку на каскаді з 7-ми біологічних ставків та 
скидаються у р. Стугна (Бугаївка).

КП «ІРПІНЬВОДОКАНАЛ»
Адреса: 08205, Київська обл.,  
 м. Ірпінь, вул. Соборна, 1-а
Телефон: +38 (04597) 62 9 46, +38 (04597) 6 28 28
Факс: +38 (04597) 62 6 16
E-mail: irpenvodok@gmail.com
Веб-сайт: www.vodokanal-irpen.com.ua

КП «ККП м. ВАСИЛЬКОВА»
Адреса: 08601 м. Васильків,  
 Київська обл., вул. Гоголя, 32
Телефон: +38 (04571) 2 22 96, +38 (04571) 2 47 07
E-mail: ujkg_2011@ukr.net,  
 vasilkov-uzhkg@ukr.net

Комунальне підприємство 
«Ірпіньводоканал» Ірпінської 
міської ради надає послуги з 
водопостачання та водовід-
ведення населенню, підпри-
ємствам та установам міст Ір-
пінь та Буча, смт Гостомель та 
Ворзель Послуги з централі-
зованого водопостачання на-
даються 60,3  тис. населення, 
з водовідведення  – 54,5  тис., 
1286 підприємствам різних 
форм власності. Колектив 
водоканалу налічує 286 пра-
цівників.

Водозабір здійснюється 
з підземних горизонтів гли-
биною 60-120  м, щодобова 
подача питної води становить 

14,3  тис.  м³. Водопостачання забезпечується 6 груповими во-
дозаборами з 45 артезіанськими свердловинами та 62 окремо 
розташованими міськими свердловинами, середньодобовий 
підйом води – 14,6 тис. м³. На балансі підприємства облікову-

Комунальне підприємство 
«Комбінат Комунальних під-
приємств м.  Василькова» 
Васильківської міської ради 
надає населенню, підприєм-
ствам, установам та закладам 
міста Василькова послуги 

з централізованого водопостачання та водовідведення. По-
слугами з центрального водопостачання користуються 10605 
абонентів, загальною чисельністю 22122 осіб, з яких населен-
ня – 21802 осіб та 320 юридичних осіб. Послугами з централь-
ного водовідведення користуються 8567 абонентів, серед яких 
17456 спожівачів – населення та 295 юридичних осіб. 

Водопостачання здійснюється з підземного водоносного 
горизонту. Джерела водопостачання, приймачі зворотних 
(стічних) та інших вод знаходяться у межах р. Дніпро від гре-
блі Київського водосховища до греблі Канівського водосхо-
вища (включно з р. Десна, р. Трубіж).

До складу комплексу водопостачання входить: 51 артезіан-
ська свердловина, глибиною від 35 до 180 м; 7 резервуарів 
чистої води загальним об’ємом 3,2  тис.  м³; 1 водопровідна 
насосна станція ІІ-го підйому; 4 насосних станцій підкачуван-
ня води; 2 очисні споруди, 108,25 км водопровідних мереж. 

Начальник  
КП «Ірпіньводоканал»  
Загодіренко Артур Олегович

Директор  
КП «ККП м. Василькова»  
Плескач Віталій Дмитрович

Заступник директора
Валькова Наталія  
Олександрівна

ється 261,2 км водопровідних мереж, 18 водонапірних башт, 12 
резервуарів питної води загальним об’ємом 18,1 тис. м³, 107 ар-
тезіанських свердловини, 7 станцій II-го підйому; 4 комплекси 
станцій водопідготовки та знезалізнення; 15 насосних станцій 
підкачування води.

Загальна довжина каналізаційних мереж становить 195,4 км. 
Каналізаційні стоки самопливними колекторами надходять на 
30 каналізаційних насосних станцій, 1 резервуар-накопичувач 
стічних вод об’ємом 4 тис. м³. Щодобово 10 тис. м³ стічних вод 
через систему напірних і самопливних колекторів та каналізаці-
йних насосних станцій перекачуються в мережу м. Києва.

За останні 3 роки побудовано і вве-
дено в експлуатацію в м.  Ірпінь стан-
цію водопідготовки і знезалізнення 
продуктивністю 3,0  тис.  м³ за добу, 
водозабір з 2-ма резервуарами чистої 
води і насосною станцією ІІ-го підйому, 
центральну лабораторію з якості питної 
води; в м.  Буча  – станцію водопідго-
товки і знезалізнення продуктивністю 
6,0  тис.  м³ за добу; в смт  Гостомель  – 
станцію водопідготовки і знезалізнення 
продуктивністю 1,2 тис. м³ за добу.

Учасники форуму
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КП ДОР «АУЛЬСЬКИЙ ВОДОВІД» 
Адреса: 52300, Дніпропетровська обл.,  
 Криничанський р-н.,смт Аули, КБС-2
Телефон: +38 (0892) 50 05 33, +38 (0892) 50 04 32
Факс: +38 (0892) 50 04 32
E-mail: aulypriem@ukr.net
Веб-сайт: www.aulivoda.org.ua

КП «БЕРДЯНСЬКВОДОКАНАЛ»

Комунальне підприємство 
Дніпропетровської обласної 
ради «Аульський водовід» 
є спеціалізованим підпри-
ємством, яке вже протягом 
50 років постачає питну воду 
близько мільйона мешкан-
цям міст Верхньодніпров-
ська, Дніпра, Кам’янського 
та прилеглим населеним 
пунктам Дніпропетровської 
області. Підприємство засно-
вано 18 квітня 1967 року.

Підприємство є одним із 
найбільших постачальників 
питної води в Україні з про-
єктною потужністю насосної 
станції 810 тис. м³ за добу. 

Проєктна потужність очисних споруд становить 610 тис. м³ за 
добу. Протягом року очисними спорудами підприємства, з ме-
тою задоволення потреб споживачів у питній воді високої яко-
сті, очищуються та проходять знезараження, у середньому, до 
250 тис. м³ за добу річкової води. Підприємство має технічну 

КП «Бердянськводоканал» 
Бердянської міської ради об-
слуговує 393,4 км водопровід-
них і 170,6 км каналізаційних 
мереж міста, 18 артезіанських 
свердловин, 15 підйомних во-
допровідних і 23 каналізацій-
них насосних станцій. На під-
приємстві працює понад 530 
кваліфікованих працівників, 
які в складних економічних 
умовах забезпечують місто 
водою, а також роботу кана-
лізаційних систем. З вересня 
2004 року водопостачання 
міста Бердянськ здійснюється 
з Каховського магістрального 
каналу (річка Дніпро).

Ген. директор  
КП ДОР «Аульський водовід» 
Неопрятний  
Віталій Олександрович

Директор  
КП «Бердянськводоканал»  
Бурлєй Андрій Анатолійович

можливість постачати до 300 тис. м³ річкової води за добу для 
потреб сільського господарства.

Водовід складається з об’єктів, призначених для забору 
води з відкритого джерела р. Дніпро, – насосна станція І-го під-
йому; очищення та знезараження сирої води – очисні споруди 
та транспортування питної води споживачам – насосні станції 
ІІ-го та ІІІ-го підйомів. Продуктивність комплексу очисних спо-
руд складає 219 млн м³ за рік води питної якості. Виробничий 
цикл на очисних спорудах включає коагуляцію, освітлення, 
фільтрування, відстоювання та знезараження води. Підприєм-
ство зацікавлене у впровадженні різних видів інновацій шля-
хом технічного переоснащення, реконструкції та розширення 
діючих структурних підрозділів підприємства.

Адреса: 71100, Запорізька область, м. Бердянськ, пр-т Східний, 97
Телефон: +38 (050) 453 03 20, +38 (06153) 3 55 57
Факс: +38 (06153) 3-34-25
E-mail: berdvodokanal@gmail.com
Веб-сайт: www.vodabrd.com.ua
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КП «ЖОВТОВОДСЬКИЙ  
ВОДОКАНАЛ» ДОР»
Адреса: 52204, Дніпропетровська обл.,  
 м. Жовті Води, вул. 8-го Березня, 40-а
Телефон: +38 (095) 291 60 11, +38 (095) 234 74 82
Факс: +38 (05652) 2 53 67
E-mail: evk@evk.dp.ua
Веб-сайт: www.evk.dp.ua

Комунальне підприємство 
«Жовтоводський водоканал» 
Дніпропетровської обласної 
ради забезпечує населення, 
підприємства і організації мі-
ста Жовті Води та прилеглих 
до нього населених пунктів 
послугами з централізова-
ного водопостачання та во-
довідведення. Чисельність 
працівників на підприємстві 
становить 310 осіб.

Водоканал стабільно за-
безпечує питним водопоста-
чанням 25,6 тисяч абонентів 
міста Жовті Води та с. Мар’я-
нівна Дніпропетровської 
області і с. Петрівське Кіро-
воградської області, водо-

відведенням – 20,8 тисяч міста Жовті Води. Загальна кількість 
населення, що забезпечується питним водопостачанням, ста-
новить 40,2 тисяч осіб, водовідведенням – 36,5 тисяч осіб. 

Директор  
КП «Жовтоводський водоканал» 
Харитонова Олена Олегівна

Джерелом водопостачання є поверхневі води водосховища 
«Іскрівське», розташованого на відстані 17,6 км від міста на рус-
лі річки Інгулець в селищі Іскрівка. Резервним джерелом слу-
жить водоймище ємністю 650 тис. м³, заповнення якого здійс-
нюється за рахунок талих вод та Iскрiвського водосховища.

Для здійснення діяльності підприємство експлуатує комплекс 
гідротехнічних споруд водозабору з насосною станцією I-го під-
йому; насосно-фільтрувальну станцію приготування та подачі 
питної води потужністю 25 тис. м³ за добу; 4 резервуари чистої 
води загальною ємністю 10,5 тис. м³; 4 водопровідні насосні 
станції ІІ-го підйому; комплекс каналізаційних очисних споруд 
повної біологічної очистки стічних вод потужністю 25 тис. м³ за 
добу; 7 насосних станцій перекачування стічних вод; 280,3 км 
водопровідних та 147,0 км каналізаційних мереж.

КП «ВОДНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР»
Адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-в
Телефон: +38 (044) 279 53 33, +38 (044) 279 53 80
Факс: +38 (044) 279 80 59
E-mail: info@aqua-kiev.info
Веб-сайт: www.aqua-kiev.info

Напрямком діяльності 
Комунального підприєм-
ства «Водно-інформаційний 
центр» виконавчого органу 
Київської міської ради (нео-
фіційна назва  – музей Води) 
є проведення просвітницької 
та виховної водоохоронної 
роботи, пропаганди охоро-
ни довкілля і раціонального 
використання водних ресур-
сів, реалізації соціально-е-
кономічних, професійних та 
творчих інтересів киян, збіль-
шення їх ролі в соціально-еко-
номічному розвитку міста.

Метою створення центру є 
покращення інформованості 
населення стосовно цінностей 
водних ресурсів та поглиблен-
ня усвідомлення важливості 

їх збереження та раціонального використання, інформування 
про гідро сферу Землі та водні ресурси України, їх вразливість 

Директор КП «Водно-інформа-
ційний центр»,почесний прези-
дент, голова Ради ветеранів,
член Ради Асоціації  
«Укрводоканалекологія»
Попов Олександр Юхимович

та необхідність для життя, технології підготовки безпечної для 
здоров’я людини питної води в системах централізованого во-
допостачання, відведення і очистку стічних вод, раціональні ме-
тоди використання води. Експозиція центру розповідає про роль 
води у природі та житті людей, про історію Київського водогону, 
технології очищення та транспортування води до споживача, 
водовідведення та очищення стічних вод. Також в експозиції є 
ігровий майданчик.

Водно-інформаційний центр є одним із найвідвідуваніших за-
кладів Києва. Мільйонний відвідувач побував у центрі 2 квітня 
2011 року, у квітні 2014 року заклад прийняв 1,5-мільйонного 
в і д в і д у в а ч а . 
Центр користу-
ється популяр-
ністю у киян та 
гостей міста. З 
часу відкриття 
з його експози-
цією ознайоми-
лись близько 
1750000 відвіду-
вачів із 111 країн 
світу.
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КП «БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ»
Адреса: 07400, Київська обл.,  
 м. Бровари, вул. Грушевського, 3-а
Телефон: +38 (095) 639 40 82, +38 (067)539 40 82
Факс: +38 (04594) 4 11 01
E-mail: info@brovteplo.com.ua 
Веб-сайт: www.brovteplo.com.ua 

Комунальне підприємство 
«Броваритепловодоенергія» 
надає послуги з централізо-
ваного опалення, подачі піді-
грітої води, водопостачання 
та водовідведення населен-
ню, підприємствам та устано-
вам м. Бровари, с. Перемога, 
с.  Калинівка. Підприємство 
надає послуги з центрального 
опалення та подачі підігрітої 
води для 72 тис. мешканців — 
населення, майже 400  — 
бюд жет ним та госпрозрахун-
ковим організаціям.

Колектив КП «Броварите-
пловодоенергія» налічує 390 
працівників, які обслугову-
ють: водозабірну насосну 

Директор  
КП «Броваритепловодоенергія» 
Голубовський Григорій Павлович

станцію І підйому на річці Десна в с. Пухівка Броварського рай-
ону; водоочисні споруди ІІ підйому у м. Бровари, потужністю 
51 тис. м³ за добу, 180,5 км водопровідних мереж; 162,2  км 
каналізаційних мереж; 24 каналізаційно-насосних станцій по-
тужністю 39,5 тис. м³ за добу; каналізаційно-очисні споруди, 
розташовані у с. Красилівка потужністю 22,4 тис. м³ за добу.

Послугами централізованого водопостачання та водовід-
ведення користуються 43 тисячі абонентів та 1261 юридична 
особа.

Учасники форуму

КВП «КРАМАТОРСЬКИЙ  
ВОДОКАНАЛ»
Адреса: 84313, Донецька обл.,  
 м. Краматорськ, вул. Південна, 6
Телефон: +38 (0626) 48-97-00
Факс: +38 (0626) 48-97-07
E-mail: kppkw@kppkw.krm.net.ua
Веб-сайт: www.kramvoda.com 

КВП «Краматорський водоканал» є одним із найбільших ко-
мунальних підприємств Донецького регіону. Підприємство на-
дає послуги з централізованого водопостачання та централізо-
ваного водовідведення 60,1 тис. абонентам багатоквартирного 
сектору, 26,2 тис. абонентам приватного сектору, 2532 підпри-
ємствам, організаціям, установам.

Основні завдання КВП «Краматорський водоканал» — забез-
печення населення і підприємств міста водою, якість якої відпо-
відає ДСТУ, водовідведення та очищення каналізаційних стоків.

Централізоване водопостачання та централізоване водовід-
ведення/прийом стоків у місті здійснюється цілодобово, що є 
дуже важливим досягненням в порівнянні з іншими населеними 
пунктами Донецької області.

Водопостачання міста здійснюється постачальником КП «Ком-
панія «Вода Донбасу». Вся вода, яка подається до міста, — по-
купна.

Джерелами водопостачання міста Краматорська є водо-
від діаметром 1000 мм і 1200 мм (питна вода), а також канал 
«Сіверський Донець-Донбас» (технічна вода). В першу чергу 
з каналу «Сіверський Донець-Донбас» технічна вода по ма-
гістральному водопроводу протяжністю 18,8 км в обсязі 40-
45 тис. м³ за добу подається на фільтрувальну станцію продук-
тивністю 50 тис. м³ за добу. Вода від фільтрувальної станції та 
водозаборів питної води подається в міську мережу і розподі-

ляється по районах та селищах міста. Частина технічної води 
без очищення подається окремим підприємствам міста для 
використання на технічні цілі.

Контроль якості питної води здійснює акредитована хімі-
ко-бактеріологічна лабораторія підприємства.

Очищену воду КВП «Краматорський водоканал» подає місту 
за допомогою двох насосних станцій II-го підйому, шести водо-
провідних насосних станцій і водопровідних мереж загальною 
протяжністю 626,091 км.

Водовідведення в місті здійснюється системою напірно-са-
мопливних колекторів, 
загальною протяжністю 
241,055 км з наступним 
очищенням стоків на 
очисних каналізаційних 
спорудах, продуктив-
ністю 96 тис. м³/добу. 
На очисних спорудах 
стоки проходять ме-
ханічну та біологічну 
очистку з подальшим 
знезараженням перед 
скиданням у р.  Сівер-
ський Донець.
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КП «КРИВБАСВОДОКАНАЛ»
Адреса: 50027, м. Кривий Ріг, вул. Єсеніна, 6-а
Телефон: +38 (067) 659 15 75, +38 (066) 499 15 75
Факс: +38 (056) 499 15 75
E-mail: coa@kp-kvk.dp.ua
Веб-сайт: www.kp-kvk.dp.ua

КП «УМАНЬВОДОКАНАЛ»  
УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Адреса: Черкаська обл.,  
 м. Умань, вул. Максима Залізняка, 16
Телефон: +38 (04744) 3 45 49, +38 (097) 124 25 29
Факс: +38 (04744) 3 23 86
E-mail: uvdkoffice@ukr.net 
Веб-сайт: www.umanvodokanal.com.ua

Місто Кривий Ріг має одну 
з найскладніших в Україні 
систем водопостачання та 
водовідведення. На функціо-
нування цих систем великий 
вплив чинить значна про-
тяжність міста, відсутність 
рельєфу, необхідного для 
облаштування самопливної 
каналізації, а також діяль-
ність гірничо-металургійно-
го комплексу.

Для надання повноцінних 
послуг жителям Кривого 
Рогу КП «Кривбасводока-
нал» використовує широ-
кий комплекс виробничих 
об’єктів: 5 станцій аерації з 
повною біологічною очист-

кою стічних вод (Північна, Південна, Центральна, Інгулецька 
станція аерації і станція аерації селища «Авангард»), 114 ка-
налізаційних насосних станцій та майже 2 тисячі кілометрів 
каналізаційних мереж, які транспортують стоки; 72 підка-
чувальні водопровідні насосні станції та 1 тисячу кілометрів 
водопровідних мереж, що розподіляють воду споживачам в 

Директор  
КП «Кривбасводоканал»  
Марков Сергій Юрійович

межах всього міста. На цих об’єктах працює майже 2 тисячі 
працівників-мешканців міста. Для КП «Кривбасводоканал» 
питну воду постачає Державне промислове підприємство 
«Кривбаспромводопостачання», офіс якої знаходиться в місті 
Кривий Ріг.

Для очищення стічних вод передбачається комплекс споруд, 
в яких по ходу руху стічна вода поступово очищується. Спочат-
ку від великого сміття, а потім від дрібніших забруднень. На по-
чатковому етапі очищення, стічні води проходять через ґрати, 
призначені для затримання великих забруднень, а також через 
пісковловлювачі, які призначені для видалення піску зі стічних 
вод. З пісколовок стоки надходять у первинні відстійники для ви-
далення зважених часток, далі — в аеротенки, де за допомогою 
активного мулу та стисненого повітря окислюються, щоб після 
механічного очищення не залишились органічні забруднення. 
Після аеротенків стоки по-
трапляють у вторинні від-
стійники, де відбувається 
відстоювання і видалення 
залишків активного мулу. 
Очищення стічної води за-
кінчується знезараженням. 
Після всіх стадій очищення 
вода надходить у відкриті 
природні водойми.

Комунальне підприємство 
«Уманьводоканал» Уманської 
міської ради надає послуги з 
централізованого водопоста-
чання, водовідведення та очи-
щення стічних вод. Спожива-
чами підприємства є мешканці 
та юридичні особи, які прожи-
вають чи знаходяться на 
території міста Умань та 
прилеглих населених 
пунктів — сіл Родниківка 
та Піківець.

Джерелом централі-
зованого водопостачан-
ня міста є: власні арте-
зіанські свердловини та 

поверхневі води річки Рось — місто Біла Церква (покупна 
вода у ТОВ «Білоцерківвода» є головним джерелом водоза-
безпечення міста та задовольняє майже 80% потреб міста).

Директор  
КП «Уманьводоканал»  
Токарев Юрій Миколайович

Водоканал експлуатує понад 400 км трубопроводів системи 
водопостачання. Подача води споживачам від жовтня 2013 року 
забезпечується цілодобово.

Система водовідведення складається із самопливних колек-
торів, 6-ти каналізаційних насосних станцій (КНС), напірних 
трубопроводів та каналізаційних очисних споруд (КОС).

Централізованою каналізацією користуються 56% мешканців 
міста та 95% промислових підприємств.
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КП «ХМІЛЬНИКВОДОКАНАЛ»
Адреса: 22000, Вінницька обл.,  
 м. Хмільник, вул. Вугринівська, 130
Телефон: +38 (04338) 2 31 43, +38 (04338) 2 20 44
Факс: +38 (04338) 2 30 44
E-mail: hmilvoda@ukr.net
Веб-сайт: www.hmilvodokanal.oits.pro 

КП «Хмільникводоканал» з 
1969 року забезпечує питною 
водою жителів м. Хмільник. 
Джерелом водопостачання є 
річка Південний Буг. Для під-
готовки води побудована во-
допровідна станція загальною 
потужністю 13,5 тис. м³ за добу. 
Вода транспортується до спо-
живачів мережею водопрово-
ду, загальна довжина якої скла-
дає 101,4 км. Насосами другого 
підйому вода транспортується 
до споживачів водопровідною 
мережею: магістральними во-
догонами  — 15,6 км, водороз-
подільною мережею — 67,6 км 

та внутрішньо дворовою мережею — 18,2 км. Водогінна мережа 
складається переважно з чавунних і сталевих труб, зустрічаються 
також ділянки з поліетилену, збудовані протягом останніх років.

У зв’язку зі зниженням рівня води, а також в період великих по-
веней у річці, силами підприємства ще у 80-х роках був побудова-
ний поверхневий водозабір, від якого подача води здійснюється 
безпосередньо у змішувач. У змішувачі вода з метою знезаражен-

Директор  
КП «Хмільникводоканал»  
Бойко Сергій Петрович

ня змішується з розчином гіпохлориту натрію, а далі — з реагента-
ми, які сприяють подальшій очистці. Знезараження води здійсню-
ється гіпохлоритною установкою розчином оксидантів на основі 
гіпохлориту натрію, яку введено в експлуатацію в 2019 році.

Для очистки стічних вод використовуються очисні споруди ка-
налізації потужністю 10 тис. м³ за добу. Для перекачки стоків по-
будовано три каналізаційні насосні станції. Стічні води транспор-
туються від споживачів мережею каналізації, загальна довжина 
якої складає 43,9 км, в тому числі: головні колектори — 12,1 км; 
вуличні колектори  — 20,1 км; внутрішньо дворові мережі  — 
11,3 км. Самопливна каналізаційна мережа виконана з кераміч-
них, залізобетонних, азбестоцементних та чавунних трубопрово-
дів. Напірна мережа виконана переважно з чавуну. Зустрічаються 
також ділянки з азбесту та НПВХ, ПВХ. Централізованим водовід-
веденням охоплено лише 40% населення м. Хмільника. Проєктна 
потужність каналізаційних насосних станцій та очисних споруд 
дозволяє розширити 
об’єм послуг водовід-
ведення практично 
до 100%, збільшувати 
кількість та протяжність 
каналізаційних мереж 
для приєднання нових 
споживачів.

МКП «БЕРДИЧІВВОДОКАНАЛ»
Адреса: 13300, Житомирська обл.,  
 м. Бердичів, вул. Житомирська, 87
Телефон: +38 (068) 074 90 30, +38 (04143) 4 08 08
Факс: +38 (04143) 4 42 99
E-mail: aquabrd@ukr.net
Веб-сайт: www.berdvdk.com.ua

Міське комунальне підпри-
ємство «Бердичівводоканал» 
здійснює забезпечення насе-
лення, підприємств та установ 
міста питною водою, а також 
прийняття, транспортування 
та очистку стічних вод. Під-
приємство експлуатує 176  км 
водопровідних та 84  км ка-
налізаційних мереж. Колек-
тив «Бердичівводоканал» у 
складі понад 200 фахівців 
підтримує безперебійну ро-
боту складного комплексу 
інженерних мереж та споруд, 
що забезпечують повний цикл 
технологічного кругообігу 
води.

Директор  
МКП «Бердичівводоканал»  
Анучін Костянтин Іванович

Водопостачання Бердичева відбувається від централізова-
ного комунального та відомчих локальних водопроводів. Дже-
релами водопостачання в основному є поверхневі води р. Гни-
лоп’ять і в незначному об’ємі підземні води тріщинуватої зони 
кристалічних порід. Загальний об’єм водоспоживання свіжої 
води від усіх джерел складає 12 тис. м³ за добу. Встановлена 
виробнича потужність централізованого комунального водо-
проводу 27,6 тис. м³ за добу, фактично надається води 11 тис. м³ 
за добу, в тому числі: з р. Гнилоп’ять — 7,87 тис. м³, з підземних 
джерел — 3,17 тис. м³.

Відведення та очищення стічних вод здійснюється централі-
зованою міською системою каналізування з подачею на відомчі 
очисні споруди ЗАТ «КЕС» та на поля фільтрації (МКП «Берди-
чевводоканал»). Встановлена пропускна спроможність центра-
лізованої системи каналізації — 22 тис. м³ за добу, фактичне на-
вантаження — 5,7 тис. м³ за добу. Очищення стічних вод — повне 
біологічне з доочищенням та скидом очищених стічних вод у 
р. Гнилоп’ять.
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води з Волі Добростан-
ської, розташованої на 
відстані 30-ти кілометрів 
на захід від Львова. Пошу-
ком джерел водопостачан-
ня для міста Львова, перед 
Шмрекером, займалися 
професори Юзеф Ріхтер, 
Владислав Сікорський, 
Марціян Ломницький, ін-
женер Мартин Маслянка, 
радник Вінцентій Горець-
кий.

Головний водопровід із 
Волі Добростанської за-
кінчувався у водозабірни-
ку нижньої зони на вул. 
Зеленій у Львові. Водо-
провід, загальною довжи-
ною 34,7 км, був прокладе-
ний трубами діаметром 
600 мм. Труби, виконані 
з чавуну, з’єднувалися в 
розтруби і закладалися в 
землю на глибину 2 м, в 
деяких місцях їх підси-
пано дрібним гравієм.

Міська мережа склада-
лася з двох систем: кіль-
цевої і розгалуженої ту-
пикової. Ці дві системи 
виникли у зв’язку із ха-
рактером міської забудо-
ви. В центрі міста і там, 
де при існуючих вулицях 
було можливо замкнути 

«Львівводоканал» за-
безпечує львів’ян питною 
водою ось уже 120 років 
і, звичайно, підприєм-
ство росло та розвивало-
ся разом із містом. Перші 
львівські колодязі та во-
догони були побудовані 
ще за часів Галицько-Во-
линського князівства. В 
найдавнішій докумен-
тальній згадці про замок 
князя Лева ще у 1292 
році згадано про водогін, 
який постачав воду у за-
мок з джерела Замкової 
гори і проходив через 
церковний сад.

Затиснений валом, ро-
вом і мурами, середньо-
вічний Львів для зміцнен-
ня своєї обороноздатності 
потребував значних за-
пасів води. Наповнені во-
дою рови давнього міста, 
в яких розводили рибу і 
куди впадали численні 
місцеві струмки, забруд-
нені побутовими і про-
мисловими стоками, не 
могли використовуватися 
як джерело питної води. 
Джерельні криниці, роз-
ташовані всередині місь-
ких мурів, також не задо-
вольняли щоразу більшу 
потребу у воді.

ЛМКП «ЛЬВІВВОДОКАНАЛ» — 120 РОКІВ

У 2021 році ЛМКП «Львівводоканал» святкувало своє 120-річчя. У честь 
святкування було проведено своєрідний день відкритих дверей на терито-
рії підприємства та урочистий вечір за участі мера міста Андрія Садового, 
на якому було відзначено тих працівників підприємства, які зробили вагомий 
внесок у його розвиток.

У 15 столітті у Львові 
розвозили воду у бочках, 
однак такі послуги були 
дуже дорогими і далеко 
не усі містяни могли собі 
їх дозволити. Перший 
львівський водогін буду-
вали із керамічних труб, 
однак будівничі швидко 
зрозуміли, що цей матері-
ал дорогий і ненадійний, 
особливо у місцях пере-
тину із фортифікаційни-
ми спорудами. Тому най-
більш розповсюдженими 
стали дерев’яні труби, 
просвердлені зі стовбурів 
дуба, вільхи або сосни. 
Інколи траплялися мідні 
труби, але такі труби мог-
ли дозволити собі лише 
багаті містяни.

На зламі 19-20 століть, 
у зв’язку із ростом насе-
лення (понад 150 тисяч 
у 1900 р.) і неспроможні-
стю старих джерел водо-
постачання забезпечити 
водою місто, виникла по-
треба у створенні нового 
водопроводу. За доручен-
ням магістрату, гідролог 
Оскар Шмрекер з Ман-
гайма на підставі власних 
досліджень розробив про-
єкт водопостачання Льво-
ва з примусовою подачею 

Ювілей
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воду у коло водопроводу, 
застосовано першу систе-
му, а в тупикових і лише 
частково забудованих ву-
лицях  — другу. Кінці від-
галужень закінчено гід-
рантами для промивання 
труб.

Головне кільце водопро-
відної мережі в нижній 
зоні складалося з двох 
частин. До магістрально-
го проводу діаметром 600 
мм, що проходив через 
центр міста, з двох сторін 
під’єднали два трубопро-
води діаметрами 400 
мм, які охоплювали цен-
тральну частину міста. Ці 
трубопроводи закладали 
за кільцевою схемою.

Від вуличних трубопро-
водів на початку 20 сто-
ліття зроблено понад 
три тисячі з’єднань з бу-
динками. Ці під’єднання 
виконано з викутих за-
лізних підсилених труб, 
покритих нікелем. Загаль-
на довжина під’єднань до 
будинків виносила на по-
чатку 20 століття понад 
30 км. Водозабірник ниж-
ньої зони побудовано на 
пагорбі при вул. Зеленій, 
що належав до фільварку 
Малушина.

В часи німецької оку-
пації продовжувалася 
експлуатація водопрово-
ду. З того часу збереглися 
дбайливо оформлені на 
німецькій мові альбоми 
з планами ділянок водної 
мережі міста Львова.

Впродовж Другої сві-
тової війни 11 мільйонів 
людей загинуло від на-
цистського насилля у Єв-
ропі. Це число охоплює 6 
мільйонів євреїв, решта 
5 мільйонів  — це поляки, 
радянські військовопо-
лонені, українці, роми, 
це інтелектуали, особи з 
особливими потребами. 
У Львові Голокост відбу-
вався у концтаборі «Янов-
ська», в ґетто і просто на 
вулицях. Відбувався на 
очах у місцевих жите-
лів. Дехто євреїв рятував, 
хтось здавав їх за винаго-
роду, а багато хто не робив 
нічого. У цей страшний 
період саме львівська ка-
налізаційна система вря-
тувала життя десятьом єв-
реям, які переховувалися 
у каналізації з 1942 до 1944 
року. Вони б не вижили 
без захисту й допомоги з 
боку трьох працівників 
каналізації. До сьогодні 
збереглися прізвища цих 
людей: Леопольд Соха, 
Стефан Врублевський та 
Єжи Ковалюв.

Сучасне водопостачан-
ня міста здійснюється від 
централізованої системи 
міського водопостачан-
ня. Система водопоста-
чання міста є об’єднаною 
господарсько-протипо-
жежною-виробничою з 
низьким тиском. Оскіль-
ки технічний водопровід 
у м. Львів відсутній, то 
промислові підприємства 
споживають питну воду з 
міського водопроводу.

На сьогодні, кому-
нальне підприємство 
«Львівводоканал» пе-
ребуває у власності те-
риторіальної громади 
міста Львова й безпосе-
редньо підпорядковане 
департаменту міського 
інженерного господар-
ства Львівської міської 
ради.

Ми є найбільшими ви-
робниками послуг з во-
допостачання та водо-
відведення у Львівській 
області. Щодня ми поста-
чаємо 240 мільйонів лі-
трів водопровідної води 
до 730 тисяч мешканців 
міста Львова, 10 тисяч під-
приємств й організацій 
міста; також ми постача-
ємо питну воду до 34 сіл 
депресійної лійки, 30 сіл 
супутніх споживачів та 
до міст Городок, Микола-
їв, смт Винники.

Львівводоканал щодня 
подає понад 240 мільйо-
нів літрів водопровідної 
води мешканцям Льво-
ва, а очищує щодня 440 
мільйони літрів стічної 
води. Водопостачання мі-
ста здійснюється виключ-
но з підземних джерел, 
розміщених на території 
Львівської області на від-
стані від 20 до 110 км від 
міста Львова. Проєктна 
потужність водозаборів 
складає 452 тис. м³/добу. 
Загальна кількість сверд-
ловин — 197 шт., глибина 
окремих свердловин до-
сягає 250 м.
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Працівники та ветерани підприємства, за-
прошені гості  — керівники міського та облас-
ного рівня, представники депутатського кор-
пусу  — зустріли оплесками гімн Водоканалу та 
переглянули відео-презентацію Альбомів історії 
Водоканалу, які з любов’ю та натхненням підго-
тували всі підрозділи до ювілейного заходу. 

Відкрив урочистості генеральний директор МКП 
«ВУВКГ м. Херсона» Віктор Вікторович Скобліков, 
який тепло привітав присутніх зі святом, побажав 
успіхів та нових перемог, подякував працівникам 
підприємства за відповідальність та якісну роботу. 

Перший заступник Голови Херсонської облас-
ної ради Єгор Олександрович Устинов, виконую-

ХЕРСОНВОДОКАНАЛ  
УРОЧИСТО ВІДСВЯТКУВАВ СВІЙ ЮВІЛЕЙ

23 грудня 2021 року Херсонводоканал відсвяткував 135-річчя з дня заснування підпри-
ємства. Урочисті заходи та святковий концерт відбулися на сцені музично-драма-
тичного театру ім. Миколи Куліша.

чий обов’язки директора департаменту розвитку 
територій ХОДА Іван Васильович Чорний, заступ-
ник міського голови з питань виконавчих органів 
ради Володимир Петрович Пепель привітали пра-
цівників підприємства та вручили 18-ти кращим 
фахівцям Херсонського Водоканалу, яких обрав 
колектив, Почесні грамоти, Подяки та цінні пода-
рунки. Звертаючись з вітальними словами до ко-
лективу, почесні гості підкреслили важливість тієї 
роботи, яку сумлінно виконують працівники Водо-
каналу для містян, побажали добра, благополуччя 
та успіхів.

Голова Херсонської обласної міжгалузевої 
ради профспілок Анатолій Миколайович Добро-
вольський подякував колективу підприємства 
на чолі з директором Віктором Скобліковим за 
активну участь у вирішенні соціально-економіч-
них питань, вручив Почесну грамоту, назвавши 
профспілкову організацію Водоканалу кращою у 
Херсоні.

Дуже позитивним етапом заходу стало наго-
родження дітей-переможців конкурсу «Бережіть 
воду  – піклуйтеся про майбутнє!» в номінаціях 
«Краще відео» та «Кращий твір», яким директор 
Водоканалу особисто вручив Дипломи та цінні по-
дарунки.

На завершення свята водоканалівці та за-
прошені гості насолодились переглядом вистави 
«12  стільців», яку запропонували присутнім ак-
тори Херсонського музично-драматичного театру 
ім. Миколи Куліша.
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Святкування Ювілею Херсонського Водо-
каналу у театрі стало яскравою та важливою 
подією, що поповнить духовну скарбницю під-
приємства, сприятиме зміцненню та розвитку 

дружніх відносин людей, які спільно викону-
ють свою почесну справу – забезпечення міста 
водою, збережеться приємним спогадом на 
довгі роки.
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вони отримали право на будівниц-
тво водопроводу, який постачатиме 
визначену кількість води. Через рік 
після укладення контракту, в берез-
ні 1879 року, Рейс і Дилль вирішили 
передати свої права панам Рубану, 
Розенблюму і Герцу, про що і пода-
ли відповідну заяву, яку Дума задо-
вольнила.

Згідно з контрактом роботи були 
завершені в трирічний термін, і во-
допровід був урочисто зданий в екс-
плуатацію 17 червня 1881 року. Для 
водопостачання використовувалася 
вода Карпівського і Павлівського 
джерел, яка самопливом надходила 
з місця збору по дренажних трубах 
на Конторську насосну станцію, де 
піддавалася фільтрації на англій-
ських фільтрах. Далі вода перекачу-
валася в два резервуари: головний 
на Холодній горі, обсягом 492 м³ і 
запасний (в районі Німецької вулиці, 
нині Пушкінська), об’ємом 123 м³. З 
резервуарів вода по трубах подава-
лася до точок розбору. Протяжність 
водопровідної мережі становила 
41,35 км. Городяни купували воду у 

Без водопроводу немає 
майбутнього

До облаштування в місті водо-
проводу мешканці тодішньої фор-
теці користувалися джерельною та 
річковою водою. Але з роками вини-
кла нагальна потреба у споруджен-
ні водогону, адже швидко зростало 
населення, промисловість стрімко 
розвивалася, а Харків, образно ка-
жучи, збільшував свої володіння. 
На превеликий жаль, поступово за-
бруднювалися річки, і наприкінці 
XVIII століття ця вода була визнана 
місцевою лікарською управою аб-
солютно непридатною для спожи-
вання. Відтак, населення міста для 
своїх потреб використовувало питну 
воду з таких криниць, як Бєлгород-
ська, Павлівська, Карпівська, а та-
кож ошатного колодязя з навісом на 
кам’яних стовпах, який знаходився 
на Миколаївській площі (нині площа 
Конституції). Цей колодязь і Бєлго-
родська криниця належали місту, а 
Карпівська криниця перебувала в 
приватному володінні. Звісно, така 
ситуація з питною водою, знову ж 
таки, у зв’язку зі стрімким зростан-
ням населення Харкова не могла 
задовольняти ані місцеву владу, ані 
харків’ян. Тому всім миром шука-
ли вихід із цієї ситуації. Зокрема, у 
1846 році, напередодні очікуваного 
200-річного ювілею міста, купецтво 
вирішило зробити пожертву на об-
лаштування водопроводу. Рішення 
було представлено генерал-губерна-
тору князю Долгорукову, який його 
схвалив і запропонував купецтву 
точно визначити розмір своїх по-
жертв. Таким чином, було вирішено 
відраховувати щорічно протягом 
двох років 0,5% з усіх нерухомих во-
лодінь. Цим і було покладено підста-
ву створення фонду на водопровід, 
але незабаром справа про будівниц-
тво важливої споруди перейшла до 
губернської петербурзької канцеля-

ХАРКІВСЬКОМУ ВОДОКАНАЛУ – 140 РОКІВ
Ігор Тесло, Тамара Редько 
Прес-служба КП «Харківводоканал»

Символічним є той факт, що Харків розпочав свою славетну історію у середині XVII століття на 
місці злиття річок Харків і Лопань, а саме біля джерела чистої води – Бєлгородська криниця. Вона 
протягом багатьох років була оберегом для харків’ян, які приходили сюди за цілющою водою.

рії, де і пролежала без діла близько 
30 років. А водопостачанням міста, 
як і раніше, переймалися водовози, 
що брали її з ключів і колодязів у різ-
них частинах міста.

До речі, за тодішніми підрахун-
ками, кількість споживаної городя-
нами води визначалася не менше, 
як 100 тисяч відер за добу. Вода об-
ходилася в середньому у 1,5 копійки 
за відро. Для порівняння: вартість 1 
фунта (близько 400 грам) пшенично-
го хліба становила від 3 до 6 копійок, 
а 1 пуда (40 фунтів) сала – 8 рублів 
60 копійок.

Від Суспільства  
водопостачання –  
до Міськводопроводу

Нарешті у 1874 році Думою ос-
таточно був прийнятий план будів-
ництва водопроводу концесійним 
способом із залученням підприєм-
ців через оголошення в газетах. За 
чотири роки був укладений кон т ракт 
із бельгійськими концесіонерами: із 
Санкт-Петербурзьким купцем пер-
шої гільдії, цивільним інженером 
А.К.  Рейсом та інженером-меха-
ніком із Прусії К.К.  Диллем. Саме 

Ювілей



67

Ювілей

водорозбірних будках за ціною 0,25 
копійок за відро. Завдяки старан-
ням підприємців у місті з’явилися 3 
фонтани. 1 березня 1904 року місь-
ке управління купило водопровід у 
концесіонерів за 1 мільйон 250 ти-
сяч рублів облігаціями 5-процентної 
міської позики. Відтоді Суспільство 
водопостачання стало іменуватися 
Міськводопровід, а водопровід пе-
рейшов у власність міста.

Піонери своєї справи
У подальшому на Міськводопро-

від, з його складною інфраструкту-
рою, очікували часи непростих ви-
пробувань: жовтневі події 1917 року, 
Друга світова війна, період післяво-
єнної відбудови, довгоочікувана не-
залежність України, роки переходу 
на сучасні методи водозабезпечен-
ня та водовідведення. Увесь цей 
період підприємство розвивалося 
і було на вістрі виробничих подій, 
пов’язаних із впровадженням пе-
редових розробок і технологій. Це і 
масштабне будівництво Кочетоцької 
водопровідної станції, введення в 
експлуатацію Печенізького водосхо-
вища, проведення робіт із рекон-
струкції насосних станцій перека-
чування та введення в експлуатацію 
нових водопровідних мереж. Упер-
ше в країні на підприємстві були 
створені автоматизовані системи 
управління технологічними проце-
сами і розподілу питної води. В ре-
зультаті впровадження цих систем 
витрати електроенергії на транспор-
тування питної води скоротилися на 
10 млн кВт/год, а кількість аварій на 
водопровідних мережах зменшила-
ся в півтора рази. Це була колосаль-
на економія коштів, а колективу 
творців цих систем була присуджена 
державна премія. Харківський дос-
від був узятий на озброєння прак-
тично по всій країні. До 100-річчя 
Харківського водопроводу у столиці 
Слобожанщини відкрито перший у 
країні музей Води. Великими темпа-
ми будувалися виробничі об’єкти та 
будівлі. Рішенням колегії Держбуду 
України ТВО «Харківкомунпромвод» 
визнано базовим підприємством 
для розробок і впровадження пі-
лотних проєктів та інвестиційних 
програм модернізації та рекон-
струкції системи водопостачання. 
На підприємстві вперше в Україні 
акредитована і введена в експлуа-

тацію нова центральна лабораторія 
санітарно-епідеміологічного кон т-
ро лю якості води, оснащена на рівні 
кращих світових стандартів тощо. 
Безперечно, велика заслуга в цьо-
му не лише колективу підприємства, 
а і досвідченого керівника Валерія 
Альбертовича Петросова.

І ось 1 жовтня 2011 року підпри-
ємства КП «ВТП «Вода» і КП  «Хар-
ків ко мун очиствод» були об’єднані 
в єдиний технологічний виробни-
чо-господарський комплекс водо-
провідно-каналізаційних споруд 
КП «Харківводоканал», що надає 
споживачам послуги і з водопоста-
чання, і з водовідведення. Відтоді 
розпочалася нова сторінка історії 
підприємства, наповнена новими 
подіями, новими амбітними намі-
рами щодо подальшого вдоскона-
лення та розвитку вже об’єднаного 
підприємства. А очолив КП «Харків-
водоканал» досвідчений фахівець 
Іван Васильович Корінько, який ба-
гато років був керівником КП «Хар-
ківкомуночиствод».

З поглядом у майбутнє
Сьогодні КП «Харківводоканал», 

на якому трудиться 6000 співробіт-
ників, стабільно працює і здійснює 
цілий комплекс виробничих заходів. 
Серед головних  – забір, очищення, 
транспортування і реалізація води 
споживачам міста та Харківської 
області та прийом, відведення, пе-
рекачування, повна механічна та 
біологічна очистка стічних вод, що 
надходять від населення, комуналь-
но-побутових і промислових підпри-
ємств Харкова. А ще підприємство 
виконує між басейнове і внутрішньо 
басейнове перекидання і регулю-
вання водних ресурсів басейна ріки 

Сіверський Донець для Харківської, 
Луганської та Донецької областей.

Звісно, для того, аби харків’я-
ни та гості нашого міста цілодобово 
користувалися комфортними послу-
гами водопостачання та водовід-
ведення, на КП «Харківводоканал» 
впроваджується цілий комплекс 
важливих і дієвих заходів: сучасна 
техніка, передові інноваційні техно-
логії, реалізуються важливі інвести-
ційні проєкти, активно залучається 
науковий потенціал Харківщини, 
переймається передовий зарубіж-
ний досвід і виховуються професійні 
кадри.

Після того, як підприємство очо-
лив досвідчений керівник, депутат 
Харківської обласної ради Віталій 
Володимирович Панов, на КП «Хар-
ківводоканал» відбулися суттєві 
зміни на подальший, більш стрім-
кий розвиток підприємства. У стислі 
строки вдалося розв’язати найбо-
лючіші питання, які існували на той 
час, а відтак зміцнювалася матері-
ально-технічна база КП «Харківво-
доканал», суттєво зросли виробничі 
показники як у галузі водопостачан-
ня, так і в сфері водовідведення. Ця 
позитивна тенденція не лише збе-
рігається, а за всебічної підтримки 
Харківської міської влади на чолі з 
Ігорем Олександровичем Тереховим 
підприємство продовжує стрімко 
розвиватися. В останні роки придба-
на надсучасна спецтехніка, яка доз-
воляє проводити необхідні роботи 
із застосуванням передових техно-
логій, ефективне обладнання та ме-
ханізми. Зокрема, це установка для 
горизонтально-направленого бурін-
ня, комбінована гідромашина, що 
складається з двох установок, роз-
ташованих на базі автомобіля Ford, 



68 СПЕЦВИПУСК

екскаватор «Hundai» з підвищеною 
глибиною копання, самоскиди вели-
кої вантажопідйомності тощо.

Безперечно, заслуговує на увагу 
і той факт, що в останні роки істотно 
збільшилися масштаби проведення 
відповідних ремонтних робіт на ме-
режах водопостачання та водовід-
ведення. Зокрема, за період з 2015 
до 2019 року підприємство заміни-
ло понад 130 км технічно зношених 
мереж водопостачання. Для порів-
няння, це істотно більший обсяг про-
ведених робіт, ніж за період з 2000 
до 2014 рр. Ось і в нинішньому році 
планується замінити не менше 25 км 
водопровідних мереж різного діаме-
тру із застосуванням сучасних мето-
дів і матеріалів. Також продовжуєть-
ся ефективна робота і в напрямку 
відновлення внутрішньо-будинкових 
систем. На цей рік заплановано ка-
пітально відремонтувати внутріш-
ньо-будинкові системи в 350 будин-
ках харків’ян.

– Час від часу перегортаю сто-
рінки становлення підприємства, 
яке має славну історію та по праву 
вважається одним із флагманів галу-
зі в Україні,  – розповідає генераль-
ний директор КП «Харківводоканал» 
Віталій Володимирович Панов.  – У 
першу чергу пишаємося нашими 
трудовими династіями, керівника-
ми, спеціалістами та працівниками, 
які назавжди вкарбували свої імена 
в літопис підприємства. Вони є взір-
цем для молоді, дороговказом тим, 
хто перейме естафету у наших си-
вочолих ветеранів. У різні часи ці за-
служені люди доклали всіх зусиль та 
знань для подальшого розвитку під-
приємства, ніколи не зупинялися на 
досягнутому, збагачували власний 
досвід та вчили секретам майстер-

ності молодь. На моє гли-
боке переконання, саме 
цей «золотий фонд» і став 
рушійною силою подаль-
шого стрімкого розвитку 
КП «Харківводоканал».

Звитяжно працю-
ємо – комфортно 
відпочиваємо

Та не тільки трудови-
ми звершеннями і пер-
спективними виробничи-
ми напрацюваннями на 
майбутнє живе трудовий 
колектив. Протягом бага-

тьох десятиліть велика увага приді-
ляється розвитку культурно-масової 
роботи та спортивного руху. Своєю 
яскравою творчістю шанувальників 
радують колективи художньої само-
діяльності. Вони виступають на кон-
цертах, обласних оглядах-конкурсах 
та святкових вечорах. Творчі таланти 
підприємства створюють неповторну 
і теплу атмосферу під час вшану-
вання ветеранів. Особлива гордість 
КП «Харківводоканал»  – народний 
хор Комплексу водопідготовки «До-
нець». Вагомі успіхи підприємство 
має і в спортивному русі, розвитку 
якого також приділяється багато 
уваги. Збірна команда КП «Харківво-
доканал»  – багаторазовий перемо-
жець Харківської обласної галузевої 
спартакіади, престижного турніру 
«Битва корпорацій» і багатьох інших 
змагань. Нагороди та кубки – це гор-
дість і слава підприємства.

Одним із улюблених місць відпо-
чинку у співробітників підприємства 

є база відпочинку «Аква». Розташо-
вана вона у Вовчанському районі на 
березі Салтівського водосховища. 
Відпочивальники розміщуються в 
комфортабельному 4-поверховому 
корпусі. До їхніх послуг  – обладна-
ний пляж, човнова станція, спортив-
ні тренажери, більярд, бібліотека, 
дитячий майданчик. Користуються 
популярністю лісові прогулянки, по-
ходи за грибами та ягодами.

Є де влітку відпочити і дітво-
рі  – функціонують заклади оздо-
ровлення та відпочинку «Ромашка» 
і «Факел». Треба відзначити, що ці 
здравниці по праву вважаються од-
ними з кращих у Харківській області. 
Діти тут зайняті цілий день цікавою 
і насиченою програмою: працюють 
різні гуртки, проводяться спортивні 
змагання і творчі конкурси, диско-
теки, концерти і свята. А восени за-
смаглі і відпочилі хлопці та дівчата 
знову сідають за шкільні парти і зга-
дують незабутні дні літнього відпо-
чинку.

– За роки існування підприєм-
ства багато зроблено важливого для 
його стабільного розвитку та удо-
сконалення роботи,  – розповідає 
Віталій Володимирович Панов. – Але 
завжди націлюємося на нові досяг-
нення та здобутки. Разом із коман-
дою однодумців створили відповідну 
дієву комплексну програму та стра-
тегію розвитку підприємства, яку 
впроваджуємо в життя, незважаючи 
на труднощі, що виникають в силу 
об’єктивних причин. Відтак, маємо 
всі підстави для того, аби з впевне-
ністю дивитися в завтрашній день, у 
майбутнє.

Ювілей
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Цифрова революція міцно увійшла у наше по-
всякденне життя — у те, як ми взаємодіємо 
один з одним. Цифрова революція також сер-
йозно впливає і на водний сектор, дозволяє 
автоматизувати роботу водоканалів, ви-
ключити ручне управління, створити елек-
тронну мережу, електронні архіви, швидке 
вирішення аварійних ситуацій, планування 
роботи, оптимізувати споживання електро-
енергії, виконання гідравлічних розрахунків, 
підвищення ефективності роботи системи 
водопостачання та водовідведення у місті.

Актуальна тема

Цифрова вода. «Розумна» Вода. Вода 4.0. 
Існує багато термінів, які використовуються 
для характеристики цифрових трансформа-
цій, що відбуваються на підприємствах водо-
канальної галузі.

Існує безліч цифрових рішень, які є части-
ною водних компаній, і ще більше постачаль-
ників технологій, які полегшують їх проєкту-
вання, встановлення та експлуатацію.

Стале ефективне планування розвитку  – 
цифрова трансформація водоканалу дозволить 
зрозуміти реальний стан активів та операцій-
ної ефективності водоканалу з виявленням 
слабких місць і потенціалу. Проведення ефек-
тивної дієвої модернізації на базі аналітичних 
інструментів.

ЦИФРОВА ВОДА: ЦИФРОВІЗАЦІЯ  
ПІДПРИЄМСТВ ВОДОКАНАЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

Євген Кунь, член асоціації «Укрводоканалекологія»

Вигоди впровадження Цифрової води
Вигода, що виникає внаслідок використан-

ня цифрових технологій компаніями водопо-
стачання та водовідведення, може бути різною. 
Також часто згадуються такі види вигоди, як 
«зниження операційних витрат», «підвищен-
ня ефективності персоналу» і т.д.

Як показано в таблиці 1, потенційні вигоди, 
створювані в результаті впровадження цифро-
вих рішень, різноманітні та ефективні для всіх 
водних компаній та навколишнього середовища.

Звичайно, ситуація у кожного водоканалу 
може бути унікальна, і конкретне цифрове рі-
шення має унікальний набір факторів ефек-
тивності для конкретної компанії як у коротко-
строковій, так і в довгостроковій перспективі. 
Нижче наведено кілька прикладів цифрових 
рішень, які впливають на отримання вигоди.

Сучасна структура системи водопостачання

ГІС

SCADA

ШАФИ УПРАВЛІННЯ
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Актуальна тема

Крива впровадження Цифрової води
Водоканальні підприємства впроваджу-

ють нові цифрові рішення, щоб встигнути за 
розвитком цифрової ери, вони перебувають на 
різних рівнях цифрової зрілості. Існують різні 
стадії впровадження цифрових рішень.

Криву процесу впровадження цифрової 
води можна переглянути на рисунку 1, тоб-
то як підприємства впроваджують цифро-
ві технології. Крива процесу впровадження 
цифрової води створена для того, щоб стати 
робочим інструментом для водоканальних 
підприємств зараз і в майбутньому, дати їм 
можливість оцінити, на якій стадії цифрово-

го розвитку вони знаходяться, та мати спіль-
ну дорожню карту, щоб знати, куди слід руха-
тись далі.

Крива починається із водоканальних під-
приємств на стадії незрілого цифрового роз-
витку.

Потім вона піднімається до підприємств, 
які стали більш обізнаними в цифрових рішен-
нях або впровадили цифрові технології у свої 
процеси; піднімаючись вище, переходить до 
підприємств із гнучкою, інноваційною струк-
турою бізнесу, що повністю охоплює цифрові 
технології.

таблиця Таблиця 1. Вигоди впровадження Цифрової води

Громадська вигода Експлуатаційна вигода
ПІДВИЩЕННЯ ДОСТУПНОСТІ

• Підвищення довгострокової доступності тарифів.
• Прозоріший підхід використання доходів від тари-

фів на воду.
• Зниження ймовірності невдоволення тарифами, 

неплатежів та відключень.
ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ

• Підвищення залученості споживачів та швидке 
реагування на запити споживачів.

• Скорочення перебоїв у водопостачанні.
• Скорочення обсягу руйнівних будівельних проєк-

тів.
ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

• Зниження ризику витоку стічних вод у навколиш-
нє середовище.

• Зниження викидів парникових газів внаслідок 
діяльності водних компаній.

• Поліпшення охорони природи та управління най-
важливішими водними ресурсами.

ПРОЦЕС ЕКСПЛУАТАЦІЇ
• Комп’ютерно-керовані режими роботи та при-

йняття рішень зменшують кількість помилок.
• Підвищення швидкості прийняття рішень завдяки 

ефективному аналізу та обробці даних.
ДІАГНОСТИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

• Зменшення кількості екстрених викликів.
• Скорочення часу простою критично важливих 

активів.
ДОТРИМАННЯ НОРМАТИВНИХ ВИМОГ

• Зменшення кількості порушень та витоків.
• Зниження ризику невідповідності через проблеми 

з якістю води в мережі.

Фінансова вигода Вигода для довгострокової стабільності
ЗНИЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

• Оптимізована діяльність призводить до зниження 
витрат на електроенергію та обслуговування.

• Зниження витрат та ризиків, пов’язаних із техніч-
ним обслуговуванням на місцях.

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КАПІТАЛУ
• Стабілізація грошових потоків внаслідок цілеспря-

мованого відновлення несправної інфраструкту-
ри.

• Зниження відповідальності та витрат від непе-
редбачених проривів водопровідної мережі та 
переливів каналізації.

ЗБІЛЬШЕННЯ ДОХОДІВ
• Цілеспрямовані заходи щодо несправних лічиль-

ників збільшують дохід.
• Додаткові платні цифрові послуги доступні для 

оптових споживачів води.

ПІДВИЩЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ
• Підвищення експлуатаційної гнучкості та стійкості 

до змін клімату та демографії.
• Підвищення безпеки завдяки швидкій взаємодії зі 

споживачами з питань громадської безпеки.
ПІДГОТОВКА ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ

• Поліпшення співпраці між відділами завдяки 
системній інтеграції.

• Зниження ризику для безпеки робочої сили завдя-
ки меншій кількості екстрених викликів.

БРЕНД ТА ІННОВАЦІЇ
• Поліпшення бренду водної компанії та підвищення 

частки її участі у водному господарстві.
• Можливість для водної компанії легше впрова-

джувати пілотні проєкти та нові технології.
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Стадії впровадження цифрових технологій 

Цифровий розвиток не 
розпочався 

Базовий 
 рівень 

Оппортуністичний  
рівень 

Систематичний  
рівень 

Трансформаційний 
 рівень 

Приблизні характеристики 

• Традиційна, 
застаріла аналогова 
інфраструктура 

• Немає цифрових 
стратегій чи 
технологій 

• Почати впроваджувати 
цифрові технології у 
діяльність 

• Розвивати можливості 
онлайн-моніторингу, 
тобто. IoT, SCADA 

• Більшість операцій 
були перепроектовані 
за допомогою засобів 
цифрової 
автоматизації та 
контролю 

• Аналітичні 
інструменти 
використовуються для 
оптимізації процесу 

• Цифрові технології 
добре налагоджені 

• Міжпроцесна 
автоматизація/контро
ль 

• Розроблено внутрішні 
ресурси та платформи 
для роботи з 
цифровою 
інфраструктурою 

• Цифрові технології 
впроваджені у всі 
економічні та 
операційні процеси 

• Розширена аналітика  
використовується для 
прийняття рішень 

Дії для просування вгору за кривою процесу впровадження 

• Визнати 
діджиталізацію як 
пріоритету діяльності 

• Розробити цифрову 
стратегію в топ-
менеджменті 

• Розвивати пілотні 
проекти для вивчення 
процесу 
впровадження 
цифрових технологій 

• Мобілізувати 
реалізацію пілотних 
проектів, навчатися у 
колег по галузі та 
засвоювати нові 
дослідження 

• Перекласти системи 
запису та обліку, 
виставлення рахунків 
тощо.  З паперової 
форми на цифрову 

• Переконатися, що 
споживачі та 
співробітники добре 
поінформовані про 
напрямок діяльності 
водної компанії 

• Зміцнити 
інфраструктуру даних, 
щоб забезпечити 
інтеграцію цифрових 
технологій наступного 
рівня  

• Налаштувати компанію 
на реалізацію цілей, 
визначених даними 

• Розробити інноваційні, 
нові продукти та 
послуги за допомогою 
цифрових технологій 

• Надавати ресурси 
колегам у галузі 

• Сформувати 
еволюціонуюче 
цифрове середовище 

• Забезпечити 
відповідність проектів 
цифровим цілям та 
бізнес-стратегії. 

• Продовжувати 
підвищення 
ефективності за 
допомогою цифрових 
технологій 

• Продовжувати 
вчитися у колег по 
галузі, засвоювати 
досвід конференцій 
тощо 

• Обмінюватися 
передовим досвідом 
з іншими водними 
компаніями 

Впровадження 

Рис. 1. Крива процесу впровадження Цифрової води

Факт, що цифрове століття вже настало. 
Цифрові технології впроваджуються в наше 
повсякденне життя та в різні сфери.

Також ситуація посилюється зношенням та 
недостатнім фінансуванням інфраструктури, 
неактуальною державною політикою та зміною 
клімату. Впровадження цифрових технологій 
буде все більш необхідним для надання покра-
щених, надійних, безпечних, ефективних та еко-
номічно вигідних послуг у сферах водопостачан-
ня та водовідведення.

Цифрова трансформація для підприємств во-
доканальної галузі – це важкий та тривалий про-

цес. Впровадження цифрових технологій у галузі 
водопоста чання вимагає участі та зацікавленості 
працівників підприємства, споживачів, держави 
та інших учасників.

Однак, цифрові технології можуть стати дже-
релом нових проблем, таких як кібербезпека.

Водний сектор країни стоїть перед сер-
йозним вибором: протистояти появі цифро-
вих рішень і адаптуватися до водних проблем 
або повністю прийняти цифрову революцію у 
співпраці з технологічними компаніями, щоб 
започаткувати нову еру ефективного викори-
стання водних ресурсів.

Актуальна тема
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Чому так важливо берегти  
і відновлювати водні ре-
сурси України

Знаменитий годинник Ман-
хеттена (Нью-Йорк) вже 2 роки 
відраховує час до екологічної 
катастрофи на планеті. Автори 
проєкту впевнені, що у людства 
в запасі залишилося не більше 5 
років.

Лише кілька років, щоб насе-
лення та уряд кожної країни по-
чали проявляти усвідомленість 
щодо споживання енергетичних 
та водних ресурсів Землі. Я б 
сказав, що людству в найкорот-
ші терміни потрібно зробити 
якісний стрибок у розвитку: від 
руйнівного споживання до усві-
домленого та екологічного у всіх 
аспектах життя.

Земля  — наш спільний дім, 
який ми засмітили настільки, 
що дуже скоро тут неможливо 
буде вижити. І, насамперед, че-
рез брак питної води.

Вже у 2030 році через люд-
ську життєдіяльність темпера-
тура на планеті підвищиться на 
1,5 градуси, що призведе до гло-
бального потепління. Така зміна 
клімату суттєво скоротить водо-
постачання та зменшить кіль-
кість опадів у багатьох регіонах 
планети. За прогнозами аналіти-
ків ООН, до 2050 року половина 
всього населення Землі прожи-
ватиме в районах, у яких при-
наймні 1 місяць у рік відчувати-
меться брак прісної води.

Ще кілька десятиліть тому 
вода вважалася цілком звичним 
благом. Вона була практично 
безкоштовною чи дуже деше-

ЯК ВИЖИТИ НА ЗЕМЛІ?
А.О. Торубара, Голова наглядової ради ТОВ «Енергозберігаючі Технології»

вою. Зараз її дедалі частіше порівнюють із нафтою. Логіка 
в цьому є: запаси як прісної води, так і чорного золота на 
планеті обмежені. Вже зараз вартість бочки води для куле-
рів на біржі все частіше дорівнює вартості бареля нафти або 
навіть перевищує її. Хоча 70% землі вкрито водою, для пиття 
придатно менше 1%. Тому вода — швидко вичерпний ресурс, 
здатний стати затребуваним товаром.

Як у результаті це позначиться на українцях  
та їх нащадках?

Вода суттєво здорожчає, у деяких регіонах дефіцит Н2О 
буде критичним, люди почнуть мігрувати в населені пункти 
з більш сприятливими умовами життя, а ковток чистої про-
холодної води стане великою розкішшю… А чи взагалі буде 
можливість прати, приймати душ, коли виникне потреба, і 
що взагалі буде із санітарією та здоров’ям?

Україна — країна з малими запасами  
прісної питної води

На жаль, у проблемах із водою та її забрудненням ми ні 
в чому не поступаємося іншим країнам світу і навіть «ви-
переджаємо» більшість із них. Так, за стандартами Євро-
пейської економічної комісії ООН, держава, водні ресур-
си якої становлять 1,5 тис. м³ річного стоку на людину або 
менше, вважається не забезпеченою водою. В Україні ж 
доступні для використання запаси на одну особу станов-
лять від 0,62 до 1,09 тис. м³. Фактично наша країна є од-
нією з найменш забезпечених водою країн Європи, тобто, 
маловодною. Тож давайте пам’ятати про це щомиті! Осо-
бливо тоді, коли необачливо користуємося ще доступною 
нам розкішшю та забуваємо про елементарну економію 
питної води.
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Звідки українцям  
надходить питна  
вода?

Наші міста, як правило, по-
стачаються водою з поверхне-
вих джерел: 2/3 українців спо-
живають воду з річок, озер та 
водосховищ, а 1/3  — із підзем-
них джерел. Основне джерело 
питної води в Україні — Дніпро. 
Річка, на якій стоїть понад пів-
сотні міст, кожне з яких «коре-
гує» не в плюс хімічний склад 
води. В результаті, і без того іс-
нуюча проблема кількості ще й 
ускладнюється якістю.

За даними Держводагент-
ства, за останні 3 роки в поверх-
неві води в Україні було скинуто 
48,5 тис. тон шкідливих речовин 
другого та третього класів не-
безпеки (високо небезпечні та 
помірно небезпечні). На думку 
чиновників, найбільшими за-
бруднювачами є підприємства 
комунального господарства, які 
скидають понад 60% загального 
обсягу забруднених стічних вод.

Крім того, що річки та озе-
ра забруднюються відходами, 
вони міліють або зовсім висиха-
ють. Вже зараз екологи б’ють на 
сполох навколо Шацьких озер, 
які суттєво обміліли за останні 
роки. Але, навіть, діставшись на-
ших трубопроводів, питна вода 
стикається ще з одним рядом 
проблем — зношеність водопро-
відних мереж в районах старої 
забудови. Руйнування труб веде 
до того, що у воду часто потра-
пляють шкідливі речовини. А 
застій води в кінцевих ділянках 
мереж із невеликим добовим 
водорозбором може призвести 
до погіршення її мікробіоло-
гічних показників. Тому, дохо-
дячи до наших квартир, вода 
може стати неякісною та навіть 

небезпечною. На щастя, наші органи чуття здатні виявляти 
невідповідність води нормативам за багатьма показниками 
безпеки. Тому варто довіряти своїм відчуттям і не пити воду, 
смак чи запах якої видається підозрілим.

Вода та наше здоров’я
Питна вода конче необхідна для підтримки життя і має 

першорядне значення для здоров’я. Ми давно проінформо-
вані, що людина складається із води на 65%, а кров містить 
усі 92% Н2О! Тому людству загалом і українцям, зокрема, 
кардинально важливо мати запаси чистої питної води.

Забруднена вода та погана санітарія безпосередньо 
пов’язані з передачею таких хвороб, як холера, діарея, ди-
зентерія, гепатит А, черевний тиф та поліомієліт. Неадекват-
ні або неналежним чином керовані служби водопостачання, 

або їх відсутність створюють ризики для здоров’я людей. Це 
особливо стосується медичних закладів, де й пацієнти та 
персонал наражаються на додаткові ризики з боку інфекцій 
та хвороб за відсутності служб водопостачання, санітарії та 
гігієни.

Обробка міських, промислових та сільськогосподар-
ських стічних вод потрібна для того, щоб питна вода, якою 
користуються мільйони людей, була очищена від небезпеч-
ного рівня зараження або забруднення хімічними речови-
нами.

За оцінками фахівців, кілька тисяч людей щороку поми-
рають від діареї внаслідок небезпечної питної води, небез-
печних санітарних умов та небезпечної гігієни рук. Однак 
діарея значною мірою піддається профілактиці. Наприклад, 
багатьох випадків смерті дітей віком до 5 років щорічно 
можна було б уникнути, якби відповідні фактори ризику 
були усунені. Там, де води немає, люди можуть подумати, що 
миття рук — це непріоритетний захід, внаслідок чого ймовір-
ність зараження та інших хвороб підвищується.
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Що можна зробити зараз?
Вже сьогодні треба гово-

рити, писати та діяти: кожно-
му робити посильний внесок 
у порятунок екології нашої 
рідної української землі! Дба-
ти про питну воду має не лише 
держава, а й люди! Щоразу 
викидаючи сміття в річку, 
озеро або просто на землю, 
через яку все просочується в 
джерела, варто пам’ятати  — 
весь цей бруд розчиниться 
в землі і повернеться до нас 
через водопровідні труби під 
виглядом питної води.

Ще є способи змінити  
ситуацію на краще!

Багато хто з нас неоднора-
зово чув, як важливо берегти 
воду, тому: усуньте всі витоки 
в трубах, туалетних бачках та 
кранах; встановіть нові водо-
ощадні змішувачі та душові 
насадки. Виховуйте в собі та 
дітях дбайливе ставлення до 
води: вимикайте воду, коли 
чистите зуби або голитеся; 
коли користуєтеся пральною 
чи посудомийною машиною, 
завантажуйте її повністю; при-
ймайте швидкий та короткий 
душ; встановіть (якщо у вас 
ще немає) лічильник на воду 
і слідкуйте за його показами.

Для поливу домашніх та садових рослин використовуйте 
зібрану дощову воду. Уникайте забруднення каналізаційних 
систем туалетним папером, паперовими рушниками та засо-
бами особистої гігієни — їх потрібно збирати в окремі ємно-
сті для сміття.

Пам’ятайте, що лише одне домогосподарство витрачає 
кілька тисяч літрів води на місяць, але кожен з нас, Ви, чи-
тачу особисто, можете суттєво змінити ці показники.

Важливо не тільки берегти воду, але й не забруднювати 
її хімічними засобами: скоротіть або зовсім відмовтеся від 
хімікатів для очищення поверхонь типу «хлорки» і від фос-
фатних засобів для прання, не зливайте інші токсичні речо-
вини, а також медикаменти в раковину або унітаз, вони мо-
жуть повернутися до вас у вигляді нових, більш небезпечних 
з’єднань разом із водою.

Враховуючи стан українських водоочисних споруд та 
аналіз якості водопровідної води, у багатьох регіонах країни 
це жахіття вже відбувається. Тому ніколи не бійтеся говорити 
про проблеми та не будьте байдужими!

Повідомляйте про зламані труби, витікання води або за-
бруднення водних ресурсів у відповідні інстанції. Не соро-
мтеся вказувати на неполадки та говорити про важливість 
заощадження води з членами сім’ї, друзями, сусідами та 
колегами — навчайте оточуючих своїм прикладом.

Будьте ініціативними: складайте та підписуйте петиції, 
які мають прийняти на розгляд влада вашого міста та ваші 
депутати. Разом — ми сила!

Враховуючи заяви екологів країни, ступінь забруднення 
наявних водних ресурсів та їх обмежену кількість, нам і осо-
бливо нашим підприємствам необхідно максимально скоро-
тити своє споживання води, викиди небезпечних хімічних 
речовин у воду і при цьому користуватися замкнутими систе-
мами водопостачання та очищення, які дозволили б повер-
тати в трубопровід чисту безпечну питну воду.
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Щоб не допустити водної 
катастрофи в країні, компанія 
«Енергозберігаючі технології» 
вже 25 років стоїть на варті 
екологічних рішень для під-
приємств комунальної сфери, 
зарекомендувавши себе як на-
дійного партнера, кваліфікова-
ного постачальника та відпові-
дального менеджера.

Ми впроваджуємо очисні 
системи біологічного очищен-
ня стічних вод до 20 тис. м³ за 
добу. В очисній споруді стоки 
очищуються в установках ме-
ханічної та біологічної очист-
ки. Спорудження біологічного 
очищення складається з однієї 
ємності з окремими лініями 
очищення стоків, в яких вста-
новлені анаеробна та аноксна 
камери, камера аерації та вто-
ринні відстійники. У кожній 
секції підтримуються аеробні 
та аноксні умови і таким чи-
ном забезпечуються процеси 
нітрифікації та денітрифікації. 
Активний мул від очищених 
стоків відділяється у відстій-
никах дортмундського типу. 
Встановлюються вони поруч із 
камерою аерації. Пропонується 
добре відома і застосовувана 
для видалення азоту та фосфо-
ру біологічна технологія, яка 
передбачає одночасний процес 
нітрифікації та денітрифікації, 
а також біологічне видалення 
фосфору.

Ми забезпечуємо індивіду-
альний підхід до кожного клієн-
та, регулярно обслуговуємо об-
ладнання в процесі експлуатації 
та робимо ставку на швидке і 
якісне вирішення питань в сфері 
комунального господарства  — 
це наші основні переваги.

Наразі компанією «Енер-
гозберігаючі технології» вже 
впроваджено реконструкцію 

очисних споруд промислової зони смт Малинівка, в рам-
ках Програми Президента України «Велике будівництво». 
Що важливо, інфраструктурний проєкт «Малинівські очис-
ні споруди» фінансується спільно з обласного та місцевого 
бюджетів. Будівництво очисних споруд розпочалося у 2019 
році і буде завершено вже на початку 2022-го. Головна мета 
проєкту — покращення стану води в Малинівці.

Варто зазначити, що до початку «Великого будівництва», 
очисні не працювали понад 10 років. І це лише початок!

Я впевнений, що і решта департаментів житлово-ко-
мунальних господарств країни приєднаються до важливої 
місії очищення води для українців та врятують здоров’я та 
екологію своїх міст та селищ.
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У 2021 році група компаній «ЕТНА» відсвятку-
вала свій 20-річний ювілей.

За роки існування ми з невеликої команди 
однодумців виросли в групу компаній, яка зай-
мається не лише імпортом та продажем облад-

нання, але й розробляє та запроваджує проєкти, 
пов’язані з енергозбереженням.

На сьогоднішній день питання енергоефек-
тивності та енергозбереження стають все більш 
актуальними, адже в сучасному світі виграють 
не ті країни, які володіють енергією, а ті, які мо-
жуть ефективно її використовувати.

«ЕТНА» активно сприяє благополуччю май-
бутніх поколінь, тому стійкість, соціальна та еко-
логічна відповідальність є для нас важливими 
складовими.

Таким чином ми пропонуємо рішення, спрямо-
вані на підвищення енергетичної ефективності, 
розробляємо та впроваджуємо новітні техноло-
гії, спираючись на законодавчі норми та вимоги. 
Підтвердженням цьому є сертифікат ISO 14001, 

отриманий нашим виробництвом, та сотні проєк-
тів, реалізованих нами у цьому напрямку.

Наша місія — раціональне використання при-
родних ресурсів та збереження навколишнього 
середовища.

Група компаній «ЕТНА» 
знаходиться у постійному 
розвитку та пошуку но-
вих сфер діяльності, тому 
у 2021 році ми відкрили 
ще одне направлення — 
сервісне обслуговування 
теплових пунктів та насо-
сних станцій.

За роки роботи ми на-
лагодили тісне співробіт-
ництво з кращими євро-
пейськими виробниками 

та отримали від них ексклюзивні умови для 
роботи, які в свою чергу надаємо клієнтам. Се-
ред наших партнерів — перевірені роками брен-
ди. Одним із таких є португальський виробник 
FUCOLI-SOMEPAL, який у 2021 році відсвяткував 
ювілей — 75 років з моменту заснування.

Історія компанії розпочалася 29 липня 1946 з 
народження FUCOLI — Fundição Conimbricense 
та виробництва обладнання для водопостачан-
ня та водовідведення. Далі — створення ком-
панії SOMEPAL — Sociedade METALURGICA та 
Pampilhosa, мета якої — виробництво та збут 
різних видів запірної арматури.

ВИКОРИСТОВУЄМО ЕНЕРГІЮ ПРАВИЛЬНО

Презентація компанії
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З 1990 року з’являється необхідність проведення заходів для забезпечення постачальників та 
клієнтів великою продуктивністю з покращеними гарантіями. Тому FUCOLI, LDA купує акціонерний 
капітал SOMEPAL, LDA і в грудні 1998 року відбувається їх злиття, в результаті чого організація набу-
ває нової назви — FUCOLI-SOMEPAL.

75-річний досвід, постійне прагнення до доско-
налості та власна стратегія робить сьогодні FUCOLI-
SOMEPAL однією з небагатьох компаній, котрі можуть 
зі впевненістю заявити, що їх продукція 100% виготов-
лена в Європі.

Їх технологічні рішення представлені в понад 50 
країнах та використовуються в глобальному масштабі.

FUCOLI-SOMEPAL є екологічно сертифікованою ком-
панією, тому в своєму виробничому процесі викори-
стовує 100% відновлювану енергію. Уся продукція 
виготовляється відповідно до найвищих стандартів 
якості та визнана багатьма міжнародними організа-
ціями, такими як: AENOR (Іспанія), СERTIF (Португалія), 
KIWA (Нідерланди), RINA (Італія).

Презентація компанії

Забруднення довкілля в розвинених країнах світу є предметом особ ливої уваги з боку як громад-
ськості, так і державних органів, саме тому лише спільними зусиллями ми зможемо зробити нашу 
енергетичну галузь більш безпечною та відновити баланс між захистом навколишнього середовища 
й економічними потребами держави.



НОВЕ ПОКОЛIННЯ CiRUNDFOS CR(N) 
ВСТАНОВЛЮЕ РЕКОРДИ СЕРЕД 
БАГАТОСТУПЕНЕВИХ HACOCIB 
Максимальна витрата 
до 390 мЗ/год i 
Найвища гiдравлiчна 
ефе кти в н i сть 

Нове поколiння насосiв iз 
найбiльшими у свiтi 
можливостями конфiгурування 
досягнуло продуктивностi, 
рекордно'�' для систем 
мунiципального 
водопостачання та зрошення. 

Компанiя Grundfos встановила 
новi стандарти продуктивностi 
й ефективностi завдяки новiй 
лiнiйцi насосiв CR{N), що 
використовують найсучаснiшi 
гiдравлiчнi технологi·1. 

У листопадi 2021 року ми 
оновили лiнiйку наших 
найпродуктивнiших моделей. 
На свiт з'явилися насоси CR{N) 
255, якi забезпечують 
максимальну витрату до 390 
мЗ/год, що майже вдвiчi бiльше 
за вiдповiднi характеристики 
попереднiх моделей. 

Та кож збiльшено до 40 бар 
максимальний рабочий тиск. 

Цi неймовiрнi вдосконалення 
дають змогу знач но пiдвищити 
ефективнiсть роботи насосiв, 
яку обов'язково помiтять 
кiнцевi користувачi. 

Насоси Grundfos CR{N) 
оснащенi передовими 
гiдравлiчними технологiями, 
що Е резул ыатом ба гатьох 

тисяч годин дослiджень, розробок, 
випробувань i проектування з 
використанням найсучаснiших методiв 
виробництва. 

Насоси CR{N) легко конфiгуруються для 
конкретних умов використання. Наразi 
iнженери та технiки вже пiдготували 
мiльйони iндивiдуальних рiшень для 
пiдвищення тиску. 

Насоси CR{N) iдеально пiдходять для 
мунiципальних та iригацiйних проектiв: 
• постачання води;
• водопiдготовка;
• пiдвищення тиску.

НОВЕ ПОКОЛIННЯ GRUNDFOS CR(N) 
Максимальна витрата: 390 м3/год 
Максимальний рабочий тиск: 40 бар 



НОВЕ ПОКОЛIННЯ GRUNDFOS CR(N) ВСТАНОВЛЮЕ 
РЕКОРДИ СЕРЕД БАГАТОСТУПЕНЕВИХ HACOCIB 
Максимальна витрата 390 мЗ/год i 
НАЙВИЩА ПДРАВЛIЧНА ЕФЕКТИВНIСТЬ 

Фiльтрувальна станцiя в мiстi 
Слов'янськ, Донецько'i областi, 
Укра'iна 
В рамках комплексно·i реконструкцi·i 
фiлырувально"i станцП в мiстi 
Слов'янськ, Донецько·i областi, було 
встановлене насосне обладнання 
Grundfos, яке дозволило остаточно 
вирiшити питання iз забезпеченням 
цiлодобового водопостачання 
мiкрорайонiв Артема i Лiсовий. 
Встановлене обладнання Grundfos: 
Hydro МРС-5 4 CR125-2 -установка 
пiдвищення тиску на базi 
вертикальних багатоступеневих 
насосiв CR, що виробляеться на 
сучасному заводi Grundfos в 
Нiмеччинi. 

Денис Кiльдей 
Обладнання мае найвищий клас 
енергоефективностi. 

Старший менеджер з продажу напрямку «Водопостачання та Водовiдведення» 
ТОВ «ГРУНДФОС YKPA°l"HA» 

Чи знаЕте ви, коли 
було створено перший . . ...у св1т1 вертикальнии 
баrатоступеневий 
iн-лайн насос CR? 
Справжнiй прорив у 
техно�огi·1 виробництва 
насос1в 

В 1971 р. ми створили перший у свiтi вертикальний 
багатоступеневий iн лайн насос. 
Модель CR 30 вiдрiзнялась абсолютно нов им 
дизайном i гiдравлiчною части ною, виготовленою з 
нержавiючо"i сталi холодного плавлення. 
Зараз ця технологiя виробництва, започаткована 
Grundfos, стала галузевим стандартом. 

Наразi на об'ектах у всьому свiтi працюе понад 3,5 
мiльйони насосiв CR. 

CR - СУПЕРЗIРКА в icтopi'i насосiв 

1971 рiк: розроблено перший насос CR. 
1980-тi роки: ми розширили виробництво насосiв CR. 
1990-тi роки: насоси CR отримали iнтелектуальний компонент. 
2020-нi роки: насоси CR пристосовано для виконання 
спецiалiзованих завдань. 
Сьоrоднi: асортимент насосiв CR найбiльший i 
найпопулярнiший за всю свою iсторiю! 
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Презентація компанії

ВІТЧИЗНЯНА ПОЛІМЕРНА ТРУБНА ПРОДУКЦІЯ  
ТД «ЄВРОТРУБПЛАСТ» ТА ВОДОПОСТАЧАЛЬНІ  
ПІДПРИЄМСТВА УКРАЇНИ — ЕФЕКТИВНИЙ ТАНДЕМ
Олександр Козак

ТД «Євротрубпласт» — найбільше виробництво полімерних труб в Україні. Компанія є дочірнім 
підприємством Групи Радіус Системз (Radius Systems Ltd), лідера британського ринку полімерних 
трубопровідних систем та одного з найбільших виробників труб і з’єднувальної арматури в Європі 
та на пострадянському просторі.

ТД «Євротрубпласт» керує виробничими 
підрозділами Калуського та Рубіжанського 
трубних заводів (Івано-Франківська та Луган-
ська області відповідно). До широкого асор-
тименту цих підприємств входять:

● ПЕ водопровідні та каналізаційні труби 
(діаметр 16-1200 мм);

● ПЕ труби для газопостачання (діаметр 
20-630 мм);

● гофровані двошарові ПЕ труби КОР-
СИС (діаметр 110-2400 мм);

● спіральнонавиті ПЕ труби СПІРОКОР 
(діаметр 300-2400 мм);

● локальні очисні споруди (ЛОС);
● полімерні каналізаційні колодязі.

Труби виробництва ТД «Євротрубпласт» 
ефективно використовуються у трубопроводах 
для магістральних і розподільчих мереж водо-
постачання та каналізації у великих містах і 
сільській місцевості, у технологічно складних 
інвестиціях типу морських каналізаційних 
випусків, у технологічних трубопроводах для 
транспортування агресивних речовин і шла-
мів, мережах водовідведення та каналізуван-

ня великих промислових об’єктів і логістич-
но-складських комплексів тощо.

Співпрацюючи з провідними світовими 
виробниками (+GF+ (Швейцарія), Simona, ВТН, 
Blucast та ін.), ТД «Євротрубпласт» доповнює 
свою пропозицію фасонними частинами, за-
пірною та з’єднувальною арматурою, а також 
клапанами та фільтрами високої якості та на-
дійності.

Постійними партнерами ТД «Євротруб-
пласт» є найбільші вітчизняні промислові та 
комунальні підприємства, і в першу чергу це 
водоканали всіх великих (Києва, Львова, Одеси, 
Харкова тощо) і малих міст України, підпри-
ємства гірничо-видобувної промисловості, (Ір-
шанський ГЗК, Вільногірський ГЗК, ВАТ «Пів-
денний ГЗК», Полтавський ГЗК, Єристівський 
ГЗК та ін.), відомі будівельні компанії (Київмісь-
кбуд, Онур, Альтіс, Альтком та ін.) тощо.

Підтвердженням ефективної та багаторіч-
ної співпраці з вітчизняними водопостачаль-
ними підприємствами є успішне використан-
ня продукції ТД «Євротрубпласт» на багатьох 
масштабних і відповідальних об’єктах. Ось тіль-
ки кілька з них.

Рубіжанський трубний завод Калуський трубний завод
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Ділянку аварійного колектора  
на КНС №2 у Сумах оновлено трубами 
СПІРОКОР

Однією з нагальних проблем обласного 
центра Суми, як і всіх міст України, став кри-
тичний стан каналізаційних мереж. Практич-
но всі вони були прокладені у другій половині 
минулого століття із залізобетонних труб. На 
той час це був найпоширеніший трубний ма-
теріал для мереж водовідведення. Однак все 

має свій експлуатаційний ліміт, а отже через 
зношеність залізобетонних колекторів, які вже 
відпрацювали свій термін, на каналізаційних 
трубопроводах дедалі частіше почали виника-
ти аварійні ситуації.

Так відпрацював свій термін експлуатації 
і самопливний залізобетонний колектор ді-
аметром 2000 мм, який прокладено на тери-
торії найпотужнішої в Сумах каналізаційної 
насосної станції №2. Він перекачує стічні води 
від Курського та Роменського мікрорайонів, 
районів Веретенівка та Ганнівка, центральної 
частини міста та вулиці Білопільський шлях. 
Під дією газової корозії верхнє склепіння ка-
налізаційної труби та залізобетонні конструк-
ції діючих камер зруйнувалися.

Використання в мережах водовідведення 
великого діаметра поліетиленових труб зі 
структурованими стінками вже стало стан-
дартом у розвинутих країнах світу. Однією з 
їх найбільших переваг є практично абсолют-
на стійкість до дії газової корозії — головного 
руйнівника з/б та металевих трубопроводів. 
У комунальному підприємстві «Сумиводо-
канал» було прийнято рішення щодо онов-

лення ділянки колектору в районі КНС №2 
трубною продукцією виробництва Рубі-
жанського трубного заводу (РТЗ), а саме по-
ліетиленовими спіральновитими трубами 
СПІРОКОР діаметром 1500 мм з кільцевою 
жорсткістю SN8.

На об’єкт труби поставляються у стандарт-
них 6-метрових модулях. Їх з’єднують між со-
бою методом скручування, оскільки кожен від-
різок труби має на кінцях різьбу, виконану у 
заводських умовах. Завдяки невеликій вазі та 

простоті операції 
скручування, про-
кладка труб СПІ-
РОКОР є швидкою 
та зручною. При 
цьому не потрібні 
важка спецтехні-
ка та зварюваль-
не обладнання. А 
отже це економить 
час на виконання 
робіт та кошти.

Глибина закла-
дання аварійного 

колектору становить близько 10 метрів, підви-
щена кільцева жорсткість труб СПІРОКОР доз-
волить їм спокійно витримувати значні ґрун-
тові та транспортні навантаження. Будівельні 
роботи здійснено традиційним траншейним 
способом.

Враховуючи виняткову довговічність і 
технологічні характеристики поліетилену, 
оновлена ділянка колектору безперебійно пра-
цюватиме набагато довше та надійніше, ніж 
попередня залізобетонна. Слід зазначити, що 
«Сумиводоканал» вже кілька років ефективно 
модернізує каналізаційні мережі міста саме 
трубами СПІРОКОР.

Житомирський водоканал оновив 
колектор на вулиці Східній трубами 
КОРСИС

На балансі КП «Житомирводоканал» пере-
бувають 259 км каналізаційних мереж. Біль-
шість цих трубопроводів прокладено у другій 
половині минулого століття і вони вже вичер-
пали свій експлуатаційний ліміт, а отже потре-
бують оновлення.

Презентація компанії

Труби СПІРОКОР для оновлення аварійної ділянки зношеного з/б колектору в Сумах



82 СПЕЦВИПУСК

Презентація компанії

У першу декаду липня 2021 року протягом 
трьох діб працівники дільниці з експлуатації 
каналізаційних мереж реконструювали ава-
рійну ділянку каналізаційного колектору на 
вулиці Східній. У ході робіт було перекладено 
100 метрів зношених каналізаційних труб.

Колектор діаметром 1000 мм протяжністю 
5,3 км, який прокладено від вулиці Східної до 
головної каналізаційної насосної станції на 
вулиці Івана Гонти, був збудований ще у 1983 
році. З кожним роком стан мережі погіршував-
ся внаслідок впливу газів, наявних у каналіза-
ційних стоках. Газова корозія призводить до 
руйнування труби, обвалів ґрунту та пошко-
дження асфальтового покриття.

На ділянці колектору на вулиці Східній 
старі труби замінили сучасними двошарови-
ми гофрованими поліетиленовими трубами 
КОРСИС виробництва Рубіжанського трубно-
го заводу (РТЗ). Ідеально гладка внутрішня по-
верхня цієї трубної продукції дозволила вико-
ристати труби меншого діаметра без втрат при 
транспортуванні стічних вод. На об’єкт було 
поставлено труби КОРСИС діаметром 800 мм 
SN8 у стандартних 6-метрових відрізках.

Труби КОРСИС дуже прості у монтажі. Зав-
дяки розтрубному з’єднанню всі роботи було 
виконано протягом лише трьох днів.

Підвищена кільцева жорсткість гофрова-
них труб дозволяє прокладати їх на глибині до 
10 метрів. Колектор на вулиці Східній залягає 
на 3-метровій глибині.

Головною ж перевагою оновленої ділянки 
каналізації є те, що труби КОРСИС мають аб-
солютну стійкість до дії газової корозії. Таким 
чином, ця частина мережі безаварійно працю-
ватиме до 100 років.

Сучасний поліетиленовий 
водогін на вулиці Ринковій у 
Калуші

У районному центрі Калуш 
(Івано-Франківська область) лі-
том 2021 року розпочато роботи 
з реконструкції водопровідної 
мережі на вулиці Ринковій. Зно-
шена мережа зі сталевих труб ді-
аметром 1000 мм практично ви-
черпала свій експлуатаційний 
ліміт. Часті аварійні ситуації та 

постійні втрати води через витоки стали ваго-
мим приводом для оновлення трубопроводу.

У червні 2021 року згідно з проєктом «Ре-
конструкція аварійної ділянки водопроводу 
від ВНС ІІ підйому до камери переключення 
на вулиці Ринковій у місті Калуші Івано-Фран-
ківської області» стартувала перша черга будів-
ництва.

Загальна протяжність оновлюваної дільни-
ці водогону становила близько 400 метрів. За-
мість металевих труб, що з часом піддаються 

Будівництво поліетиленового водогону на вулиці Ринковій у 
Калуші

Заміна старих труб каналізаційного колектору на вулиці Східній сучасними 
двошаровими гофрованими поліетиленовими трубами КОРСИС
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дії корозії, прокладено труби з поліетилену, які 
взагалі не іржавіють і набагато довговічніші. 
Тут використано поліетиленові труби для по-
дачі холодної води РЕ 100 SDR 17 (1,0 МПа) діа-
метром 630 мм виробництва Калуського труб-
ного заводу (КаТЗ).

Спорудження водопроводу здійснювалося 
традиційним траншейним способом. Стан-
дартні трубні відрізки з’єднували між собою за 
допомогою зварювання нагрітим інструмен-
том встик у довгі нитки і потім опускали у під-
готовлену заздалегідь траншею.

Новий водогін, побудований із сучасних 
поліетиленових труб, значно поліпшить якість 
питного водопостачання для мешканців вули-
ці Ринкової, а також на багато років зведе до 
мінімуму втрати дорогої підготовленої води в 
процесі її транспортування.

Санація першої гілки найбільшого  
дюкерного переходу з ПЕ труб  
у Житомирі

Житомирський водоканал продовжує онов-
лювати водопровідні мережі міста. У 2020 році 
в рамках реалізації проєкту «Розвиток міської 
інфраструктури-2» була здійснена реконструк-
ція південного магістрального водогону, що 

дозволило ефективно зменшити добову подачу 
води орієнтовно на 10 тис. м³.

У 2021 році водоканал реконструював 2 кі-
лометри північного магістрального трубопро-
воду, що транспортує близько 40% усієї води, 
яка подається житомирянам.

Перш ніж розпочати реконструкцію самого 
магістрального трубопроводу, були здійснені 
роботи на найбільшому дюкерному переході, 
що розташований поблизу Кам’яного узвозу. 
Він складається з двох гілок, кожна протяжніс-
тю близько 90 метрів. Це вже шостий дюкер-
ний перехід, який водоканал реконструює за 
кошти Світового банку.

27 вересня спеціалісти водоканалу прове-
ли санацію старого сталевого трубопроводу 
діаметром 1000 мм, прокладеного на дні річки 
Кам’янка, з використанням сучасних поліети-
ленових труб діаметром 700 мм виробництва 
Калуського трубного заводу (КаТЗ).

Поліетиленові труби є оптимальним рі-
шенням при прокладанні трубопроводів під 
водою. Їх абсолютна стійкість до дії корозії 
стовідсотково гарантує безпеку водопровідної 
мережі від впливу навколишнього середовища. 
Такий підводний водогін ніколи не проіржавіє.

Також вже доведено на практиці, що ПЕ 
труби зберігають усі свої технологічні харак-
теристики незмінними при безперервній екс-
плуатації водопровідної мережі понад 50 років, 
тобто дюкер на річці Кам’янка безперебійно 
слугуватиме житомирянам довгі роки.

Роботи з реконструкції мереж холодного 
водопостачання спрямовані на технічне пере-
озброєння та вдосконалення системи життєза-
безпечення міста. Завдяки старанням фахівців 
КП «Житомирводоканал» і правильному вибо-
ру матеріалів — надійних і довговічних поліе-
тиленових труб — ситуація з водопостачанням 
покращиться і підвищиться якість життя горо-
дян.

Труби МУЛЬТИПАЙП — оптимальне 
рішення для нового дюкеру  
під річкою Харків

Наприкінці літа 2021 року у Харкові були 
повністю завершені роботи з реалізації про-
єкту «Перекладка дюкеру Ду=300 мм в районі 
культурного центру «XXI век». Проєктом пе-

Фрагмент санації першої гілки дюкерного переходу з ПЕ 
труб, прокладеного на дні річки Кам’янка (Житомир)
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редбачалося будівництво водопровідного під-
водного переходу поряд із старим, що вже не 
експлуатується, та приєднання його до існу-
ючих міських мереж водопостачання. Новий 
дюкер складався з двох ниток поліетиленово-
го трубопроводу зовнішнім діаметром 315 мм, 
довжина кожної нитки становила 76 м. Про-
кладка дюкеру здійснювалася під дном річки 
Харків поблизу Московського проспекту. ПЕ 
трубу діаметром 315 мм прокладали у футлярі. 
Він був змонтований із поліетиленових труб 
зовнішнім діаметром 560 мм та облаштований 
методом горизонтального направленого бурін-
ня. Загальна довжина цієї ділянки водопрово-
ду склала 352 метрів.

Для будівництва дюкеру, футлярів, підзем-
них ділянок водопроводу проєктним рішенням 
передбачалося використання сучасних інно-
ваційних поліетиленових труб із соекструдо-
ваними шарами з поліетилену ПЕ 100-RC, які 
виготовляються згідно ДСТУ EN 12201-2:2018 
«Системи трубопровідних систем для водопо-
стачання, дренажу та каналізації під тиском. 
Поліетилен (ПЕ). Частина 2. Труби». Ці труби 
мають високу стійкість до поширення тріщин 
та довший термін експлуатації в порівнянні із 
звичайними трубами з поліетилену ПЕ 100. Тер-
мін їх служби становить не менше 100 років.

Для даного об’єкту спеціалістами відді-
лу інновацій та проєктно-технічних рішень 
ТД «Євротрубпласт» була запропонована така 

продукція Калуського трубного за-
воду (КаТЗ): для магістралі водого-
ну — поліетиленові тришарові труби 
під торговою назвою МУЛЬТИПАЙП 
III RC, у яких зовнішній і внутріш-
ній шари виготовлені з поліетилену 
ПЕ 100-RC (RC = Resistance to crack 
«Стійкість до тріщин»), а проміжний 
шар  — з поліетилену ПЕ 100 та для 
футлярів — двошарові труби під тор-
говою назвою МУЛЬТИПАЙП II RC, у 
яких зовнішній шар виготовлений 
з поліетилену ПЕ 100-RC, а внутріш-
ній шар — з поліетилену ПЕ 100.

На будівельний майданчик тру-
би поставлялися у стандартних 
12-метрових відрізках. Їх з’єднували 
за допомогою зварювання нагрітим 
інструментом встик, зварюючи довгі 

трубні нитки. Спочатку монтажники облашто-
вували футляри з труб більшого діаметра, в які 
потім протягували сам водогін.

Технологічні характеристики нового дюке-
ру з інноваційних ПЕ труб підвищеної міцнос-
ті забезпечать йому довгі роки безаварійної 
експлуатації.

Надійність мереж важливих об’єктів. Тру-
би ТД «Євротрубпласт» було успішно використа-
но у кількох масштабних проєктах  — будівни-
цтві нових термінальних комплексів і сучасних 
злітно-посадкових смуг в аеропортах Києва 
(Жуляни), Львова, Донецька та Одеси. Для нових 
мереж водопостачання та каналізації на цих 
об’єктах був широкий спектр трубної продукції: 
поліетиленові труби, труби КОРСИС, труби з по-
лівінілхлориду у широкому діапазоні діаметрів 
від 160 до 1200 мм.

Отже, технологічні та експлуатаційні ха-
рактеристики полімерної трубної продук-
ції, а саме надійність, довговічність, хімічна 
стійкість, витривалість до значних наван-
тажень, швидкість і легкість монтажу тощо, 
роблять її безальтернативною для викори-
стання у сучасних мережах водопостачання 
та водовідведення. А вітчизняні водопоста-
чальні компанії зробили вибір на користь 
прогресу.

Презентація компанії

Зварена нитка з труб МУЛЬТИПАЙП, підготована для прокладки дюкеру під 
дном річки Харків за допомогою метода ГНБ
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ЯК ПІДВИЩИТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМУНАЛЬНИХ 
ПІДПРИЄМСТВ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ 
БЕЗПЕЧНОЮ, НАДІЙНОЮ ТА ДОСТУПНОЮ ВОДОЮ

Хочемо познайомити вас з комплексни-
ми рішеннями американської компанії 
Bentley Systems, світового лідера з розробки 
програмного забезпечення для об’єктів інф-
раструктури.

Моделювання розподілу води та  
управління системами водопостачання

Для цих цілей використовується комплекс 
WaterGEMS  — рішення для аналізу, проєкту-
вання та оптимізації систем водорозподілу з 
розширеною сумісністю, побудовою геопросто-
рової моделі та управління активами. ПЗ забез-
печує поглиблене розуміння функціонування 
інфраструктури, її реагування на різні стратегії 
експлуатації, а також перспектив її розвитку у 
зв’язку зі зростанням населення та попиту.
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WaterGEMS допомагає вирішувати ряд ін-
женерних задач:
- ефективно виявляти потенційні проблем-

ні області, пристосовувати систему до 
зростання зони обслуговування та плану-
вати її капітальні перетворення;

- точно моделювати насоси, оптимізувати 
стратегії роботи насосних агрегатів, пла-
нувати відключення води та виконання 
регламентних робіт, щоб мінімізувати по-
рушення в роботі системи;

- ремонт або оновлення інфраструктури во-
допостачання, можливість провести аналіз 
та розставити пріоритети у прийнятті рі-
шень щодо оновлення інфраструктури.

Моделювання та обслуговування ка-
налізаційних колекторів

Для даних задач використовується 
SewerGEMS — комплекс досконалих інженер-
но-технічних інструментів для планування, 
проєктування, обслуговування та експлуата-
ції господарсько-побутових та інших каналі-
заційних колекторів. OpenFlows SewerGEMS 
дозволяє створювати оптимальне планування 
міської каналізації та аналіз проєктів віднов-
лення переливів. Ви можете проєктувати та 
експлуатувати санітарні або комбіновані кана-

лізаційні системи, використовуючи вбудовані 
гідравлічні та гідрологічні можливості з різ-
ними методами калібрування у вологу погоду. 
Використовуйте наступні можливості:

• Легке керування гідравлічною моделлю 
за допомогою ймовірних сценаріїв, що до-
зволяє краще зрозуміти функціонування 
вашої системи, підвищує ефективність 
процесу прийняття рішень та скорочує їх 
розгляд.

• Розширений аналіз експлуатації каналіза-
ційних систем.

• Надійна точність моделі: Правильне на-
лаштування моделі зменшує ризик прий-
няття неправильних рішень за рахунок 
гарантії використання найактуальніших 
даних.

• Висока сумісність інформації: Повноцін-
ний взаємозв’язок SewerGEMS із ГІС, САПР 
та SCADA дозволяє оптимізувати витрати 
за рахунок ефективного обміну та потоку 
інформації між проєктувальниками си-
стем комунального господарства, інженер-
но-технічними службами, відділами ГІС, 
експлуатації та їх консультантами. Одно-
разово отримані дані про комунальний 
об’єкт, що цікавить, можуть систематично 
використовуватися різними службами.

Презентація компанії
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Презентація компанії

ПЗ для 2D/3D-GIS  
та огляду місцевості

OpenCities Map  — створення, підтрим-
ка, аналіз та обмін геопросторовою, інже-
нерно-технічною та бізнес-інформацією у 
повнофункціональному та добре знайомому 
середовищі MicroStation. Впевнене ведення 
робіт за допомогою GIS інженерної катего-
рії для створення якісних карт та об’єднання 
різнорідних 2D/3D-даних. Використовуйте 
OpenCities Map для наступних цілей:
• Усунення різнорідних даних та підвищен-

ня інтероперабельності (Oracle Spatial, Esri 

File Geodatabase, Esri SHP файли, Microsoft 
SQL Server Spatial, i-моделі, Bing Maps тощо).

• Економія часу та усунення необхідності у 
доробках завдяки інженерно-технічному 
калібруванню створення об’єкта, редагу-
ванню та картографічним інструментам.

• Використовуйте надійний, але гнучкий ін-
терфейс програмування програм (API) для 
розробки власних програм GIS.

• Підвищення продуктивності та ефектив-
ності прийняття рішень за рахунок надан-
ня персоналу на місцях швидкого досту-
пу з планшета з додатком OpenCities Map 
Mobile.

Softprom  — дистриб’ютор Bentley 
Systems в Україні. Консультації, розрахунок 
проєкту, технічна підтримка та експертиза. 

+38 (044) 594 52 52, 
bentley@softprom.com, 
www.softprom.com



Київ, МВЦ,  Лівобережна 
17-19 травня 2022

В рамках:

Промислова водопідготовка 
та водоочищення

Комунальне і промислове 
водопостачання

Очищення 
стічних вод

Технології повторного 
використання води

Будівництво та експлуатація 
трубопровідних систем

AquaPRO – це спеціалізована експозиція 
виставки Акватерм – інженерні рішення 
для водопідготовки та очистки стічних 
вод для промисловості та комунальних 
підприємств

Безкоштовно реєструйся 
з промокодом  

VOD23
Або на сайті
www.aqua-therm.kiev.ua

Організатор:

ПАРТНЕР ВИСТАВКИ



НВЦ “ВАЛІДУС” | Україна, Київ | Офіс 109 | 03143, вул. Академіка Заболотного, 150А | e-mail: info@validus.com.ua | тел.: (044) 526-27-67

www.validus.com.ua

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

ТОВ “НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР “ВАЛІДУС”

ПЕРШИЙ В УКРАЇНІ КОМПЛЕКСНИЙ ТА ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПОСТАЧАЛЬНИК ПРОФЕСІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ

Гідравлічний ручний інструмент Stanley, DOA
Гідравлічні помпи HYDRA-TECH, DOA

Пневматичні заглушки для трубопроводів та резино технічні вироби
FAB-COB

Зварювальні генератори від 10 - 600А
Генератори від 1 - 500 кВт,  Освітлювальні щогли MOSA 

Обладнання для відкриття в безпечних умовах
кришок люків підземних комунікаційних мереж
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МІЖНАРОДНИЙ ВОДНИЙ ФОРУМ 
«ЯРЕМЧЕ 2022»

Готель «Карпатські зорі»
м. Яремче, вул. І. Петраша, 6-А

15 лютого 2022 року

12:00 – 19:00
Попередня реєстрація учасників форуму

Заїзд учасників
Організація виставки «Сучасні технології та обладнання для модернізації водопровідно-каналізаційного  
господарства» (готель «Карпатські зорі»)

19:00 – 21:00
Вечеря

16 лютого 2022 року

8:30 – 09:30
Реєстрація учасників, ранкова кава

09:30 – 10:30
Відкриття виставки та форуму. Вітальне слово
Наталія Хоцянівська, Заступник Міністра розвитку громад та територій України
Євген Пивоваров, Голова підкомітету з питань централізованого водопостачання, водовідведення, виробництва тепла 
та теплопостачання Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг
Ольга Бабій, Членкиня Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
Дмитро Новицький, Президент Асоціації «Укрводоканалекологія»

Генеральні партнери форуму:
Андрій Торубара, Голова наглядової ради ТОВ «Енергозберігаючі технології»
Євген Кунь, Директор ТОВ «Interproject GMBH»

10:30 – 13:30
Стратегія розвитку систем питного водопостачання та централізованого водовідведення.  
Визначення оптимальних рішень по регулюванню водної галузі
Андрій Ведмідь, Директор Департаменту комунальних послуг та комунального обслуговування Мінрегіону України
Ольга Бабій, Членкиня НКРЕКП
Валерій Безус, Голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України
Івайло Хрістов Колев, Старший спеціаліст з водопостачання та водовідведення Світового банку, Керівник робочої групи 
Другого Проєкту Розвиток Міської Інфраструктури (ПРМІ-2), Європа та Центральна Азія (онлайн)
Віктор Дорошенко, Керівник Центральної групи управління проєктами при Мінрегіоні України
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Іванна Марікова, Голова офісу Асоціації Водоканалів Словаччини 
Володимир Кравець, Представник Асоціації Водоканалів Словаччини
Кшиштоф Домбровський, Президент Izba Gospodarcza «Wodociągi Polskie»
Едуард Кругляк, Експерт у сфері житлово-комунального господарства
Олександр Кравченко, Директор ТОВ «Інститут комунальної інфраструктури»

Модератор: Дмитро Новицький, Президент Асоціації «Укрводоканалекологія»

13:30 – 14:30
Обід

14:30 – 17:30
Міжнародне та державне фінансування об’єктів інфраструктури. Нові вимоги щодо якості 
води та стоків у розрізі проєктування та здачі об’єктів в експлуатацію
Андрій Торубара, Голова наглядової ради ТОВ «Енергозберігаючі технології»

«Цифрова вода» в комунальних господарствах
Євген Кунь, Директор ТОВ «Interproject GMBH»

Italifters — універсальне обладнання для відкривання люків підземних комунікацій
Петро Гончаренко, Директор ТОВ «НВЦ «ВАЛІДУС»

Зміна характеру стічних вод. Рішення від Grundfos
Олексій Андріященко, Керівник напрямку «Водопостачання та Водовідведення», ТОВ «ГРУНДФОС Україна»

Полімерні мережі для мереж водопостачання та водовідведення
Олександр Козак, Заступник директора ТОВ «ТД «Євротрубпласт»

Проєктування, аналіз та візуалізації систем водопостачання сучасних міст  
з використанням передових рішень Bentley Systems
Андрій Червонюк, Бізнес-менеджер CAD/BIM/GIS-рішень, SOFTPROM

Реалізовані рішення комерційного обліку холодної води. Виконання норм Закону 1060
Євгеній Яворський, Консультант з інноваційних продуктів ПрАТ «Київстар»

Модератор: Олександр Шкінь, Директор Асоціації «Укрводоканалекологія»

Загальні збори Асоціації «Укрводоканалекологія»

19:00
Вечеря у вишиванках

17 лютого 2022 року

09:30 – 11:00
Підсумки роботи ліцензіатів НКРЕКП у 2021 р., проблеми та шляхи їх вирішення
Артем Чумак, Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання  
та водовідведення НКРЕКП
Ярослав Зеленюк, Директор Департаменту ліцензійного контролю НКРЕКП
Олексій Фесюк, Заступник директора Департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання 
та водовідведення НКРЕКП
Олена Колесник, Заступник директора з фінансово-економічних питань Розрахункового департаменту  
ПрАТ «АК «Київ водоканал»
Катерина Гула, Директор Департаменту правового забезпечення ПрАТ «АК «Київводоканал»

Модератор: Олександр Шкінь, Директор Асоціації «Укрводоканалекологія»
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* Усі заходи проводяться відповідно до вимог карантинних обмежень
** Участь у заходах форуму можлива після проходження повного курсу вакцинації від COVID-19 та негативного 

ПЛР-тесту, зробленого за 72 години до реєстрації на форумі, або негативного експрес-тесту на антиген, зробле-
ного за 48 годин до реєстрації на форумі

11:00 – 12:00
Вимоги до якості питної води
Володимир Кобилянський, Доцент кафедри водопостачання, водовідведення і очищення вод  
ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, к.т.н., директор ТОВ «Науково-дослідний центр водопостачання та якості води»

Організація лабораторного контролю
Кузьменко Юрій, Заступник генерального директора з метрології, оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки 
та наукової діяльності ДП «Укрметртестстандарт»

Модератор: Олександр Шкінь, Директор Асоціації «Укрводоканалекологія»

12:00 – 14:00
«Цифрова вода» в комунальних господарствах:

SCADA — дистанційне керування технологічними процесами
Богдан Голубояр, ТОВ «Interproject GMBH»

Гідравлічне моделювання (ГІМ)
Ольга Кунь, ТОВ «Interproject GMBH»

Геоінформаційна система (ГІС)
Анна Демиденко, ТОВ «Interproject GMBH»

Система управління активами (СУА) та автоматизоване робоче місце диспетчера (АРМ)
Олена Миколаєнко, ТОВ «Interproject GMBH»

Ернест Клименко, Експерт
Олександр Кравченко, Директор ТОВ «Інститут комунальної інфраструктури»
Михайло Рибачук, Технічний директор ТОВ «Ріком»
Представник ОКВП «Дніпро-Кіровоград»

14:00 –15:00
Обід

15:00 –16:00
Презентації, огляд виставки, спілкування

18:30
Вечеря

18 лютого 2022 року

09:00
Екскурсія «Золото Карпат» з відвідуванням музею-садиби «Тіні забутих предків»  
та Музею гуцульської магії


