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ВОДОПОСТАЧАННЯ/ВОДОВІДВЕДЕННЯ ДО ВІЙНИ

1. СТАН СИСТЕМ  
ВОДОПОСТАЧАННЯ/ВОДОВІДВЕДЕННЯ  
ДО ПОЧАТКУ ВОЄННИХ ДІЙ В УКРАЇНІ

Водні ресурси розміщені 
по території України вкрай 
нерівномірно: західна, пів-
нічна та центральна частини 
в цілому забезпечені достат-
ньою кількістю води, тоді як 
південна та східна стикаються 
з її дефіцитом. Переважна 
частина води, що використо-
вується в системах центра-
лізованого водопостачання, 
надходить із поверхневих 
джерел, решта — з підземних. 
Для транспортування води 
шляхом перерозподілу стоку 
річок для подачі води на дале-
ку відстань споруджені кана-
ли та магістральні водоводи 
(Дніпро-Донбас, Дніпро-Ін-
гулець, Дніпро-Кривий Ріг, 
Сіверський Донець-Донбас, 
Каховський магістральний, 
Північнокримський), а та-
кож побудовані водосховища 
(Київське, Канівське, Кре-
менчуцьке, Каховське, Петро-
павлівське, Дністровське  
та ін.). 

Основні обсяги води 
(близько 80%) забираються 
з р. Дніпро та її басейну, а 
також з річок Південний і 
Західний Буг, Сіверський До-
нець, Дністер, Дунай та ін.; у 
Карпатах — з деяких гірських 
річок (Тиса, Прут, Чорний Че-
ремош). У частині регіонів до 
систем централізованого во-
допостачання залучені лише 
підземні води, в інших — 
використовується змішане 
водопостачання (поверхневі 
та підземні води). При цьому 
по окремих регіонах ситуа-

ція сильно різниться. У п’яти 
областях (Волинська, Львів-
ська, Рівненська, Сумська та 
Чернігівська) використову-
ються лише підземні води. У 
Тернопільській області частка 
підземних вод у загальному 
обсязі вод, залучених до сис-
тем водопостачання, при-
близно становить понад 99%, 
у Херсонській — 99%. Ще у 
двох областях (Хмельницькій 
та Закарпатській) цей по-
казник сягає значень 85% та 
77% відповідно. Понад 50% 
підземних вод використову-
ється у Київський (58%) та 
Полтавській (52%) областях, 
48% — у Луганській області. 
Найменша частка підземних 
вод (а отже найбільша по-

верхневих) присутня у систе-
мах водопостачання Дніпро-
петровської (1%), Донецької 
(6%), Кіровоградської та Хар-
ківської областей — трохи 
більше 9%, м. Київ — біля 9%. 
В інших областях приблизне 
значення цього показника 
становить: у Вінницькій — 
21%, Житомирській — 13%, 
Запорізькій — 19%, Іва-
но-Франківській — 11%, 
Миколаївській — 15%, Одесь-
кій — 22%, Черкаській — 
24%, Чернівецькій — 18%. 
Усереднений по країні показ-
ник застосування води по-
верхневих джерел у системах 
водопостачання (за станом на 
2020 рік) складає приблизно 
75-76%.

1.1.  ПРИРОДНІ ДЖЕРЕЛА, ЩО ЗАЛУЧЕНІ ДО СИСТЕМ  
ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ В УКРАЇНІ
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ВОДОПОСТАЧАННЯ/ВОДОВІДВЕДЕННЯ ДО ВІЙНИВОДОПОСТАЧАННЯ/ВОДОВІДВЕДЕННЯ ДО ВІЙНИ

Дотепер в Україні ос-
новним нормативним до-
кументом, що регламентує 
якість питної води, є Держав-
ні санітарні правила і нор-
ми ДСанПіН 2.2.4-171-10 
«Гігіє нічні вимоги до води 
питної, призначеної для 
споживання людиною», тому 
саме на виконання їх вимог 
спрямовуються технології 
підготовки питної води.

Характерні проблеми підго-
товки підземних вод для пит-
них цілей в Україні пов’язані 
з присутністю сполук заліза, 
мангану, амонію, мінеральних 
солей, включно із жорсткістю, 
та фтору (в окремих регіо-
нах). До найбільш поширених 
забруднювачів підземних 
вод майже по всій терито-
рії країни належать сполуки 
заліза, причому їх концен-
трація змінюється у дуже 
широкому діапазоні (від 0,5 до 
20 мг/л, частіше — 1-5 мг/л); 
гранично допустимий вміст 
заліза встановлений на рівні 
≤ 0,2 мг/л.

За радянських часів для реа-
лізації процесу знезалізнення 
води на невеликих водозаборах 
(приблизно до 8 тис. м³/добу) 
використовувались металеві 
фільтри заводського вироб-
ництва; споруди потужністю 
понад 10 тис. м³/добу виконані 
в залізобетоні. На побудова-
них пізніше станціях застосо-
вуються переважно металеві 
фільтри як у безнапірному 
(станція знезалізнення на 
НС «Будзень-2» ЛМПК «Львів-
водоканал»), так і в напірному 
варіантах (станція знезаліз-
нення в м. Ірпінь).

Очищення підземної води 
від інших некондиційних 
інгредієнтів (сполуки марган-
цю, фтору, жорсткості тощо) 
на водоочисних станціях 

централізованого водопоста-
чання в нашій країні прак-
тично не здійснюється, хоча 
відповідні методи і розробле-
ні. Це зумовлено високими 
фінансовими витратами на 
реалізацію вказаних техноло-
гій, тому проводити кондиці-
ювання всього об’єму води за 
зазначеними показниками в 
промислових умовах вважа-
ється недоцільним. У таких 
випадках краще використову-
вати індивідуальні або колек-
тивні установки очищення 
води, призначеної тільки для 
питних та харчових потреб.

Для очищення поверхневих 
вод в Україні здебільшого ви-
користовується технологічна 
схема, яка включає три основ-
ні етапи: коагуляція, філь-
трування та знезараження. 
Подекуди для зниження на-
вантаження на головні очисні 
споруди передбачена стадія 
передочищення (попередня 
аерація, обертові барабани, 
сітчасті мікрофільтри).

Найбільш поширеною до 
теперішнього часу залиша-
ється двоступенева схема 
підготовки води (об’ємна 
коагуляція у горизонтальних 
відстійниках із наступним 
фільтруванням на швидких 
фільтрах). На водоочисних 
станціях невеликої потуж-
ності (до 20 тис. м³/добу) в 
основному реалізовані такі 
технологічні схеми: два сту
пеня фільтрів; відстійники — 
фільтри; освітлювачі із завислим 
шаром — фільтри.

Більш широко на вітчизня-
них водопровідних станціях 
невеликої потужності вико-
ристовується технологічна 
схема «освітлювачі із зави-
слим шаром — швидкі філь-
три», тому що з кінця 60-ро-
ків це було єдиним типовим 

рішенням для зазначених 
станцій. При стабільній якості 
води у поверхневому джерелі 
вони працюють достатньо 
ефективно. Однак за наявним 
досвідом експлуатації цих 
споруд у західних областях 
країни, вони не придатні до 
місцевих умов і потребують 
заміни на відстійники.

На водоочисних станціях 
середньої і великої потуж-
ності (понад 25 тис. м³/добу) 
в основному застосовується 
двоступенева схема очищен-
ня, а саме «горизонтальні від-
стійники — швидкі фільтри». 
За цією схемою вода прохо-
дить такі етапи обробки:

первинне хлорування  змі
шування з коагулянтом  від
стоювання  фільтрування на 
швидких фільтрах  остаточне 
знезаражування (вторинне хлору
вання) перед резервуарами чистої 
води  далі вода надходить до 
водоводів та розподільної водо
провідної мережі.

Принципово така техно-
логічна схема очищення води 
є достатньо ефективною, але 
внаслідок сезонних коливань 
якості поверхневих вод і за від-
сутності на водоочисних стан-
ціях сучасних високоефектив-
них реагентів і засобів захисту 
від гідробіонтів забезпечити 
нормальний режим експлуата-
ції споруд і гарантовану якість 
питної води не завжди можли-
во. Найбільш несприятливими 
періодами року для багатьох 
поверхневих водозаборів є 
зимовий, коли при низькій 
температурі води не вдається 
ефективно реалізувати процес 
коагуляції, та літній — коли 
відбувається масовий розви-
ток фітопланктону (під час 
паводку навантаження на 
очисні споруди також відчутно 
зростає).

1.2.  ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ ПИТНОЇ ВОДИ В УКРАЇНІ
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ВОДОПОСТАЧАННЯ/ВОДОВІДВЕДЕННЯ ДО ВІЙНИВОДОПОСТАЧАННЯ/ВОДОВІДВЕДЕННЯ ДО ВІЙНИ

Водночас потрібно зазна-
чити, що така технологічна 
схема виявляється неадекват-
ною з урахуванням норма-
тивних вимог до показника 
перманганатної окиснюва-
ності (5 мг/л), принаймні 
для переважної більшості 
водозаборів р. Дніпро, тому 
що дніпровська вода збагаче-
на природними гуміновими 
речовинами, які зумовлюють 
високу забарвленість води і які 
важко видалити, навіть висо-
кими дозами коагулянту. Для 
досягнення встановленого 
нормативу в окремі періоди 
(які можуть бути достатньо 
тривалими) необхідна орга-
нізація додаткового ступеня 

очищення для зниження вміс-
ту органічних речовин.

Отже, стосовно техноло-
гічних процесів підготовки 
води на водоочисних станціях 
України потрібно відзначити 
такі основні проблеми. Майже 
ніде не вирішуються питання 
попереднього очищення води 
для зниження навантаження 
на головні очисні споруди. 
Навіть побудовані подекуди 
для видалення фітопланкто-
ну барабанні мікрофільтри 
внаслідок конструктивних 
недоліків і низької якості 
матеріалу вийшли з ладу і 
не експлуатуються. Споруди 
з обробки промивних вод і 
осадів практично не викону-

ють своєї основної функції, 
лише на деяких водопровід-
них станціях промивна вода 
перед скидом до водойм від-
стоюється протягом кількох 
годин, споруди для обробки 
осадів взагалі відсутні. Через 
постійне недофінансування, 
недосконалість державної 
політики і нормативно-пра-
вового забезпечення, системи 
тарифоутворення та інших 
неврегульованих питань у 
сфері питного водопостачан-
ня (та водовідведення) тех-
нічний стан водоочисних спо-
руд та технологічні процеси 
водоочищення залишаються 
вкрай далекими від сучасного 
європейського рівня.

1.3.  ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ВОДИ

При оцінці ризиків впли-
ву питної води для здоров’я 
населення найбільше зна-
чення мають мікробіологічні 
показники, тому що небезпека 
захворювань від мікробіоло-
гічних забруднень води в кіль-
ка тисяч разів вища, ніж при 
забрудненні води хімічними 
сполуками різної природи, 
тобто питна вода, призначена 

для споживанням людиною, 
насамперед повинна бути 
надійно знезаражена.

В Україні дотепер на пе-
реважній більшості вітчиз-
няних підприємств питного 
водопостачання використо-
вується газоподібний хлор, 
що вимагає особливих заходів 
безпеки і точного дотримання 
технологічних норм, пору-

шення яких може призвести 
до серйозних наслідків. Хлор 
надходить на водоочисні 
станції у скрапленому стані в 
металевих балонах (місткістю 
від 25-40 до 100 кг), звідки 
подається у хлоратори для 
приготування «хлорної води», 
яка і використовується для 
обробки (дезінфекції) води.

На частині водопровідних 
станцій для знезараження 
води використовується роз-
чин гіпохлориту натрію, який 
виробляється або хімічним 
шляхом, або безпосередньо на 
місці застосування за допомо-
гою електролізних установок.

У промислових умовах 
розчин гіпохлориту натрію 
одержується методом хлору-
вання розчину гідроксиду на-
трію. Зазвичай такий розчин 
може вміщувати від 70-100 до 
185-200 г/л активного хлору. 
Цей продукт поставляється на 
водоочисні станції в готовому 
вигляді і зберігається на скла-
ді. Такі висококонцентровані 
розчини гіпохлориту натрію 
є дуже агресивними через ви-
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сокі значення рН, а їх робочі 
розчини малостійкі та з часом 
втрачають активність.

Більш зручний метод одер-
жання гіпохлориту натрію — 
електроліз розчину хлориду 
натрію (повареної солі), який 
може бути реалізований без-
посередньо на місці застосу-
вання реагенту; отримані при 
цьому розчини гіпохлориту 
натрію менш концентровані 
(вміст активного хлору — 
6-8 г/л). Такий метод є більш 
безпечним, насамперед, через 
відсутність необхідності 
транспортування реагенту, 
його подальшого зберігання 
у спеціально облаштованих 
приміщеннях, приготуван-
ня робочих розчинів тощо. 
Електролізери виробляють 
розчин гіпохлориту натрію у 
разі потреби, що знижує сту-
пінь розкладання продукту до 
менш ніж 0,1% за місяць.

Використання електроліз-
них установок також є одно-
значним рішенням проблеми 
дохлорування води у досить 
протяжних розподільних ме-
режах міста.

Проте, використання гіпо-
хлориту натрію практично не 
вирішує проблему запобігання 
утворенню тригалогенметанів 
(ТГМ) в оброблюваній воді.

Іншим хлоровмісним реа-
гентом, що може застосовува-
тися як альтернатива газо-

подібному хлору, є діоксид 
хлору. Однак цей реагент є ви-
бухонебезпечним під тиском, 
що значно ускладнює його 
транспортування (зазвичай 
він виробляється на місці за-
стосування у вигляді водного 
розчину або газу). Крім того, 
серед побічних продуктів 
синтезу діоксиду хлору наявні 
хлорати, вміст яких у питній 
воді обмежується.

До переваг застосування 
діоксиду хлору порівняно з 
газоподібним хлором відно-
сяться: набагато вища окисню-
вальна здатність, що дозволяє 
застосовувати менші дози 
реагенту, відсутність серед по-
бічних продуктів ТГМ, а також 
можливість запобігати утво-
ренню на внутрішній поверхні 
водопровідних труб, резер-
вуарів та іншого обладнання 
«біоплівки», яка призводить до 
погіршення органолептичних 
показників води і вірогідності 
її вторинної контамінації. Не-
доліки: достатньо висока вар-
тість устаткування і реагентів 
для його виробництва, ймовір-
ність відновлення присутніми 
у воді речовинами до вихід-
ного компоненту — хлориту 
натрію, мала гранично допу-
стима концентрація реагенту, 
що потребує високої точності 
дозування з використанням 
сучасного автоматизованого 
обладнання.

До недавнього часу досвід 
застосування діоксиду хло-
ру для знезараження питної 
води в Україні був лише у 
КП «Чорноморськводоканал». 
Але у 2021 році після тривалих 
досліджень на Дніпровській 
водопровідній станції м. Київ 
(ПрАТ «АК «Київводоканал») 
було побудовано цех із вироб-
ництва діоксиду хлору та за-
проваджена технологія знеза-
раження води цим реагентом. 
За інформацією представників 
водоканалу «…рік експлуата
ції системи знезараження води 
діоксидом хлору показав, що вода 
за всіма хімічними та мікробі
ологічними показниками відпо
відає нормативам як на виході 
зі станції, так і по контрольних 
точках. Це ефективний метод 
знезараження з відсутністю хлор
органічних сполук та вторинних 
забруднень. Діоксид забезпечує 
пролонгований ефект післядії у 
боротьбі з біозабрудненнями та 
біоплівкою в розподільчій водо
провідній мережі, до того ж він 
більш ефективний проти бакте
рій і вірусів ніж хлор».

Отже, вибір конкретного 
методу знезараження води по-
трібно здійснити для кожного 
конкретного об’єкта на основі 
техніко-економічного порів-
няння. При цьому слід врахо-
вувати, що діоксид хлору може 
забезпечувати більш тривалий 
пролонгований ефект.

1.4.  ТЕХНОЛОГІЇ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД І ОБРОБКИ ОСАДІВ
Ситуація з централізованим 

водовідведенням в Украї-
ні є набагато гіршою, ніж із 
водопостачанням. Насампе-
ред, це стосується загальних 
показників забезпеченості 
населених пунктів послугами 
каналізації. За даними Наці-
ональної доповіді про якість 
питної води та стан питного 
водопостачання в Україні у 

2020 році централізованим 
водовідведенням було забез-
печено біля 97% міст (у 14 
містах воно взагалі відсутнє), 
64% селищ міського типу та 
1,8% сільських населених 
пунктів; для централізованого 
водопостачання ці показники 
були такими: 99% (відсутнє у 
4-х містах), 91% та 27% відпо-
відно. Отже у сільській місце-

вості централізовані системи 
водовідведення та каналіза-
ційні очисні споруди прак-
тично відсутні. У поєднанні з 
фактично повною відсутністю 
регламентуючих документів 
до децентралізованих сис-
тем це призвело до ситуації, 
коли в сільській місцевості 
повсюдно використовуються 
негерметичні вигреби, звід-
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ки забруднення потрапляє 
безпосередньо у ґрунт. До 
того ж, навіть за наявності 
централізованої каналізації у 
населеному пункті господарі 
будинків (а також приватних 
готелів, садиб тощо) до неї не 
під’єднуються через небажан-
ня сплачувати за приєднання і 
за послуги водовідведення.

Більша частина каналізацій-
них очисних споруд (КОС) 
була спроєктована та побудо-
вана ще за часи колишнього 
СРСР (у 60-80-х роках мину-
лого століття) за застарілими 
на сьогодні будівельними 
нормами та з використанням 
існуючих на той час техноло-
гічних рішень. Внаслідок цього 
зараз на багатьох спорудах 
каналізації досягти сучасних 
вимог якості до очищених 
стічних вод неможливо як че-
рез їх фізичний знос, необхід-
ність капітального ремонту, 
модернізації, заміни споруд і 
обладнання, так і через фак-
тичну неадекватність наявних 
на КОС технологій очищення. 
При цьому найбільш вузьким 
місцем практично на всіх КОС 

є обробка осаду. В Україні до 
сьогодні повний завершений 
цикл обробки осадів стічних 
вод не реалізований на жодній 
КОС. Ще з радянських часів на 
окремих станціях застосовува-
лось механічне зневоднення, 
пізніше подекуди були побу-
довані споруди для отримання 
метану, але недостатня ефек-
тивність конструкцій призво-
дила до того, що вони потребу-
вали більших витрат газу, ніж 

самі могли виробляти. Водно-
час, на переважній більшості 
КОС продовжується накопи-
чення мулу (для зневоднення 
на мулових майданчиках) без 
подальшої утилізації.

З усього об’єму відведених 
стічних вод у середньому по 
країні очищенню піддається 
біля 96%, майже 92% проходить 
стадію біологічного очищення і 
лише 7% додатково очищується 
на очисних спорудах.

1.5.  СИСТЕМИ ТРАНСПОРТУВАННЯ І РОЗПОДІЛУ ВОДИ

Системи транспортування 
і розподілу питної та стічної 
води (водоводи, колектори, 

розподільні мережі) в Україні 
вже тривалий період відно-
сяться до найкритичнішого 

елементу систем централі-
зованого водопостачання і 
водовідведення. Реноваційні 
роботи в цьому напрямку здій-
снюються настільки низькими 
темпами (якщо вони взагалі 
здійснюються), що будь-якого 
очевидно позитивного ефекту 
по роках не спостерігається. 
Причин такої ситуації багато, 
але головна — відсутність 
необхідного фінансування.

Найбільш протяжні 
трубопровідні системи цен-
тралізованого водопостачан-
ня експлуатуються у Дніпро-
петровській (біля 14,8 тис. км), 
Запорізькій (9,3 тис. км), 
Одеській (9,2 тис. км), Мико-
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лаївській і Херсонській (по 
7,1 тис. км), Харківській 
(6,6 тис. км) областях. У 2020 
році стан розподільної систе-
ми водопроводу оцінювався 
як критичний: заміни через 
ветхість та аварійність потре-
бували у Волинській області 
(56%), Харківській (49%), 
Львівській (45%), Кіровоград-
ській областях (42%), м. Київ 
(47%); в інших областях — від 
20 до 40% труб.

Ще більш критична ситуа-
ція має місце і у розподільних 
мережах системи централізо-
ваного водовідведення: у 2020 
році заміни потребували у 
Харківській (65%), Запорізькій 
і Волинській (по 55%), Одесь-
кій (46%); в інших областях — 
від 30 до 50% труб.

Отже, у підсумку потріб-
но зазначити, що до початку 
воєнних дій системи центра-
лізованого водопостачання 
та водовідведення України 
характеризувались такими 
ключовими особливостями:

• Суттєве зношення ос-
новних фондів систем 
внаслідок постійного 
недофінансування галузі 

та невідповідності тари-
фів реальній собівартості 
послуг.

• Приблизно ¾ води, 
залученої до систем 
централізованого водо-
постачання, забирається 
з поверхневих джерел, 
решта — з підземних.

• Поверхнева вода в пере-
важній більшості очищу-
ється за двоступеневою 
схемою, що не завжди 
дозволяє досягти вста-
новлених нормативних 
вимог, насамперед, за по-
казником перманганатної 
окиснюваності.

• Серед технологій під-
готовки некондиційних 
підземних вод поширене 
лише знезалізнення. 
Води з підвищеною міне-
ралізацією фактично не 
очищуються.

• Для знезараження води 
в основному використо-
вується скраплений 
хлор, рідше — товарний 
(готовий) або електро-

лізний гіпохлорит натрію. 
Останнім часом почалось 
активне впровадження 
діоксиду хлору, зокрема, 
на одній із ВОС м. Київ.

• Централізованим водо-
відведенням в основному 
забезпечені міста і ⅔ смт; 
у сільській місцевості 
воно майже відсутнє. 
Розширення охоплення 
цими послугами було 
однією із ключових задач 
розвитку.

• Діючі каналізаційні очисні 
станції в переважній 
більшості забезпечували 
повний біологічний цикл 
очищення, водночас пов-
ний цикл обробки осадів 
в Україні відсутній (на цей 
час такий проєкт реалізу-
ється у Львові).

• Рівень зносу трубопрово-
дів по областях України 
сягає 40-56%, що спричи-
няє високий рівень ава-
рійності та надзвичайно 
високі втрати води.

• Системи водопостачання 
і водовідведення в Укра-
їні тією чи іншою мірою 
потребували відновлення 
і реновації ще до початку 
воєнних дій.
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2. ОСНОВНІ ВИКЛИКИ, З ЯКИМИ  
СТИКНУЛИСЬ ПІДПРИЄМСТВА  
ВОДОПОСТАЧАННЯ/ВОДОВІДВЕДЕННЯ 
УКРАЇНИ ПІД ЧАС ВОЄННОЇ АГРЕСІЇ

Загарбницькі дії агресора на 
території України, постійне 
порушення ним положень Га-
азької конвенції щодо законів 
і звичаїв війни, свідоме зни-
щення об’єктів інфраструктури 
та інші непередбачувані дії, 
безумовно, відобразились на 
підприємствах сфери центра-
лізованого водопостачання/
водовідведення. Залежно від 
особливостей та інтенсивності 
воєнних дій у регіоні причини 
і, відповідно, наслідки суттєво 
різнилися. Частина викликів 
властива виключно для під-
приємств населених пунктів, 
які опинились безпосередньо 
у зоні бойових дій, інші — ха-
рактерні для всіх підприємств 
водопровідно-каналізаційного 
господарства.

КП «Харківводоканал» 
надає послуги з централізо-
ваного водопостачання та 
водовідведення у м. Харків та 
населених пунктах Харків-
ської області (2 міста, 10 смт 

та 13 сіл). У 2021 році послуги 
централізованого водопоста-
чання отримувало близько 
86% населення м. Харків, 
централізованого водовід-
ведення — біля 82%. Через 
інтенсивні ракетні та арти-
лерійські обстріли м. Харків 
та населені пункти області 
зазнали значних руйнувань, 
зокрема було пошкоджено 108 
об’єктів життєзабезпечення, 
з них у Харкові — 101 (були 
зруйновані окремі водоводи 
та колектори, що призводило 
до тимчасової зупинки подачі 
води в окремі райони міста). 
Від початку бойових дій 
працівниками КП «Харківво-
доканал» виконувались ава-
рійно-відновлювальні роботи 
на мережах водопостачання/
водовідведення та електро-
мережах для забезпечення 
безперебійної роботи споруд 
та об’єктів систем життєзабез-
печення. 

З початку російської воєн-
ної агресії КП «Харківводока-

нал» опинилося у дуже склад-
ному фінансовому становищі: 
рівень оплати споживачами 
за надані з централізованого 
водопостачання та водовідве-
дення послуги складав лише 
20-30%.

КП «Чернігівводоканал» 
забезпечує водопостачання 
м. Чернігів та 9 прилеглих 
сільських населених пунктів. 
Внаслідок тривалих воєн-
них дій саме у Чернігові було 
критично пошкоджено інфра-
структуру: безпосереднього 
руйнування або часткового 
знищення обладнання зазнали 
4 ВНС, 1 підвищувальна НС, 
артезіанська свердловина, 
3 КНС, КОС, водонапірна баш-
та в одному із сіл. Опосеред-
кованого впливу (насамперед, 
через відключення електро-
енергії) зазнали 1 ВНС, 21 
свердловина, 5 КНС.

Всупереч усвідомленню не-
безпеки робітники працювали 
під час бойових дій без засобів 
індивідуального захисту від 
уламкового та кульового ура-
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ження, лише мали можливість 
сховатись у бомбосховищі у 
разі погіршення ситуації та 
підвищення частоти обстрі-
лів.

Серед основних завдань 
підготовки підприємства до 
роботи у воєнний час спеціа-
лісти водоканалу відзначали 
такі: створення запасів ос-
новних матеріальних ресурсів 
для забезпечення виробничої 
діяльності на 3-6 місяців; 
наявність автономних джерел 
електричного живлення та 
паливно-мастильних матеріа-
лів; розроблення спеціальної 
програми дій та доведення її 
до відома усіх працівників; 
облаштування укриттів ци-
вільного захисту на території 
підприємства та спеціальних 
місць укриття на віддале-
них виробничих об’єктах; 
створення запасів продуктів 
харчування тривалого збері-
гання; наявність ємностей для 
транспортування та зберіган-
ня води.

КП «Міськводоканал» 
м. Суми надає послуги з 
централізованого водопоста-
чання та водовідведення на 
території Сумської міської те-
риторіальної громади. Внаслі-
док воєнних дій та викликаної 
цим релокації населення обся-
ги реалізації послуг із центра-
лізованого водопостачання та 
водовідведення знизились на 
21% проти 2021 року; рівень 
оплати за спожиті послуги в 
середньому по місяцях — на 
20% (по окремих місяцях — до 
30%) та до 40% проти від-
повідного періоду минулого 
року.

Спеціалісти водоканалу 
серед найважливіших завдань 
підготовки підприємства 
до роботи у воєнний період 
визначили: забезпечення 
підприємства потужними 
генераторами, резервним жи-

вленням, засобами зв’язку та 
комунікації; автоцистернами 
та ємностями для зберігання 
води; створення резервного 
фонду ремонтних матеріалів, 
паливно-мастильних матері-
алів, насосного обладнання, 
генераторів резервного жив-
лення, реагентів та ін.; при-
ведення до ладу наявних та 
будівництво нових захисних 
споруд та укриттів цивільного 
захисту на об’єктах критичної 
інфраструктури; забезпечен-
ня працівників підприємства 
сучасними засобами індивіду-
ального захисту; забезпечення 
лабораторій підприємства 
обладнанням та реагентами 
для визначення бойових от-
руйних речовин у питній воді 
(на випадок ураження джерел 
водопостачання).

МКП «Миколаївводока-
нал». Основний водозабір 
м. Миколаїв розташований 
у с. Микільське Херсонської 
області. Внаслідок окупації 
Херсонської області водозабір 
був заблокований, що призве-
ло до зупинки системи цен-
тралізованого водопостачан-
ня, і протягом кількох тижнів 
мешканці міста залишались 
без води та каналізації.

У такій кризовій ситуації 
Інститутом комунальної 
інфраструктури (м. Київ), 
після ретельного вивчення 
ситуації, були розроблені 

конкретні рекомендації щодо 
можливих шляхів розв’язання 
проблеми водозабезпечення 
міста. Зокрема, було виріше-
но застосувати підземну воду 
законсервованого Жовтне-
вого водозабору невеликої 
потужності та поверхневу 
воду р. Південний Буг у районі 
Бузького лиману (вода харак-
теризується досить високою 
мінералізацією). Згідно із 
запропонованою схемою вода 
з обох водозаборів надходить 
на різні блоки очисних споруд 
КП «Миколаївводоканал», де 
піддається надійному знезара-
женню та фільтруванню, а за 
необхідності — і коагуляції.

Якість води не відповідає 
встановленим нормативам 
за показниками мінераль-
ного складу і не може вико-
ристовуватись для пиття та 
приготування їжі (для цього 
населенню міста продовжують 
постачати воду децентралізо-
ваним способом). Проте вона 
може застосовуватись для 
прання, господарсько-побуто-
вих потреб (включаючи каналі-
зацію), а також для пожежога-
сіння. Ця схема є тимчасовою, 
і тому зараз тривають активні 
перемовини з Європейським 
Інвестиційним Банком щодо 
фінансування проєкту ство-
рення додаткового (альтерна-
тивного) водозабору.

Варто відзначити, що 
транспортування високомі-
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нералізованої води призве-
ло до суттєвого збільшення 
аварійності водопровідних 
мереж (особливо зі сталевих 
трубопроводів), проте безпо-
середні причини цього наразі 
чітко не встановлені, що не 
дозволяє визначити адекватні 
шляхи (засоби) запобігання 
цьому. 

Водоканали невеликих та 
малих населених пунктів 
під час воєнних дій фактично 
опинилися в «інформаційно-
му вакуумі», не знаючи як і до 
кого звернутися за допомо-
гою. Суттєва підтримка цим 
підприємствам була надана 
Асоціацією шляхом створення 
єдиної бази потреб водокана-
лів та залучення волонтерів із 
бізнес-представників Асоці-
ації (за можливості, з безпо-
середнім виїздом на місце). 
Завдяки цьому Асоціацією 
було одержано, проаналізо-
вано та внесено до бази даних 
інформацію з водоканалів 
таких населених пунктів: міст 
Богодухів, Люботин, Чугуїв 
та смт Краснокутськ (Харків-
ська область); м. Баштанка 
(Миколаївська область); міст 
Глухів, Конотоп, Лебедин, 
Охтирка, Тростянець і смт Бі-
лопілля (Сумська область); 
м. Димер, с.  Микуличі (Київ-
ська область); м. Краматорськ, 
«Слов’янськміськводоканал» 

(Донецька 
область); міст 
Ніжин, Носів-
ка (Чернігів-
ська область) 
та ін.

Усі водока-
нали тією чи 
іншою мірою 
відчували го-
стру потребу 
у: пересувних 
системах очи-
щення води; 
дизель-ге-

нераторах, насосному облад-
нанні, частотних перетво-
рювачах; паливо-мастильних 
матеріалах; екскаваторах, 
пожежних гідрантах, зварю-
вальних апаратах, трубах, ар-
матурі, ремонтних комплек-
тах; різноманітних витратних 
матеріалах, а також засобах 
індивідуального захисту та 
спецодягу.

Водоканали, які працюють 
на непідконтрольних тери-
торіях у Донецькій, Луган-
ській, Запорізький та Херсон-
ській областях, опинилися у 
дуже складній ситуації.

КП «Компанія «Вода Дон-
басу», що надає послуги в 
Донець кій області, ще до по-
чатку воєнних дій перебувала 
у надзвичайно тяжкому стані. 
Система централізованого 
водопостачання Донецької 
області будувалась як єдиний 
технологічний комплекс, 
призначений для забезпечен-
ня водою населення і підпри-
ємств Донбасу. З початком 
повномасштабної війни низка 
районних управлінь компанії 
опинилась безпосередньо в 
зоні бойових дій, а пізніше — 
на окупованій території. 
Лише зусиллями управлін-
ського апарату підприємства 
і злагодженими діями Асоці-
ації та міжнародних донорів 
вдалося запобігти загрозі 

гуманітарної катастрофи. 
Аналізуючи наявну ситуацію 
із системою водопостачання 
області, слід очікувати, що при 
звільненні територій Донець-
кої області виникне гостра 
потреба в децентралізовано-
му забезпеченні населення 
питної водою; також будуть 
необхідні значні затрати на 
відновлення системи.

Після окупації частини 
території Луганської області 
у 2014 році компанія «Луган-
ськвода», яка забезпечувала 
централізоване водопоста-
чання більшої частини облас-
ті, була розділена, при цьому 
основні водозабори, очисні 
споруди та водоводи на під-
контрольній Україні території 
були передані Попаснянсько-
му районному водоканалу, 
який постачав воду і на ча-
стину окупованої території 
(оплата за споживану воду 
проводилась несвоєчасно і в 
неповному обсязі, що при-
зводило до збитків підприєм-
ства). У деяких містах (Сєвєро-
донецьк, Лисичанськ та ін.) 
залишились окремі незалежні 
водоканали. Від початку 
війни координація і зв’язок 
із водоканалами Луганської 
області здійснювались через 
Обласну військово-цивільну 
адміністрацію. Водокана-
ли потребували пересувних 
систем очищення води. Однак 
ці потреби не були задоволені 
через високі ризики доставки 
обладнання, а потім — через 
повне блокування території.

КП «Облводоканал» Запо-
різької обласної ради здійснює 
водопостачання кількох насе-
лених пунктів на півдні Запо-
різької області та Бердянська. 
Внаслідок воєнних дій система 
не зазнавала значних руйну-
вань і продовжує працювати, 
однак понад 75% обсягів води 
подається на непідконтроль-
ні території і, зрозуміло, не 
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оплачується. Водоканал несе 
катастрофічні збитки і єдиним 
можливим виходом із ситуації 
є здійснення прямих дотацій.

Узагальнення ключових 
проблем, з якими стикнулися 
водоканали внаслідок бойових 
дій, дозволило розподілити 
підприємства на такі умовні 
групи:

 ¾ водоканали безпосеред-
ньо в зоні бойових дій;

 ¾ водоканали на територіях 
із високою ймовірністю 
бойових дій;

 ¾ водоканали на інших 
територіях.

Водоканали першої гру-
пи зазнали найбільш ваго-
мого негативного впливу, 
що подекуди призводило до 
припинення подачі води в 
усьому населеному пункті 
або в окремих його районах. 
Причинами зупинки центра-
лізованої системи водопо-
стачання були безпосередні 
руйнування об’єктів водопо-

стачання (Харків, Чернігів, 
Ірпінь, Буча) або блокування 
доступу до них (Миколаїв). 
Ще частіше це відбувалось 
через опосередкований фак-
тор — знеструмлення об’єктів 
систем (Суми, невеликі насе-
лені пункти Київської, Сум-
ської, Чернігівської областей) 
або неможливість перебуван-
ня там персоналу (Донецька, 
Луганська області). 

Для водоканалів першої 
групи в цілому рівень оплати 
за надані послуги є критич-
ним (менше 50%), крім того 
були періоди, коли рахунки не 
виставлялись взагалі. Навіть 
попри невідповідність тари-
фів реальним затратам такі 
підприємства не зможуть 
здійснювати діяльність без 
зовнішньої фінансової до-
помоги з боку держави. Для 
водоканалів, які частково 
працюють на непідконтроль-
них територіях, ця проблема 
може стати ще складнішою, 
оскільки з непідконтрольної 
території збори взагалі не 
надходять.

На територіях безпосеред-
ніх бойових дій відбувались 
затримки із постачанням 
матеріалів, реагентів, а на 
певний період — навіть із 
продуктами харчування та то-
варами першої необхідності.

Водоканали на територіях із 
високою ймовірністю бойових 
дій (друга група) в основному 
не мали значних за тривалі-
стю відключень і перебоїв 
у наданні послуг. У той же 
час, внаслідок внутрішнього 
і зовнішнього переміщення 
населення, і особливо — ско-
рочення бізнесу, водоспожи-
вання в окремі періоди сут-
тєво зменшувалось. Оскільки 
умовно-постійна складова 
собівартості послуг є досить 
значущою, це призводило до 
вагомого збільшення фактич-
ної собівартості послуг, а в 

умовах відсутності перегляду 
тарифів — відповідно і до 
значних збитків та необхід-
ності постійної економії, а 
саме скорочення заробітної 
плати, додаткових виплат і 
навіть вимушеного надання 
частині працівників відпустки 
за власний рахунок. В окремі 
періоди виникали проблеми із 
наявністю реагентів, які вирі-
шувались в основному силами 
міжнародних благодійних 
організацій, що здійснювали 
їх доставку через власні гума-
нітарні канали.

Водоканали на інших тери-
торіях (третя група) зіткну-
лись із проблемою, зумовле-
ною внутрішньою релокацією 
населення. Хоча аналіз рівня 
реалізації послуг не виявив 
значного підвищення показ-
ників (вірогідно, додаткове 
споживання води переміще-
ними особами компенсувалось 
певним зниженням спожи-
вання води для виробничих 
потреб), в майбутньому, в 
міру запуску евакуйованих 
виробничих потужностей, 
можна прогнозувати додат-
кове збільшення водоспожи-
вання, а отже і навантаження 
на системи. В окремих ви-
падках, приміром для КОС 
м. Ужгород, це питання може 
стати критичним. Крім того, в 
населених пунктах із великою 
кількістю внутрішньо пере-
міщених осіб спостерігається 
тенденція до збільшення рів-
ня комерційних втрат води.

Низка проблем вияви-
лася характерною для всіх 
вітчизняних підприємств 
водопостачання/водовідве-
дення, насамперед, зниження 
надходжень за виставленими 
рахунками. Внаслідок зупин-
ки вітчизняних виробництв 
реагентів вартість зарубіж-
них аналогів та їх доставки 
суттєво зросли (цьому також 
сприяло зниження курсу грив-
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ні). Виникала також пробле-
ма дефіциту і зростання цін 
на пальне. У підсумку це все 
призвело до суттєвих збитків 
водоканалів.

Усі водоканали тією чи ін-
шою мірою зіткнулись також 
із дефіцитом товарів та/або 
неможливістю їх придбання 
(внаслідок фінансової неспро-
можності), зокрема: запасне 
технологічне обладнання 
і запасні частини до нього 
(насоси, двигуни, арматура, 
труби); витратні матеріали 
для ремонтів; реагенти для 
технологічних процесів; 
реагенти для лабораторного 
контролю якості води; ав-
томобілі загальнобудівельні 
та спеціальні, запчастини до 
них; засоби індивідуального 
захисту; паливно-мастильні 
матеріали; дизель-генерато-
ри, електростанції; товари 
першої необхідності тощо. 
Саме за цими категоріями в 
майбутньому повинні бути 
сформовані необхідні резер-
ви.

Отже, наведений аналіз дос-
віду водоканалів різних груп 
дозволяє визначити ключові 
виклики, з якими вони стикну-
лись під час війни.

• Водоканали населених 
пунктів, що опинились 
у зоні безпосередніх 
бойових дій зазнали 
руйнування об’єктів, 
споруд, будівель тощо. 
При цьому зупинка цен-
тралізованого водопоста-
чання частіше відбува-
лась через відключення 
електроенергії. Подекуди 
водоканали не могли пра-
цювати через небезпеку 
перебування працівників 
на об’єктах.

• Експлуатація систем 
також значно усклад-

нювалася через пе-
ребої в постачанні 
паливно-мастильних, 
витратних, ремонтних 
матеріалів тощо, а також 
продуктів харчування та 
товарів першої необхід-
ності.

• У водоканалах, що част-
ково працюють на непід-
контрольних територіях, 
надані на цих терито-
ріях послуги взагалі не 
оплачуються. Крім того, 
доступ до об’єктів обме-
жений.

• На територіях безпо-
середніх бойових дій 
відбувалася значна 
релокація населення, що 
насамперед, призвело 
до значного зменшення 
реалізації послуг та зміни 
гідравлічних режимів 
роботи систем. Також 
спостерігався суттєвий 
брак кадрів, особливо 
за спеціальностями, де 

переважно працюють 
жінки.

• Очікуваного значного 
збільшення реалізації 
послуг в областях, куди 
відбулось переміщення 
людей, і відповідного 
перевантаження об’єктів 
мереж не спостерігалось, 
за виключенням КОС 
м. Ужгород.

• Всі водоканали зітк-
нулися з тимчасовим 
дефіцитом і суттєвим 
збільшенням вартості 
паливно-мастильних 
матеріалів, реагентів, 
ремонтного і витратного 
обладнання тощо.

• Наведені фактори при-
звели до істотного збіль-
шення затрат водокана-
лів на надання послуг, 
водночас механізми для 
компенсації цих витрат на 
цей час відсутні.



16 СПЕЦВИПУСК

АСОЦІАЦІЯ У ПЕРІОД ВІЙНИ

3. ДІЯЛЬНІСТЬ АСОЦІАЦІЇ  
ВОДОКАНАЛІВ УКРАЇНИ  
«УКРВОДОКАНАЛЕКОЛОГІЯ»  
У ВОЄННИЙ ЧАС. 
КООРДИНАЦІЯ ЗВ’ЯЗКІВ МІЖ 
ВОДОКАНАЛАМИ, ДОНОРАМИ 
ТА ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ

Від самого початку росій-
ської агресії на території 
України активні дії у напрям-
ку організації допомоги і 
координації діяльності під-
приємств життєзабезпечення 
розпочала Асоціація «Укр-
водоканалекологія», яка вже 
понад 30 років об’єднує більшу 
частину водоканалів України, 
бізнес-структури, проєктні, 
ремонтно-будівельні та нау-
ково-дослідні організації для 
можливості сталого функціо-
нування систем водопоста-
чання/водовідведення і забез-
печення населення якісною 
питною водою та належними 
послугами санітарії. Асоціація 
працює в напрямку інтеграції 
підприємств України у євро-
пейську і світову спільноту 
водопостачальних організацій 
та координації їх взаємозв’яз-

ків; співпраці з усіма гілками 
влади; презентації вітчиз-
няної галузі на міжнародних 
науково-практичних заходах 
(конференціях, виставках та 
ін.); підвищення кваліфіка-
ційного рівня працівників 
водоканалів тощо. Укрводо-
каналекологія здійснювала 
(і продовжує здійснювати) 

координацію (як відповідна 
професійна спільнота) між 
водоканалами, представни-
ками українського бізнесу у 
сфері водопостачання/водо-
відведення, незалежно від їх 
приналежності до Асоціації, 
та міжнародними донорами.

Під час воєнних дій голов-
ним завданням підприємств 
водопостачання/водовідве-
дення стало забезпечення за 
будь-яких умов постачання 
населенню питної води та від-
ведення стічних вод, а також 
відновлення роботи зруйнова-
них або пошкоджених об’єктів 
комунальної інфраструктури. 
При цьому у надзвичайно 
складних умовах опинилися 
водоканали міст, що знаходи-
лись у зоні активних бойових 
дій: Харків, Чернігів, Мико-
лаїв, Суми, а також Ірпінь та 
Буча. 
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З метою надання допомоги 
водоканалам та координації 
дій Асоціація спрямувала свою 
діяльність на налагодження 
контактів із міжнародними 
партнерами, гуманітарними 
та благодійними організа-
ціями, які виявили бажання 
надати Україні допомогу у 
різних формах. Але потрібно 
зауважити, що на практиці 
процес отримання своєчасної 
гуманітарної або фінансової 
допомоги виявився не дуже 
простим і легким. Гуманітарні 
організації мають значний 
досвід роботи, зокрема й у 
періоди воєнних конфліктів 
в інших країнах, які за своїми 
розмірами, ступенем розвит-
ку інфраструктури помітно 
поступаються Україні.

Отже Асоціація багато з чим 
стикнулася вперше, приміром, 
з оформленням гуманітарних 
вантажів із-за кордону, коор-
динацією перевезень україн-
ською залізницею та німець-
ким залізничним оператором 
Deutsche Bahn AG, розроб-
ленням нових логістичних 
схем доставки обладнання 
тощо. Проте надходження 
гуманітарної допомоги до 
міст України, хоча і з певними 
складнощами, було оператив-
но організоване. Так, потужні 
генератори електричної енер-
гії волонтери під обстрілами 
лісовими дорогами доставля-
ли до Чернігова, Харкова та 
інших населених пунктів.

Щодня Асоціацією про-
водились онлайн-наради з 
керівниками підприємств для 
з’ясування поточної ситуа-
ції та їх нагальних потреб, 
що дозволяло постраждалим 
водоканалам отримувати опе-
ративну підтримку, а іншим 
підприємствам — врахувати 
досвід колег і бути готовими 
до надзвичайних ситуацій. 
Асоціацією був підписаний 
меморандум із швейцарською 

компанією Feralco Group та 
організована доставка необ-
хідних реагентів до Харкова 
та Краматорська.

Варто зазначити, що укра-
їнські водоканали виявили 
велику взаємну єдність та 
підтримку, передавали один 
одному потрібне обладнан-
ня, техніку, надавали фінан-
сову та кадрову допомогу. 
Прикладом такої співпраці є 
відновлення водопостачання 
в м. Ірпінь: за рекордні 18 днів 
працівниками ПрАТ «АК «Ки-
ївводоканал», КП «Житомир-
водоканал» та підрядною 
організацією (кошти виділив 
Міжнародний Комітет Черво-
ного Хреста) було прокладено 
дві нитки водогону по 7 кіло-
метрів кожна.

Важливим напрямком ро-
боти Асоціації у цей складний 
період стало напрацювання 
термінових змін до законо-
давчих актів для забезпечен-
ня можливості роботи під-
приємств водопостачання/
водовідведення у воєнний 
час. Зокрема, були негайно 
внесені зміни до податко-
вих та митних нормативних 
актів (приміром, постачання 
критичного імпорту за спро-
щеною процедурою). Також 
певних змін зазнало законо-
давство, що регулює діяль-
ність житлово-комунальних 
послуг.

Масштаби російської агресії 
в Україні є найбільшими в 
Європі з часів Другої Світової 
війни, тому обсяги потрібної 
Україні допомоги набагато 
більші ніж у конфліктах, з 
якими стикається більшість 
донорів. Крім того, швидка 
зміна ситуації вимагає прий-
няття оперативних рішень, 
внаслідок чого певні «кла-
сичні» механізми діяльності і 
процедури багатьох донорів 
виявились недостатньо ефек-
тивними.

Фактично для успішного 
виконання гуманітарного 
проєкту необхідно:

 ❖ визначити підприємства 
(водоканали, інші орга-
нізації), які мають певні 
потреби, встановити 
постійний зв’язок з ними;

 ❖ визначити і перевірити 
перелік потреб підприєм-
ства;

 ❖ у випадках, передбачених 
законодавством, розро-
бити проєктно-кошторис-
ну документацію;

 ❖ знайти потенційних по-
стачальників можливого 
обладнання та здійснити 
його закупівлю;

 ❖ провести монтаж, за 
необхідності — пускона-
лагоджувальної роботи;

 ❖ проінформувати інших 
донорів про успішне 
завершення проєкту і 
закриття потреб.

На практиці ж на кожно-
му з етапів є певні труднощі. 
Перш за все, місцеві підпри-
ємства часто навіть не знали 
про можливості залучення 
допомоги від благодійних 
організацій, а самі гуманітар-
ні організації не завжди могли 
встановити або перевірити 
перелік потреб. Така ситуація 
потребувала створення коор-
динаційного центру для вико-
нання організаційних функцій 
між водоканалами, донорами і 
постачальниками обладнання. 
В різні періоди воєнного часу 
до виконання цих функцій 
підключились Асоціація водо-
каналів України «Укрводока-
налекологія», WASH-кластер 
та Мінрегіон України.

Перша база даних щодо 
нагальних потреб водоканалів 
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України була створена Інсти-
тутом комунальної інфра-
структури (ІКІ) на замовлення 
Асоціації і активно запра-
цювала вже у березні. Серед 
іншого вона використовува-
лась для надання інформації 
стосовно потреб підприємств 
потенційним донорам і благо-
дійним організаціям. Система 
була зорієнтована на корот-
кострокові швидкі проєкти і 
стала цілком ефективною в 
перші місяці війни.

WASH-кластер UNICEF — 
це постійно діюча організа-
ція для координації роботи 
міжнародних донорів, яка 
працює у 190 країнах світу. 
WASH-кластером на основі 
платформи KOBO створена 
база даних, призначена, в пер-
шу чергу, для координації дій 
донорів — учасників і парт-
нерів кластеру. Крім ведення 
бази даних WASH-кластер 
UNICEF здійснює роботи зі 
сприяння діяльності міжна-
родних донорів в Україні, 
зокрема проводить періодичні 
наради, формує рекомендації 
й технічні поради, здійснює 
переклад нормативних доку-
ментів, необхідних партнерам 
тощо.

Мінрегіон України в рам-
ках своїх повноважень здійс-
нює збір інформації про 
руйнування та потреби всіх 
комунальних підприємств, 
що перебувають у сфері його 
компетенції (зокрема водока-
налів), через створену для цих 
цілей платформу UNEEDS, 
яка на відміну від двох інших 
вищевказаних платформ не 
є специфічно орієнтованою 
на сферу водопостачання/
водовідведення. Задля захисту 
інформації внесення даних на 
платформу може проводитися 
лише спеціальними представ-
никами підприємств, авто-
ризованими виключно через 
обласні військово-цивільні ад-

міністрації. Інша відмінність 
платформи полягає у тому, 
що Мінрегіон у рамках своїх 
повноважень може зобов’язу-
вати підприємства надавати 
необхідну інформацію шля-
хом заповнення бази даних. 
У платформі UNEEDS також 
передбачена можливість вза-
ємодії з донорами та надання 
їм необхідної інформації, 
що дозволяє здійснювати як 
координацію дій донорів, 
так і формування вітчизня-
них фондів для відновлення 
зруйнованої та пошкодженої 
інфраструктури. Стисле по-
рівняння баз даних наведено 
у таблиці  3.1, з якої видно, що 
кожна з організацій у рамках 
своїх завдань створила відпо-
відні інструменти, використо-
вуючи дещо різні підходи. З 
метою визначення перспектив 
інтеграції й удосконалення 
підходів до управління проєк-
тами із залучення міжнарод-
них донорів варто детально 
розглянути, яким чином здійс-
нювався кожен етап різними 
організаціями.

Задачею етапу створення 
потенційного переліку по-
страждалих об’єктів є охо-
плення якомога більшої їх 
кількості, інформування про 
можливості та порядок залу-
чення донорів, отримання від 
них актуальної інформації. Це 
непросте завдання, особливо 
для населених пунктів у зоні 
бойових дій та малих населе-
них пунктів. Для реалізації 
першого етапу Асоціація ви-
користала всі наявні контакти 
водоканалів-членів Асоціації, 
а також скористалася волон-
терською допомогою. При 
цьому функції волонтерів 
виконували великі водоканали 
та приватні компанії, які мали 
об’єкти або контакти на по-
страждалих територіях (були 
сформовані мобільні волон-
терські бригади, переважно 

з представників приватного 
бізнесу), які працювали безпо-
середньо на місцях.

WASH-кластер здійснює 
збір контактної інформації 
не за допомогою волонтерів. 
Для покращення їх координа-
ції за географічною ознакою 
були сформовані 4 локальні 
субкластери. Наявна в Асо-
ціації контактна інформація 
також була передана їм для 
подальшої роботи. Мінрегіон 
України у визначенні переліку 
постраждалих водоканалів 
спирається на інформацію 
обласних військово-цивільних 
адміністрацій, яким надсила-
ються відповідні запити.

Важливим завданням є пріо-
ритизація завдань. Асоціація 
при цьому враховувала мір-
кування спеціалістів водо-
каналів, які подали заявку, 
а також наявність бойових 
дій у населеному пункті. 
WASH-кластер передбачає 
визначення пріоритетів доно-
рами, які збираються здійсню-
вати фінансування. Мінрегіон 
покладає це завдання на саме 
підприємство.

Асоціація в основному 
організовувала прості проєк-
ти, які не передбачали виго-
товлення проєктно-кошто-
рисної документації, а в разі 
необхідності покладалась у 
цьому питанні на донорів. 
WASH-кластер на цей час у 
питаннях розробки проєкту 
також покладається на доно-
рів, які проводять тендери на 
проєктування за своїми про-
цедурами. Кошти для оплати 
проєктних робіт, в першу чер-
гу, надає UNICEF. Інформація 
стосовно того, яким чином 
буде здійснюватися розроб-
ка проєктної документації 
для довгострокових об’єктів, 
включених до бази даних Мін-
регіону, наразі відсутня.

Проведення закупівель 
обладнання відбувається за 
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процедурами донорів, які 
можуть суттєво відрізнятись. 
Найбільш оперативно заку-
півлі здійснюються за уча-
сті Міжнародного Комітету 
Червоного Хреста, при цьому 
в основному передбачається 
покриття витрат постражда-
лому водоканалу на закупівлю 
обладнання.

UNICEF зазвичай здійс-
нює поставки безпосередньо 
матеріалів і обладнання, при 
цьому поділяючи потреби на 
дві групи:

 - малі, достатньо уніфіковані 
товари, для яких визнача-
ється основний постачаль-
ник;

 -  нестандартні товари, вибір 
яких здійснюється на основі 
проєкту (бажано) або за 
відповідним технічним об-
ґрунтуванням замовника.

Процедури інших донорів 
залишаються невідомими, що 
часто знижує як швидкість ви-
конання проєктів, так і їх якість.

Показники БД потреб водоканалів KOBO UNEEDS

Замовник
Асоціація  
«Укрводоканалекологія»

WASH-кластер UNICEF Мінрегіон України

Розробник
Інститут комунальної  
інфраструктури

WASH-кластер UNICEF Офіс реформ Мінрегіонгу

Основне завдання

Швидке формування 
переліку нагальних потреб і 
визначення можливостей їх 
покриття

Координація діяльності до-
норів, формування звітності

Координація діяльності 
донорів, вихідна інформа-
ція для створення фондів 
відновлення

Типи проєктів Короткострокові
Короткострокові та довго-
строкові

Короткострокові та довго-
строкові

Веб-інтерфейс так так так

Інформація про потреби 
підприємства

так
необов’язково (достатньо 

контактної інформації)
так

Інформація про руйнування ні так так

Інформація про потенційних 
постачальників

так ні ні

Підсистема логістики так ні ні

Обмеження доступу по 
ролях

так так так

Роль представника підпри-
ємства

так так так

Роль волонтера так так ні

Роль донора ні так так

Роль постачальника так ні ні

Мова укр./англ. укр./англ. укр./англ. (автопереклад)

Поточний статус
Використання припинено, 

інформацію передано в 
систему KOBO

Відбувається інтеграція  
з метою забезпечення автоматичного  

обміну даними

таблиця Таблиця 3.1. Порівняння характеристик БД та інструментів
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Проведення монтажу та 
пусконалагоджувальних робіт 
зазвичай потрібне при реа-
лізації порівняно складних 
проєктів або застосуванні 
складного технологічного об-
ладнання. В той же час у про-
цедурах допомоги багатьох 
донорів цей процес взагалі не 
передбачений.

Останній етап — опри-
люднення інформації щодо 
результатів проєкту — доз-
воляє уникнути дублювання 
вирішення проблем різними 
донорами.

З урахуванням наведеного 
вище, очевидна необхідність 
інтеграції зусиль різних заці-
кавлених організацій, при-
наймні, Асоціації водоканалів 
України «Укрводоканалеколо-
гія», WASH-кластеру UNICEF 
та Мінрегіону України у 
напрямку збору, обміну та 
управління інформацією щодо 
потреб водоканалів та стану 
їх задоволення. Вирішити це 
питання можна таким чином:

 ❖ здійснити інтеграцію та/
або автоматичний обмін 
наявною інформацією 
між базами даних. Цей 
процес вже фактично 
розпочатий — інформація 
з БД Асоціації перенесена 
в KOBO, зараз проводять-
ся процеси інтеграції між 
KOBO та UNEEDS;

 ❖ максимально спростити 
процес збору первинних 
даних;

 ❖ удосконалити процес 
збору даних на місцях, 
зокрема, шляхом ви-
ділення постійно зай-
нятого персоналу для 
виконання відповідних 
завдань; забезпечити 
максимально ефективне 
розповсюдження зібраної 
інформації;

 ❖ створити експертну групу 
валідації інформації, 
контролю і управління 
проєктами, яка забез-
печуватиме контроль за 
достовірністю наданої ін-
формації, технічну оцінку 
пропозицій потенційних 
постачальників, гаранту-
вання постійної взаємодії 
між замовником і доно-
ром;

 ❖ підготувати і надати за-
мовникам, а також потен-
ційним постачальникам 
обладнання максимально 
повну інформацію щодо 
процедур закупівель 
потенційних донорів;

 ❖ максимально стандарти-
зувати і описати операції 
дій з управління проєк-
тами.

Виконання цих заходів 
забезпечить більш чітку і 
максимально прозору коорди-
націю між усіма учасниками 
процесу, а також дозволить 
якомога швидше і ефектив-
ніше задовольняти негайні 
потреби водоканалів, а в 
перспективі — перейти до 
довгострокового відновлення 
і забезпечення сталої роботи 
підприємств водопостачання/
водовідведення.

Крім міжнародних гумані-
тарних організацій віднов-
ленню систем водопостачання 
можуть сприяти також МФО: 
Світовий банк, Європейський 
Інвестиційний Банк, Євро-
пейський Банк Реконструкції і 
Розвитку, а також KFW. На пе-
ріод воєнного часу переважна 
більшість цих організацій 
припинила («заморозила») фі-
нансування будівництва через 
високі ризики. Світовий банк 
також повідомив, що оскільки 
здійснюється пряме фінан-
сування економіки України, 

окремі проєкти також будуть 
призупинені.

Проте ЄІБ для м. Миколаїв 
сприяв коригуванню дово-
єнного проєкту розвитку, 
додавши до нього будівництво 
альтернативного водозабору.

Значне фінансування 
здійснюється за рахунок GIZ, 
які активно допомагають у 
розвитку систем теплопоста-
чання в Україні. Для водопо-
стачання програма ще не роз-
почата, але відповідні цільові 
кошти вже виділені. Допомогу 
підприємствам житлово-ко-
мунального господарства 
готові надати також USAID, 
але механізми цього проєкту 
поки ще невідомі.

Що стосується підтримки 
з державного бюджету, то 
існують сумніви щодо дієвості 
програми «Питна вода Укра-
їни» на 2022-2032 роки», яка 
наразі розробляється. Більш 
доцільним виглядає залучення 
коштів із державних фондів 
відновлення, призначених для 
відновлення усієї інфраструк-
тури. Оскільки такі фонди в 
основному одержують гроші 
від міжнародних донорів, 
вони можуть бути залучені для 
вирішення найбільш гострих 
проблемних питань.

Під час координації відно-
син між водоканалами, доно-
рами та постачальниками не 
можна недооцінювати важ-
ливість встановлення інфор-
маційного зв’язку між ними. У 
цьому напрямку робота Асо-
ціації ведеться як всередині 
країни, так і за її кордонами. 
Зокрема, фахівцями Асоціації 
збираються, аналізуються та 
узагальнюються дані від усіх 
водоканалів, які оприлюдню-
ються на власних інформацій-
них майданчиках для вчасного 
інформування споживачів; 
публікуються новини та 
інша важлива інформація. 
За межами країни Асоціація 
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намагається розповідати (і 
підтверджувати фактами) 
всьому світу, які руйнування 
принесла в Україну російська 
агресія. Це потрібно не тільки 
для того, щоб звертатися за 
допомогою, а й щоб поділити-
ся набутим під час воєнних дій 
досвідом роботи систем водо-
постачання/водовідведення у 
такій надзвичайній ситуації. 
В рамках цієї місії представ-
ники Асоціації беруть активну 
участь у різних міжнародних 
заходах, виступають на від-
критих форумах (наприклад, 
польський WODKAN та ні-
мецький IFAT).

Асоціація «Укрводоканал-
екологія» увійшла до складу 
Європейської федерації Асо-
ціацій; тривало співпрацює 
з міжнародно орієнтованою 
німецькою Асоціацією водної 
промисловості German Water 
Partnership (GWP), а також 
підтримує дружні зв’язки з 
водними Асоціаціями Польщі, 
Латвії та Литви.

Отже, у підсумку потрібно 
відзначити:

• З початку війни Асоціація 
«Укрводоканалекологія» 
першою взяла на себе 
непросте завдання — 
визначення ключових 
потреб постраждалих во-
доканалів та координація 
їх взаємодії з гуманітар-
ними організаціями.

• З цією метою ефективно 
використовувались такі 
механізми, як постійне 
проведення нарад, ство-
рення бази даних потреб 
водоканалів, організація 
робочих груп за ключови-
ми напрямками, зустрічі з 
потенційними донорами, 
технічний та технологіч-
ний супровід, в тому числі 
з виїздом волонтерів на 
місце подій.

• Водоканали України у 
складний час показали 

велику єдність і взаємо-
підтримку, яка проявля-
лась як у наданні технічної 
допомоги постраждалим 
водоканалам, так і в зборі 
коштів на товари першої 
необхідності для них.

• На сьогоднішній день 
ключовим завданням 
Асоціації є забезпечення 
максимально ефективної 
взаємодії між постраж-
далими водоканалами та 
донорами, яка реалізуєть-
ся, в тому числі, шляхом 
підписання меморандумів 
із ключовими організація-
ми: МКЧХ, UNICEF та ін.

• Асоціація «Укрводоканал-
екологія» стала членом 
Європейської федерації 
асоціацій і підтримує 
зв’язки з асоціаціями 
інших країн, асоціацією 
GWP та ін.
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4. ДОПОМОГА МІЖНАРОДНИХ ДОНОРІВ, 
ГУМАНІТАРНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ,  
БІЗНЕС-СТРУКТУР ПІДПРИЄМСТВАМ  
ВОДОПОСТАЧАННЯ/ВОДОВІДВЕДЕННЯ 
УКРАЇНИ

Станом на кінець серпня 
2022 року різними благодійни-
ми фон дами та організаціями 
Україні на потреби водопоста-
чання, водовідведення та сані-
тарії було надано гуманітарної 
допомоги (у вигляді обладнан-
ня, інструментів, матеріалів, ре-
активів тощо) на суму 85,5 міль-
йонів доларів (за даними 
Управління ООН з координації 
гуманітарних питань).

Найбільшу допомогу під-
приємства водопостачання 
та водовідведення отримали 
від організацій, перелік яких 
наведено нижче.

Міжнародний Комітет  
Червоного Хреста

Міжнародний Комітет Черво-
ного Хреста (МКЧХ) протягом 

6 місяців здійснював підтримку 
понад 30 водоканалів шляхом 
надання матеріалів та облад-
нання для ремонту пошкодже-
ної інфраструктури та хімікатів 
для належного очищення води 
у Київській, Вінницькій, Запо-
різькій, Дніпропетровській, 
Донецькій, Миколаївській, 
Чернігівській, Сумській, Харків-
ській, Одеській, Полтавській та 
Кіровоградській областях.

Окрім того МКЧХ було за-
куплено і передано екскавато-
ри, генератори, кабелі, водні 
насоси, газо- та водопровідні 
труби на підприємства водо- 
та газопостачання міст Суми, 
Чернігів, Харків, Миколаїв; 
Димер, Ірпінь, Буча (Київська 
область); Врубівка та Лиси-
чанськ (Луганська область).

За кошти МКЧХ понад 20 
лікарень та закладів пер-
винної медико-санітарної 
допомоги, постраждалих 
внаслідок російської агресії, 
було забезпечено ремонтними 
матеріалами, насосами та про-
тивибуховою плівкою. Крім 
того було профінансовано 
прокладання 7 км трубопро-
відної магістралі (у дві нитки) 
від м. Ірпінь до системи водо-
постачання Києва.

Суттєву допомогу від МКЧХ 
отримав КП «Міськводоканал» 
СМР м. Суми: йому було нада-
но нові мобільні багатофунк-
ціональні зварювальні агрега-
ти, апарат терморезисторного 
зварювання поліетиленових 
труб, дизель-генератори 
різної потужності (зокрема, 
мобільний генератор на шасі 
«Ekvives» номінальною по-
тужністю 400 кВт), близько 
2 км кабельно-провідникової 
продукції, екскаватор JCB, 
свердловинний насос і шафу 
керування. Також підприєм-
ство безоплатно отримало 
пластикові резервуари різного 
об’єму (їх можна використо-
вувати для підвозу технічної 
води мешканцям Сум у разі 
надзвичайних ситуацій).

Гуманітарну допомогу від 
Міжнародного Комітету Чер-
воного Хреста в Україні також 
отримав КВП «Краматорський 
водоканал», зокрема йому були 
надані водопровідні труби 
ПЕ-100 SDR 17 загальною про-
тяжністю понад 2 тис. пог. м та 
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чавунні засувки з прогумова-
ним клином PN 10 (32 од.).

Товариство Червоного  
Хреста України

Товариство Червоного 
Хреста України (ТЧХУ) разом 
з МКЧХ брало участь у робо-
тах із підключення м. Ірпінь 
до системи водопостачання 
м. Києва. Завдяки їхній допо-
мозі для м. Миколаїв було за-
куплено локальні водоочисні 
установки для очищення 
води та її роздачі населенню 
у спеціально облаштованих 
пунктах. Допомога була 
також надана КП «Водока-
нал» м. Арциз, а саме: 2 ге-
нератори для забезпечення 
безперебійної подачі води в 
м. Арциз-2; 5 т гіпохлориту 
натрію для дезінфекції води; 
усе необхідне обладнання 
для модернізації свердло-
вини у с. Глинці (глибинний 
насос, частотний перетво-
рювач, троси тощо) та кошти 
на придбання матеріалу для 
проведення капітальних ре-
монтів водопровідних мереж 
м. Арциз.

Представництво  
ЮНІСЕФ (UNICEF)

ЮНІСЕФ працює в Україні 
вже багато років. Протягом 
російської агресії ЮНІСЕФ 
підтримує підприємства 
водопостачання Харкова, 
Житомира, Вінниці, Кривого 
Рогу та Коростеня, забезпе-
чуючи їх хімічними реаген-
тами для очищення води. 
Як гуманітарну допомогу 
КП «Міськводоканал» м. Суми 
фондом ЮНІСЕФ було надано 
зварювальний агрегат, потуж-
ний генератор для ліквідації 
аварійних ситуацій та віднов-
лювальних робіт, 12 засувок 
«А-класу» для свердловин. Такі 
засувки також отримали ще 
6 постраждалих підприємств 
водопостачання.

Іншим водоканалам  
ЮНІСЕФ надало таку допо-
могу:

 ❖ КП «Ірпіньводоканал» — 
електричне обладнання, 
пластикові труби, фітинги 
та автокран для віднов-
лення системи водопо-
стачання;

 ❖ м. Львів — підключення 
до водопостачання трьох 
модульних містечок, збу-
дованих для внутрішньо 
переміщених осіб;

 ❖ м. Херсон — обладнання 
для ремонту водопровід-
ної мережі водоканалу;

 ❖ КП «Компанія «Вода 
Донбасу» — цистерни 
для води та таблетований 
препарат хлору;

 ❖ міста Львів та Малин — 
екскаватори-наванта-
жувачі для проведення 
ремонтних робіт на водо-
провідній мережі.

Протягом кількох тижнів 
ЮНІСЕФ надав Харківсько-
му, Криворізькому, Мико-
лаївському, Авдіївському та 
Селидівському водоканалам 
допомогу у вигляді коагулян-
тів, генераторів, арматури та 
фітингів, а також здійснював 
доставку питної води у Харко-
ві, Авдіївці та ін.

Компанії та організації  
з Німеччини

З перших днів війни ні-
мецькі компанії відгукнулись 
на звернення про допомогу 
українським підприємствам. 
Це відбулося досить швид-
ко, насамперед, завдяки 
активній позиції Голови 
правління German Water 
Partnership e.V., директорки 
Stadtenwasserung Drezden 
пані Гунди Рьостель (саме 

завдяки їй реалізовано ба-
гато проєктів із передачі 
німецького досвіду україн-
ським підприємствам). Тому, 
з перших днів війни якраз 
Stadtenwasserung Drezden 
швидко організувала постав-
ку до України кількох потуж-
них електрогенераторів, які 
виявилися вкрай потрібними 
при відсутності електроенер-
гії у містах Харків та Чернігів.

Пані Рьостель майже через 
два тижні від початку війни 
допомогла Асоціації орга-
нізувати онлайн-зустріч 
із керівництвом потужно-
го німецького комуналь-
ного об’єднання Verband 
Kommunaler Unternehmen 
EV (VKU), де було визначено 
необхідний для підприємств 
водопостачання/водовідве-
дення перелік матеріалів та 
обладнання. Активну участь в 
організації допомоги Україні 
взяли Президент VKU Michael 
Ebling, віцепрезидент Karsten 
Specht та директор Ingbert 
Liebing. Для відпрацювання 
окремих питань була також 
створена українсько-німець-
ка робоча група, яку очоли-
ла Britta Ammermüller. За її 
допомоги німецьким підпри-
ємствам водопостачання була 
розіслана інформація щодо 
потреб у матеріалах та облад-
нанні для українських колег. 
Завдяки цьому в Україну були 
доставлені: автокран, який 
буквально «з коліс» почав пра-
цювати в Чернігові; електро-
обладнання для міст Чернігів, 
Бородянка, Кременчук, Рівне, 
Львів; контейнер із трубами 
та мотопомпами для Харкова, 
а також кілька контейнерів 
із ремонтними матеріалами. 
Крім того, найближчим часом 
буде доставлено потужний 
електрогенератор та чотири 
невеликі вантажно-пасажир-
ські авто для міст Чернігів та 
Суми.
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Фінансову допомогу на-
дали компанії Stadtwerke 
Kiel, Arbeitsgemeinschaft der 
Wasserwirtschaftsverbände in 
Nordrhein-Westfalen та ін.

Активну роботу у напрямку 
організації допомоги Укра-
їні провів Matthias Worst 
(Bayerisches Landesamt für 
Umwelt), який зібрав кілька 
контейнерів різного облад-
нання та техніку для наших 

підприємств і влаштував їх 
доставку. Він також органі-
зував запрошення та участь 
української делегації в захо-
дах у рамках виставки IFAT у 
Мюнхені в червні 2022 року.

Окремий напрямок співп-
раці запропонувало німець-
ке агентство GIZ (Deutsche 
Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit) та компа-
нія DREBERIS GmbH, зокре-
ма були налагоджені прямі 
контакти між німецькими та 
українськими містами: Гам-
бург — Київ; Гельзенкірхен — 
Житомир, Оленберг — Суми.

Окрім цього, з глибкою 
вдячністю потрібно відзна-
чити допомогу Банку рекон-
струкції та розвитку KFW; 

компанії WILO та її укра-
їнському представництву; 
компанії DREBERIS GmbH (за 
організаційну та комунікацій-
ну допомогу в усіх вищезгада-
них процесах).

Solidarités International
Solidarités International 

надало допомогу матеріалами, 
реагентами та обладнанням 
для водоканалів України, а 

також здійснювало доставку 
бутильованої питної води у 
постраждалі регіони.

IsraAID
IsraAID передав м. Мико-

лаїв 4 системи зворотного 
осмосу для очищення високо 
мінералізованої води з Бузь-
кого лиману. Системи філь-
трації надано усім чотирьом 
районним адміністраціям 
Миколаєва.

«Water4Ukraine»  
(«Вода для України»)

«Water4Ukraine» надала 
безкоштовно КП «Міськво-
доканал» м. Суми спеціаль-
ний автомобіль та необхідне 
обладнання для оперативного 

усунення аварійних ситуацій 
на водопровідних мережах. 
Крім того, для інших во-
доканалів було доставлено 
10 автомобілів, 20 аварійних 
електрогенераторів, насоси, 
технічне приладдя, різнома-
нітні інструменти, витратні 
матеріали та ін.

Агентство США з міжнарод
ного розвитку (USAID)

За 6 місяців російської агресії 
USAID надав понад 5 тисяч 
10-літрових ємностей для води, 
обладнання для обслуговуван-
ня систем водопостачання, а 
також понад 30 резервуарів для 
води та 7 водоочисних устано-
вок для найбільш постраждалих 
населених пунктів.

Агентство також займаєть-
ся розповсюдженням бути-
льованої питної води з кінця 
лютого поточного року.

Європейський банк рекон
струкції та розвитку (ЄБРР)

Від початку російського 
вторгнення ЄБРР надав кредит-
них коштів на понад 600 млн 
доларів США, частина з яких 
буде спрямована на відновлен-
ня об’єктів критичної інфра-
структури населених пунктів.

Європейський  
інвестиційний банк (ЄІБ)

Європейським інвестицій-
ним банком було виділено 
значні кредитні кошти для 
потреб України, зокрема і 
на відновлення пошкодже-
них систем водопостачання 
населених пунктів. Крім того, 
банком фінансуються роботи 
з пошуку альтернативного 
водозабору для м. Миколаїв.

Центри контролю та про
філактики захворювань 
(Centers for Disease Control and 
Prevention, CDC)

«Centers for Disease Control 
and Prevention, CDC» — це 
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федеральна агенція Міністер-
ства охорони здоров’я США, 
метою якої є охорона громад-
ського здоров’я та гаранту-
вання безпеки через надання 
необхідної інформації задля 
покращення ситуації у сфері 
охорони здоров’я.

Агенція співпрацює з інши-
ми міжнародними організаці-
ями, які надають гуманітарну 
допомогу підприємствам пит-
ного водопостачання в Укра-
їні; співфінансує закупівлю 
реагентів та обладнання для 
постраждалих водоканалів, а 
також постачає бутильовану 
питну воду.

БО «Благодійний фонд  
«Благодійні серця»

Організація надає гумані-
тарну допомогу підприємствам 
водопостачання України, які 
постраждали від воєнних дій, 
зокрема КП ВУВКГ «Водока-
нал» м. Шостка Сумської облас-
ті отримало у тимчасове корис-
тування автономну дизельну 
електростанцію, потужністю 
100 кВт для резервного елек-
троживлення.

«Save the Children»  
(«Врятуймо дітей»)

«Save the Children» — між-
народна неурядова органі-
зація, що надає допомогу і 
підтримує дітей у країнах, що 
розвиваються.

На початку воєнних дій 
сприяла забезпеченню по-
страждалих регіонів та вну-
трішньо переміщених осіб 
привізною питною водою.

Уряди європейських країн
Уряди багатьох європей-

ських країн, зокрема Франції, 
Великобританії, Німеччини, 
Фінляндії та ін. здійснювали 
співфінансування з різними ор-
ганізаціями (МКЧХ, ЮНІСЕФ 
та ін.) для придбання матеріа-
лів, реагентів та першочергово-

го обладнання для водоканалів 
України.

Суттєву і надзвичайно важ-
ливу допомогу у технічному і 
технологічному забезпеченні 
підприємств водопостачання/
водовідведення надали (та 
продовжують надавати) укра-
їнські бізнесові структури та 
їх зарубіжні партнери.

Компанія Grundfos  
(ТОВ «Грундфос Україна»)

Завдяки ініціативі 
Grundfos, активній участі 
Посольства Данії в Україні 
та фінансуванню данської 
компанії Per Aarsleff A/S (у 
розмірі 100 тис. євро) було 
організовано технічну до-
помогу для постраждалих 
комунальних підприємств 
міст Краматорськ, Харків, 
Миколаїв, Житомир, Суми, 
Бердичів, Ірпінь, Немішаєве, 
Коростень, Малин, які отри-
мали 60 насосів, комплекту-
ючі до них та запчастини для 
ремонту обладнання.

ТОВ «Грундфос Україна» ра-
зом із партнерами ТОВ «Вега 
Строй Сервіс» (м. Миколаїв) 
та ТОВ «Тенкі» (м. Черкаси, 
Група компаній «Vodaland») як 
екстрену допомогу надали 4 
потужні каналізаційні насоси 
для КП «Харківводоканал». 
Федерація Данії (DI) профі-
нансувала поставку насосів 
Grundfos та аксесуарів до них 
для МКП «Миколаївводока-
нал».

Також на запит Посольства 
Данії в Україні про допомо-
гу відгукнулась Асоціація 
водоканалів Данії Danske 
Vandværker, зокрема, багато 
невеликих водоканалів-учас-
ників Асоціації зголосилися 
надати в якості гуманітарної 
допомоги своє нове облад-
нання, що зберігалося на 
складах як резервне, а також 
обладнання, що майже не 
експлуатувалось (це понад 60 

насосів Grundfos для водо-
постачання, 26 частотних 
перетворювача Danfoss, ди-
зель-генератори, екскаватор 
та причеп для його транспор-
тування). Перед відправкою 
до України все насосне об-
ладнання пройшло сервісне 
обслуговування в майстерні 
Grundfos у м. Б’єррінгбро, де 
знаходиться штаб-квартира 
компанії.

Фонд Grundfos підтри-
мав безпосередню екстрену 
допомогу Україні, виділивши 
щонайменше 2 мільйони євро 
на забезпечення медичного 
обслуговування та допомогу 
біженцям.

ТОВ «ВІЛО УКРАЇНА»
Від початку воєнних дій 

підприємство «ВІЛО УКРАЇ-
НА» негайно почало надавати 
гуманітарну технічну допо-
могу для відновлення робо-
ти пошкоджених внаслідок 
бойових дій об’єктів критич-
ної інфраструктури. Вже на 
початку березня для осушення 
насосних станцій у підваль-
них приміщеннях, затоплених 
після чисельних ракетних уда-
рів та обстрілів міста, «ВІЛО 
УКРАЇНА» передало КП «Хар-
ківводоканал» дренажні та 
самовсмоктувальні насоси. 
Наприкінці березня насоси та 
запасні частини були пере-
дані мм. Суми, Краснопілля, 
Охтирка, Тростянець, Лебе-
дин, де майже все обладнання 
водоканалів було знищено. Як 
гуманітарну допомогу насоси 
та інше необхідне обладнання 
для систем водопостачан-
ня було надано громадам 
міст Калинівка та Ржищів 
Київської області, а також 
водоканалам міст Миколаїв 
та Вінниця, кільком містам у 
Львівській області.

Концерн WILO SE зробив 
свій внесок і подарував Украї-
ні 60 мобільних систем очи-
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щення води PAUL, які є ефек-
тивним і водночас простим 
рішенням для локального 
очищення та швидкого поста-
чання питної води. Кожна з 
цих систем може фільтрувати 
близько 1200 літрів води у 
день і таким чином забезпе-
чувати свіжою питною водою 
щонайменше 400 громадян у 
кризовій зоні.

Підприємство «ВІЛО 
УКРАЇНА» надало допомогу 
і відвантажило циркуляційні 
насоси для Управління освіти, 
будинку прийому біженців та 
«Центру допомоги дітям» у 
місті Фастів Київської облас-
ті; циркуляційний насос для 
Центру захисту дітей «НАШІ 
ДІТИ» в Києві.

Вже 2-го березня, попри 
небезпеку, було передано 
циркуляційний насос для 
відновлення системи опален-
ня у Київській міській лікарні 
№10. На запит Миколаїв-
ського зоопарку подаровано 
свердловинний насос для 
відновлення водопостачання 
для тварин зоопарку. Переда-
но мобільні системи водоочи-
щення PAUL до госпіталю на 
сході України.

У співпраці з Червоним 
Хрестом «ВІЛО УКРАЇНА» 
поставило свердловинні 
насоси для МКП «Миколаїв-
водоканал» та станції під-
вищення тиску до лікарень у 
містах Ірпінь та Буча Київ-
ської області.

Група ESMIL
З перших днів війни ком-

панія активно долучилася до 
участі в роботі з визначення 
нагальних потреб водоканалів 
та узгодження дій організа-
цій-донорів об’єднання WASH 
Cluster. Польське відділен-
ня Групи ESMIL виступило 
«ланцюжком» між Асоціацією 
«Укрводоканалекологія» та 
її польським аналогом — 

Izba Gospodarcza Wodociągi 
Polskie. Спільними зусиллями 
були організовані візит деле-
гації українських водоканалів 
до Польщі та участь у найбіль-
шому галузевому заході — 
виставці WODKAN у травні 
2022 р. у м. Бидгощ. У рамках 
виставки пройшла конферен-
ція, присвячена роботі водо-
провідно-каналізаційного 
господарства України під час 
війни, яка викликала великий 
резонанс серед польської 
аудиторії. Також були напра-
цьовані практичні рішення з 
подальшої спільної відбудови 
постраждалих підприємств. 
На сьогоднішній день фахів-
цями компанії спільно з Асо-
ціацією водоканалів підготов-
лені та направлені до Уряду 
Польської Республіки пропо-
зиції щодо розбудови очисних 
споруд каналізації смт Боро-
дянка. Напрацьовано технічні 
рішення з відновлення облад-
нання очисних споруд, кана-
лізаційних насосних стан-
цій КП «Харківводоканал», 
КП «Міськводоканал» м. Суми, 
КП «Чугуїввода», КП «Водо-
відведення» м. Охтир ка, під-
приємств із водопостачання 
та водовідведення Богодухо-
ва, Люботина та інших міст.

ТОВ «ГІДРОВАКУУМ УКРАЇНА»
Польський виробник 

«HYDRO-VACUUM S.A.» бере 
активну участь у наданні 
гуманітарної допомоги та під-
тримці українців. Компанія 
вже на початку березня від-
новила логістичну діяльність 
і почала завозити більше на-
сосного обладнання. За період 
війни було здійснено поставки 
обладнання в Запорізьку, 
Миколаївську, Одеську області 
та до західного регіону краї-
ни, а також надано допомогу 
КП «Тростянецькомунсервіс», 
об’єкти водопостачання та 
водовідведення якого були 

пошкоджені. До м. Тростянець 
були оперативно доставле-
ні нові свердловинні насоси 
для забезпечення роботи 
«режимних» об’єктів, завдяки 
чому постачання питної води 
мешканцям міста було швидко 
відновлене.

ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ  
ТЕХНОЛОГІЇ»

У воєнний час компанія 
бере участь у відновленні 
постраждалих під час бойових 
дій систем та устаткування 
водоканалів. У співпраці з 
Червоним Хрестом компанія 
виконала поставку насосного 
обладнання, шафи керування 
та запірної арматури до смт 
Бородянка, де була пошкодже-
на головна КНС та трубопро-
від. На фільтрувальну станцію 
м. Краматорськ було надано 
частотний перетворювач, а 
для пошкодженої свердлови-
ни м. Суми — шафу керування 
свердловинного насоса (пла-
нується поставка ще однієї 
шафи). Крім того, допомога 
надана і м. Макарів, де через 
обстріли були пошкоджені 
КНС та башта свердловини 
лікарні в побудованому мо-
дульному містечку. Тут також 
здійснюється реконструкція 
КНС та свердловини із вста-
новленням нового насосного 
обладнання, автоматики і 
модульної станції очищення 
води. Спільно з організацією 
Save the Children запланована 
поставка насосного обладнан-
ня з автоматикою для пошко-
дженої КНС Харківського 
водоканалу. За підтримки 
OXFAM у селищі Горенка 
здійснюється реконструкція 
КНС та поставка свердловин-
них насосів з автоматикою.

ТОВ «ІНПРЕМ»
ТОВ «ІН-ПРЕМ» спільно зі 

своїм партнером — компанією 
Xylem — та українською гро-
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мадською організацією «Еко-
Дія» організувало доставку 
трьох водоочисних установок 
AquaBlocks (виробник Planet 
Water) до міст Торецьк (До-
нецька область) та Миколаїв. 
До того ж, було надано сут-
тєву підтримку у визначенні 
моделей насосних агрегатів та 
комплектуючих до них, які на-
разі потрібні середнім і малим 
водоканалам. За першої мож-
ливості дістатися м. Чернігів, 
фахівці ІН-ПРЕМ здійснили 
технічний аудит стану пошко-

джених водопровідних та ка-
налізаційних насосних станцій 
для розробки плану віднов-
лення технологічних об’єктів 
(зараз проводиться заміна 
шафи керування та диспетче-
ризації головного обладнання 
на території ВНС-2).

За сприяння ТОВ «ІН-ПРЕМ» 
було організовано зустріч ке-
рівників постраждалих водо-
каналів та директора Асоціації 
«Укрводоканалекологія» з про-
відними фахівцями Xylem для 
подальшої співпраці у напрям-
ку відновлення пошкодженого 
або зруйнованого насосного об-
ладнання. Фахівцями ІН-ПРЕМ 
та Xylem визначено необхідне 

обладнання для міст Чернігів, 
Суми та Ірпінь, а також знайде-
но рішення для забезпечення 
безперебійної роботи водока-
налів цих міст. Крім того, через 
особисті та професійні контак-
ти було узгоджено надання 50 
ручних насосів (аналог ручних 
колонок) від польського парт-
нера GWE PolBud, що дозволяє 
отримувати питну воду без 
використання електроенер-
гії (такі насоси встановлено у 
мм. Тернопіль, Чернігів, Львів, 
Ірпінь).

ТД «Євротрубпласт»
На початку війни 

більшість регіональ-
них структурних 
підрозділів компанії 
разом зі складами 
готової продукції 
знаходилась або у 
тимчасово окупованих 
населених пунктах, 
або на територіях, де 
відбувались актив-
ні бойові дії. Тому, 
компанія прийняла 
рішення про передачу 
залишків продукції 
на потребу комуналь-
них підприємств для 
ліквідації наслідків 
бойових дій. Так, про-

дукція з Харківського складу 
була передана Харківводока-
налу, що суттєво розширило 
об’єм його ремонтного фонду; 
також спільно з міжнародни-
ми донорами та волонтерами 
компанія здійснювала по-
ставки необхідної продукції 
для ремонту водопровідних 
мереж. Фахівці ТД «Євро-
трубпласт» брали участь у 
відновленні водопостачання 
м. Ірпінь. Технологія, яка ви-
користовувалась у будівництві 
водогону з Києва до Ірпеня, до 
війни не застосовувалась жод-
ного разу. Ця технологія не 
потребувала великої кількості 
зварювальних робіт: за 3-4 

години вдавалось прокласти 
біля 1200 м труб і таким чином 
лише за 18 днів було побудова-
но 14 кілометрів водогону, що 
у 3 рази швидше ніж будівниц-
тво водогону стандартним 
способом. Крім того, компанія 
спільно з Ужгородським та 
Вінницьким водоканалами 
допомагала у транспортуван-
ні локальної станції очистки 
води для забезпечення пит-
ною водою м. Ірпінь та при-
леглих територій.

ТД «Євротрубпласт» також 
надав матеріали та обладнан-
ня для багатьох водоканалів, 
постраждалих від окупації 
та обстрілів. Завдяки вчасній 
передачі необхідного облад-
нання у селище Бородянка за 
7 днів працівникам водокана-
лу, яких на той момент було 
лише 11, вдалося відновити 
пошкоджену систему водо-
постачання. У Київ під час 
часткового оточення столиці 
були передані труби для аль-
тернативного водопостачання 
лікарень.

ТОВ «Інтерекст LTD»
ТОВ «Інтерекст LTD» у 

квітні 2022 року було безко-
штовно передано Управлінню 
житлово-комунального госпо-
дарства Чернігівської міської 
ради трубопровідну арматуру 
та сантехнічне обладнання 
для відновлення постражда-
лих об’єктів інфраструктури 
та житлового фонду, а саме: 
119 засувок та кульових кра-
нів виробництва «TECOFI» 
(Франція); труби та фасонні 
частини для внутрішньої та 
зовнішньої каналізації — 3500 
одиниць; санітарний фаянс — 
92 одиниці.

Група компаній «ЕТНА»
З початком російського 

вторгнення в Україну і широ-
комасштабного руйнування 
об’єктів критичної інфра-
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структури керівництвом ком-
панії «ЕТНА» було прийнято 
рішення надати необхідну 
водоканалам трубопровідну 
арматуру на безоплатній ос-
нові: було поставлено засувок 
європейських виробників 
Fucoli Somepal (Португалія), 
T. I. S. (Італія) та ZETKAMA 
(Польща) на загальну суму 
близько 500 тис. грн. Окрім 
допомоги водоканалам облад-
нанням компанія бере активну 
участь у ремонті водопро-
відних мереж у різних містах 
України.

ТОВ «ХІМЛАБОРРЕАКТИВ»
Для пришвидшення пере-

моги колектив ХЛР разом з 
усією країною займається во-
лонтерством і благодійністю, 
зокрема, передає лабораторне 
обладнання для медичних 
закладів, збирає кошти для 
потреб ЗСУ тощо.

Глибока вдячність міжна
родним донорам, гуманітарним 
організаціям, бізнесструктурам 
і усім тим, хто надав та продов
жує надавати допомогу і під
тримку підприємствам України у 
важкий період російської варвар
ської агресії.

Наостанок варто наголо-
сити:

• Відновлення і забезпечен-
ня подальшого функці-
онування постраждалих 
внаслідок російської агре-
сії водоканалів неможли-
во уявити без всебічної 
допомоги донорів та 
волонтерів. Серед орга-
нізацій, що максимально 
допомогли водоканалам, 
слід відзначити три групи: 
міжнародні донорські та 
гуманітарні організації, 
водоканали України і 
зарубіжжя, представники 
приватного бізнесу.

• Серед міжнародних 
гуманітарних і фінансо-
вих організацій словами 
подяки слід відзначити: 
Міжнародний комітет 
Червоного Хреста, Пред-
ставництво ЮНІСЕФ, 
Товариство Червоного 
Хреста України, ряд 
партнерів із Німеччини, 
зокрема: German Water 
Partnership e.V., Verband 
Kommunaler Unternehmen 
EV, українсько-німець-
ка робоча група ком-
панії Stadtwerke Kiel, 
Arbeitsgemeinschaft der 

Wasser wirts chaft sverbände 
in Nordrhein-Westfalen 
та ін. Крім того, значну 
допомогу було отримано 
від компаній: Solidarités 
International, IsraAID, 
«Water4Ukraine», Агент-
ство США з міжнарод-
ного розвитку (USAID), 
Європейський банк 
реконструкції та розвитку 
(ЄБРР), Європейський 
інвестиційний банк (ЄІБ), 
Центри контролю та про-
філактики захворювань 
(CDC), БО «Благодійний 
фонд «Благодійні серця», 
«Save the Children».

• Серед найбільш ак-
тивних водоканалів 
необхідно відзначити: 
ПрАТ «АК «Київводо-
канал», КП «Житомир-
водоканал», КП «Чер-
нігівводоканал», 
КП «Харків водоканал», 
МКП «Миколаївводо-
канал», КП «Міськво-
доканал» СМР м. Суми, 
КП «Кременчукводо-
канал», КП «Компа-
нія «Вода Донбасу», 
КП «Терно піль водоканал», 
РОВКП «Рівне обл водо-
канал», КП «Вишгород-
водо канал».

• Представники бізнесу, які 
активно надавали волон-
терську допомогу: Компа-
нія Grundfos (ТОВ «Грунд-
фос Україна»), ТОВ «ВІЛО 
УКРАЇ НА», Група ESMIL, 
ТОВ «ГІДРО- ВАКУУМ 
УКРАЇНА», ТОВ «ЕНЕР-
ГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНО-
ЛОГІЇ», ТОВ «ІН-ПРЕМ», 
ТД «Євротрубпласт», 
ТОВ «Інтерекст LTD», 
Група компаній «ЕТНА», 
ТОВ «ХІМЛАБОР РЕАК-
ТИВ», ТОВ «Інститут кому-
нальної інфраструктури».
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5. НЕВІДКЛАДНІ ЗАХОДИ  
ДЛЯ СТАБІЛІЗАЦІЇ СИСТЕМ  
ВОДО ПОСТАЧАННЯ/ВОДОВІДВЕДЕННЯ 
І ПЕРЕХОДУ ДО ЇХ ПЛАНОМІРНОГО  
ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ

Проблема надійного по-
криття собівартості послуг (а 
отже і фінансової стабільності 
підприємств водопостачання/
водовідведення), яка стосу-
ється усіх груп водоканалів, 
внаслідок бойових дій стала 
критичною. Стрес в економіці 
призвів до збільшення інфля-
ційних процесів і здорож-
чання майже всіх складових 
собівартості послуг (вартість 
дизельного палива у порів-
нянні з 2021 роком зросла 
приблизно на 55%, бензину 
А92 — на 40%). Ще більш кри-
тичним є зростання вартості 
реагентів, оскільки вітчизняні 
підприємства- виробники пов-
ністю зупинені, а зарубіжні 
аналоги не тільки є дорожчи-
ми власне у самому вироб-
ництві, але потребують ще і 
значних затрат на доставку, 
вартість якої також зросла.

Хоча за рахунок коштів 
міжнародних донорів деяким 
водоканалам в окремі місяці 
здійснювалось безоплатне 
постачання реагентів, що до 
певної міри компенсувало 
зростання вартості, у подаль-
ші місяці відповідні затрати 
все одно «ляжуть» на підпри-
ємства.

З іншого боку, у більшості 
водоканалів спостерігається 
стійке зниження обсягів реалі-
зації послуг внаслідок зупин-
ки економіки, релокації під-
приємств та значної кількості 

населення. Навіть у населених 
пунктах зі значною кількістю 
переміщених осіб (західна 
Україна) не завжди спосте-
рігається збільшення обсягів 
реалізації води. Крім того, має 
місце збільшення рівня втрат 
і неврахованих витрат, що се-
ред іншого зумовлено недооб-
ліком води, особливо у випад-
ках розрахунку спожитої води 
за нормами: якщо переміщені 
особи не зареєстровані за 
новим місцем проживання, то 
спожита ними вода не вра-
ховується (подекуди це може 
призводити до збільшення 
рівня необлікованих втрат 
на 10% і вище). У населених 
пунктах, де спостерігається 
збільшення реалізації води 
(наприклад, в Ужгороді в різні 
місяці на 7-25%), відбуваєть-
ся і пропорційне збільшення 
витрат енергії та реагентів. До 
того ж, у таких випадках різко 
проявляються «вузькі місця» 
систем. Приміром, в Ужгороді 
міські КОС внаслідок істотно-
го застаріння і нестачі потуж-
ності суттєво перевантажені, 
що не дозволяє підключати до 
систем каналізування но-
вих споживачів та приймати 
стічні води від переміщених 
підприємств або від місць 
компактного проживання 
тимчасово переміщених осіб.

У тих населених пунктах, 
звідки відбувся масовий виїзд 
населення, падіння реалізації 

може знижуватися на 20-30% 
і навіть бути катастрофіч-
ним — 50 і більше відсотків. 
Тобто, і за умови 100% надхо-
дження коштів за виставлени-
ми рахунками, підприємства 
можуть недоотримувати 20-
30 і навіть 50% грошей.

При цьому чинний механізм 
тарифоутворення не дозволяє 
будь-яким чином компенсу-
вати вказані втрати. Єдиним 
можливим механізмом може 
бути коригування тарифів, 
приміром, з 2023 року, але 
зрозуміло, що таке рішення 
буде досить непопулярним із 
політичної точки зору.

Окрема проблема виникла 
через низький рівень оплати за 
спожиті послуги, який внас-
лідок очевидного зменшення 
доходів громадян буде знижу-
ватися і далі. Важка фінансова 
ситуація склалася у водокана-
лах, що безпосередньо по-
страждали внаслідок бойових 
дій. Крім витрат, що виникли 
додатково (не передбачені та-
рифом), на відновлення зруй-
нованих і пошкоджених об’єк-
тів (автомашин, обладнання, 
інвентарю та ін.), саме в цих 
населених пунктах відбувалась 
тимчасова зупинка надання 
послуг. Але і після відновлення 
надання послуг рівень реаліза-
ції залишатиметься критично 
низьким, тому що населені 
пункти сильно постраждали, 
значна кількість мешканців 

5.1.  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
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виїхала і повертається досить 
повільно (а частина може зов-
сім не повернутись), місцевий 
бізнес взагалі не працює, а 
отже реалізація промисловим 
споживачам відсутня. Швидко 
переглянути і оптимізувати 
систему для роботи в нових 
умовах практично неможли-
во, тобто обладнання буде 
продовжувати працювати у 
неоптимальних режимах, що 
призводитиме до значних 
перевитрат ресурсів і, в першу 
чергу, електроенергії.

Ще одна проблема стосу-
ється зборів за послуги, що 
надані непідконтрольним 
територіям. Звичайно, жод-
на оплата за такі послуги 
не надходила (і навряд буде 
отримана в майбутньому), 
тому відповідні затрати теж 
не будуть покриті.

За таких умов, крім неспро-
можності власними силами 
здійснювати необхідні заходи 
з відновлення постраждалих 
об’єктів, водоканали взагалі 
потрапляють під загрозу уне-
можливлення обслуговування 
систем. Насамперед, пробле-
ма стосується неможливості 
своєчасної виплати заробіт-
ної плати, причому найбільш 
складною ситуація залишаєть-
ся якраз у постраждалих регіо-
нах, де персонал водоканалів 
працює у небезпечніших і 
складніших умовах. За відсут-
ності додаткової підтримки 
втрата необхідного персоналу 
стане неминучою. Крім того, 
брак коштів не дасть можли-
вості розраховуватися за реа-
генти, закуповувати витратні 
матеріали, інструмент та ін., 
що в кінцевому підсумку може 
призвести до припинення 
подачі води в окремі райони 
населених пунктів, а відсут-
ність своєчасної оплати за 
електроенергію сприятиме 
виникненню аналогічних про-
блем у суміжній галузі.

Окремо слід зазначити, що 
теперішня допомога міжна-
родних донорів в основному 
спрямовується на відновлення 
зруйнованого (пошкодже-
ного) обладнання, машин і 
механізмів. Більш масштабні 
проєкти відновлення в пере-
важній більшості знаходять-
ся ще на початковій стадії. 
Крім того, значна допомога 
від міжнародних донорів 
надходить у частині матеріа-
лів, в першу чергу реагентів, 
шляхом повного або частково 
покриття відповідних затрат.

Може скластись враження, 
що за таких умов фінансова 
стабілізація водоканалів не 
потрібна, але це абсолютно 
не так. По-перше, витрати на 
реагенти складають порівняно 
невисокий відсоток у загаль-
ній собівартості послуг, в той 
час як до основних статей 
затрат зазвичай відносяться 
витрати на електроенергію, 
оплату праці і соціальні ви-
плати. По-друге, слід розу-
міти, що допомога донорів 
не може тривати постійно. 
Тобто на той час, коли допо-
мога припиниться, повинні 
вже бути створені механізми 
покриття вказаних витрат.

Враховуючи вищевказане, 
для забезпечення нормаль-
ної діяльності підприємств 
водопостачання/водовідве-
дення потрібно здійснити ряд 
фінансових заходів:

 ❖ провести розрахунок 
щодо покриття збитків, 
які вже існують (внаслі-
док руйнування об’єктів, 
релокації населення та 
підприємств, збільшення 
затрат на реагенти та інші 
матеріли, невідповідності 
тарифів реальній собівар-
тості тощо);

 ❖ створити механізми захи-
сту водоканалів в умовах 

несвоєчасної оплати 
населенням за надані 
послуги або механізми 
покриття касових розри-
вів;

 ❖ розрахувати і затверди-
ти реальну собівартість 
послуг, приміром, станом 
на 01.01.2023;

 ❖ створити дієві механізми 
захисту населення від 
зростання тарифів при 
забезпеченні покриття 
реальних витрат підпри-
ємств водопостачання/
водовідведення.

Питання розрахунку реаль-
них збитків, які вже зазнали 
водоканали, виявляється не 
настільки простим завданням, 
як може здаватися на перший 
погляд. З одного боку, великі 
водоканали, де є відповідні 
фінансово-економічні служби 
(департаменти), здійснюють 
постійний контроль і щомі-
сячний аналіз діяльності у цій 
сфері, за результатами яких 
можуть досить чітко встано-
вити рівень збитків. З іншого 
боку, не завжди можна ко-
ректно розділити, приміром, 
борги за виставленими рахун-
ками на ті, що будуть покриті 
в майбутній період (касовий 
розрив), та ті, що не будуть 
покриті (наприклад, внаслідок 
закриття підприємств, переїз-
ду людей на інше місце по-
стійного проживання тощо). 
Подібні проблеми можуть 
виникати і при визначенні 
затратної частини, особливо у 
випадках, коли певні витрати 
покриваються сторонніми ор-
ганізаціями, скажімо, міжна-
родними донорами. Складна 
ситуація також спостерігаєть-
ся з машинами і механізмами, 
які були залучені для робіт або 
взагалі вилучені для потреб 
фронту і територіальної обо-
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рони. Скоріш за все, затрати 
будуть покриті, але поки не 
зрозумілі ні терміни, ні меха-
нізми цих процесів.

Ще складнішою виявляється 
ця проблема для водоканалів, 
які зазнали безпосередніх 
руйнувань і знаходяться (або 
знаходились) у зоні бойових 
дій, особливо в невеликих мі-
стах. Очевидно, що в періоди 
бойових дій могло призупиня-
тися надання послуг і відбува-
тися некоректне ведення (або 
взагалі відсутнє) первинної 
документації тощо. За таких 
умов підприємствам надзви-
чайно важко (тим більше, 
власними силами) зробити 
всебічну фінансову оцінку 
збитків.

Для вирішення зазначе-
ної проблеми спочатку слід 
розробити єдину методику 
(можливо, з різними в залеж-
ності від ситуації підходами) 
визначення фінансових збит-
ків підприємств внаслідок во-
єнних дій. Не слід плутати її з 
методикою визначення варто-
сті відновлення зруйнованих 
(постраждалих) об’єктів, адже 
як показує аналіз, в переваж-
ній більшості випадків втрати 
від безпосередніх руйнувань 
набагато менші, ніж загаль-
ні збитки внаслідок зупинки 
підприємств, здорожчання 
реагентів та інших процесів, 
характерних для воєнного 
часу. Після затвердження цієї 
методики необхідно провести 
відповідні розрахунки, залу-
чивши при цьому незалежні 
експертні й наукові органі-
зації, особливо у випадках 
постраждалих водоканалів та 
водоканалів невеликих насе-
лених пунктів.

Крім того, необхідно роз-
робити механізми покриття 
розрахованих збитків. Таким 
механізмом може бути, при-
міром, дотація з державного 
бюджету або цільові кошти, 

кошти з фондів відновлення 
та ін. При цьому важливо усві-
домлювати, що розрахунок 
реальних затрат займатиме 
певний час, який може стати 
критичним для діяльності під-
приємства. Тому, такі механіз-
ми повинні передбачати або 
поетапне покриття витрат, 
або впроваджуватись одночас-
но з механізмами, аналогічни-
ми механізмам захисту під-
приємства в умовах неповного 
покриття собівартості послуг.

Аналогічний механізм, а 
саме державна дотація, за-
стосування цільових коштів, 
коштів із фондів відновлення 
тощо може застосовуватися і 
для покриття касових розривів 
(якщо буде розроблений меха-
нізм повернення коштів у фо-
нди). Тобто, в цьому випадку 
держава (фонди) здійснюють 
безвідсоткове кредитування 
підприємств, а у міру сплати 
за послуги, повертають надані 
кошти. Схожий механізм може 
полягати у покритті відсотків 
за кредити зі спеціальних 
фондів.

З іншого боку, можуть (і 
повинні) також бути роз-
роблені механізми захисту 
водоканалів в умовах, коли 
внаслідок неповного покрит-
тя собівартості послуг або 
значних касових розривів, 
вони не спроможні повні-
стю здійснювати оплату за 
всіма статтями собівартості. 
Насамперед, це стосуєть-
ся заробітної плати. Як вже 
згадувалось вище, відсутність 
своєчасної виплати зарпла-
ти працівникам (подекуди 
борги водоканалів із зарплати 
перевищують кілька місяців) 
може призвести до втрати 
персоналу і особливо — ква-
ліфікованого. З одного боку, 
падіння економіки збільшує 
пропозиції на ринку праці, що 
може стримувати плинність 
кадрів, а з іншого — відкри-

тість кордонів (для не військо-
возобов’язаних), привабливі 
умови контрактів та наявність 
підтримки для переселенців 
створюють умови для втрати 
кадрів. Тому, в разі відсутно-
сті (неможливості) покриття 
затрат та касових розривів 
потрібен механізм прямого 
субсидіювання оплати праці 
працівникам підприємств 
критичної інфраструктури.

Така сама ситуація харак-
терна і для сфери енергетики, 
тобто поки не будуть створені 
сприятливі фінансові умови 
для діяльності підприємств, 
встановлена неможливість 
їх відключення від електрое-
нергії внаслідок несплати за 
надані послуги, повинні бути 
гарантовані або знов-таки за-
пропоновані програми цільо-
вого субсидіювання за цією 
статтею. Іншими, меншими 
за обсягами, але не за критич-
ністю, є також статті витрат 
паливно-мастильних матеріа-
лів та реагентів.

Механізми покриття затрат 
та касових розривів мають 
розглядатись як пріоритетні 
в середній і довгостроковій 
перспективі, в той час як прямі 
субсидії можуть використову-
ватись у короткій перспективі 
для покриття першочергових 
затрат.

Розрахунок і затвердження 
реальної собівартості послуг, 
крім іншого, потребують вне-
сення і певних змін до чин-
ного законодавства з питань 
тарифоутворення. Щонай-
менше, підхід до прийнят-
тя витрат за результатами 
минулого року та віднесення 
до планової реалізації води 
згідно з виробничою програ-
мою має бути скоригований 
з урахуванням умов воєнно-
го часу. Адже зрозуміло, що 
для населених пунктів у зоні 
бойо вих дій та поблизу, витра-
ти реагентів будуть набагато 
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нижчими, ніж у звичайний 
період. Оскільки певні періо-
ди 2022 року характеризува-
лись абсолютно непоказовими 
значеннями окремих складо-
вих собівартості, їх подальше 
врахування при розрахунку 
витрат наступних періодів 
є недоцільним. Саме тому 
доцільним є введення поняття 
«непоказового» періоду, який 
не береться до розрахунків, 
а замінюється, наприклад, 
середніми показниками або 
даними позаминулого року.

Не вирішено також пи-
тання, яким чином приймати 
затрати, які були компенсо-
вані міжнародними доно-
рами, адже вони не завжди 
повідомляють водоканал про 
процедури і вартість постав-
ки. Відповідно ж до чинного 
законодавства компенсовані 
донорами затрати вважаються 
нульовими, а отже в наступно-
му році не будуть враховані, 
що фактично робить підпри-
ємства водопостачання за-
ручниками ситуації. До того ж 
виникає питання врахування 
інфляційних процесів, зокре-
ма, в частині базових складо-
вих собівартості послуг.

Після внесення відповідних 
змін до законодавства і підза-
конних актів необхідно прове-
сти розрахунок собівартості 

послуг для всіх водоканалів, 
що потребують корегування 
(це фактично усі водоканали), 
як ліцензіатів НКРЕКП, так і 
неліцензіатів.

Слід також розуміти, 
що підвищення тарифів на 
послуги з водопостачання/
водовідведення у воєнний 
період та в умовах падіння 
економіки, а тим більше в 
населених пунктах, де припи-
нялась подача води або вода 
подається з відхиленням від 
встановлених нормативів, 
неминуче призведе до неза-
доволення мешканців. І хоча 
формально, на відміну від 
теплопостачання, держава не 
встановлювала мораторій на 
збільшення вартості послуг з 
водопостачання, підвищити 
тариф на воду — це практично 
неможливе політичне рішен-
ня для місцевої влади (навіть 
для ліцензіатів НКРЕКП пого-
дження з місцевими органами 
є обов’язковим). Проте варто 
зауважити, що в таких умовах 
уточнення собівартості ще не 
означає збільшення тарифу за 
надані послуги.

У місцевої влади формально 
є право прийняти тариф нижче 
собівартості послуг і покрива-
ти різницю дотаціями з місце-
вого бюджету. Такий механізм 
на практиці реально ніколи 

не працював, а отже не зможе 
працювати і під час воєнних 
дій. Але створення механізму 
компенсації (за рахунок ви-
датків бюджету або донорської 
допомоги) дозволить забез-
печити стабільність вартості 
послуг водопостачання/во-
довідведення та не допустити 
припинення обслуговування 
систем через неможливість 
покриття збитків.

Отже, до основних заходів 
із забезпечення стабільної 
фінансової діяльності водока-
налів слід віднести:

 ❖ створення механізму роз-
рахунку і покриття вже 
понесених водоканалами 
витрат, а також компен-
сації касового розриву 
за рахунок дотаційних 
механізмів або безвідсот-
кового кредитування;

 ❖ уточнення порядку 
розрахунку собівартості 
з урахуванням воєнного 
часу та визначення об-
ґрунтованої собівартості 
для всіх підприємств;

 ❖ знаходження додаткових 
джерел покриття різниці 
у собівартості і тарифі 
для населених пунктів, 
де збільшення тарифу 
неможливе.

Забезпечення водоканалів 
необхідними матеріалами і 
засобами під час воєнних дій 
відноситься до важливих, але 
дуже складних і багатофактор-
них завдань.

Для нормального функціону-
вання систем водопостачання/
водовідведення підприємство 
у мирний час щонайменше по-
винно бути забезпечене:

 ❖ резервом технологічного 
обладнання для заміни 
насосів, засувок та ін.;

 ❖ справними машинами і 
механізмами, набором 
запасних частин;

 ❖ реагентами для обробки 
води згідно з технологіч-
ним регламентом;

 ❖ ремонтними комплек-
тами, інструментом, ви-
тратними матеріалами, 
змінними елементами  
та ін.;

 ❖ усім необхідним для про-
ведення контролю якості 
води;

 ❖ достатньою кількістю 
паливно-мастильних 
матеріалів.

5.2.  ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРШОЧЕРГОВИХ ПРОБЛЕМ ПІДПРИЄМСТВ ТА НАПРЯМІВ 
ЇХ ВИРІШЕННЯ ДЛЯ МОЖЛИВОСТІ НАДІЙНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СИСТЕМ
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А також додатково, у разі 
воєнних дій поблизу об’єктів, 
засобами індивідуального 
захисту; харчовими набора-
ми; автономними зарядними 
пристроями; засобами спеці-
ального зв’язку; автономними 
системами водопостачання.

Формування наведених 
вище необхідних запасів 
повинно проводитись у всіх 
без виключення водоканалах, 
хоча зміст потрібних резервів 
та шляхи запобігання виник-
ненню їх дефіциту можуть 
різнитися залежно від особли-
востей роботи підприємства.

Реагенти для обробки 
питної води, зокрема, дезін-
фектанти, коагулянти/фло-
кулянти, ПАА та ін. необхідні 
для нормальної реалізації 
процесів очищення води. 
Відповідно до чинного ДБН 
створення складів реаген-
тів передбачається з умови 
30-денного зберігання запасу 
кожного реагенту, але при 
відповідній аргументації 
допускається зменшення цієї 
норми до 15-денного запасу. 
Для мирного часу такий підхід 
є цілком обґрунтованим, а от 
для воєнного — може не завж-
ди виявлявся достатнім.

Бойові дії на території 
України призвели до закрит-
тя переважної більшості 
вітчизняних потужностей із 
виробництва основних ре-
агентів: хлору, гіпохлориту 
натрію, коагулянтів. Швидкий 
перехід на нових зарубіжних 
постачальників також вияв-
ся неможливим. По-перше, 
зарубіжні виробники працю-
ють в основному на усталених 
ринках і не створюють зайвих 
запасів реагентів на складах. 
Щоб покрити потрібні Украї-
ні обсяги реагентів, навіть за 
умови достатності ресурсів, 
необхідне розширення ви-
робництв, що може тривати 
певний час. По-друге, виникла 

проблема з логістикою: змі-
нились (значно подовжились) 
шляхи постачання реагентів, 
з’явилися складнощі при їх 
транспортуванні через кор-
дон та ліцензуванні в Україні. 
Крім того, для перевезення 
деяких реагентів потрібен 
спеціальний транспорт (який 
не завжди доступний у достат-
ній кількості), додержання 
спеціальних вимог безпеки, 
особливо при транспорту-
ванні хлору (що найбільш 
складно при постачанні у зони 
бойових дій та наближених 
до них регіонів) і т.п. Опти-
мальним рішенням у цьому 
випадку може бути перехід на 

гіпохлорит натрію або гіпо-
хлорит кальцію.

Проблема заміни вітчиз-
няних реагентів на реагенти 
інших виробників пов’язана 
також і з фінансовими труд-
нощами. Зарубіжні реагенти 
є дорожчими за українські 
аналоги, а їх доставка у тепе-
рішній час значно ускладни-

лась і подорожчала. Оскільки 
в тарифах на послуги водопо-
стачання закладена ціна віт-
чизняних реагентів, наявна 
різниця у цінах, безумовно, 
призведе до значних переви-
трат водоканалів. Причому, 
якщо для населених пунктів 
західної України ці збитки 
можуть і не бути критичними, 
то у східних регіонах водока-
нали просто не мають коштів 
на закупівлю цих реагентів. 
До того ж, нові постачаль-
ники здебільшого вимагають 
передоплату, що потребує 
наявності обігових коштів, 
які у водоканалів фактично 
відсутні.

Слід зазначити, що поста-
чання реагентів (часткове 
або повне) для переважної 
більшості водоканалів взяли 
на себе міжнародні донори. 
В рамках допомоги Україні 
надавались як безпосередньо 
реагенти, так і здійснювалось 
покриття витрат на їх заку-
півлю.
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Щоб запобігти перебоям у 
постачанні реагентів, необ-
хідне розширення обсягів їх 
запасу хоча б на 2-3 місяці 
(бажано — на 6 місяців). Але 
це не обов’язково призводить 
до необхідності збільшення 
складу у 2, 3 або 6 разів, оскіль-
ки найчастіше проблеми з ре-
агентами мали підприємства 
в зонах і поблизу бойових дій, 
де одночасно спостерігалось 
стрімке падіння водорозбору. 
Оскільки кількість реагентів 
прямо пропорційна об’ємам 
оброблюваної води, падіння 
водоспоживання призведе і до 
зменшення кількості необхід-
них реагентів. У майбутньому 
доцільно підготувати мето-
дику розрахунку і прогно-
зування необхідних запасів 
реагентів.

Через необхідність збіль-
шення часу (та/або обсягів) 
зберігання реагентів потрібно 
враховувати:

 - можливість ураження скла-
дів. Шляхом розв’язання 
цієї проблеми може бути 
децентралізація складів та 
заміна небезпечних реаген-
тів на інші аналоги (при-
міром, хлор на гіпохлорит 
натрію);

 - строки можливого збері-
гання реагентів (напри-
клад, товарний гіпохлорит 
натрію протягом місяця 
втрачає до половини актив-
ності, а отже не підлягає 
тривалому зберіганню).

Актуальність питання 
забезпечення ремонтними 
комплектами, інструментом, 
витратними матеріалами, 
змінними елементами, а також 
створення резерву техноло-
гічного обладнання під час 
воєнних дій зумовлена двома 
причинами. З одного боку, на 
територіях, близьких до воєн-
них дій, значно збільшується 

кількість аварійних ситуацій. 
Причому, їх причинами є не 
стільки руйнування внаслідок 
бойових дій (безпосередні 
чи опосередковані), скільки 
суттєва зміна гідравлічних 
режимів роботи мереж, а у 
випадку, приміром, Мико-
лаєва — ще й значна зміна 
(погіршення) якості води, що 
подається в систему. В таких 
умовах насосне обладнання, 
як правило, перестає працю-
вати в оптимальних режимах, 
створюються значні переви-
щення тисків, що прискорює 
процеси руйнування труб.

З іншого боку, якщо у мир-
ний час водоканали не мали 
особливих причин створювати 
значні запаси витратних мате-
ріалів, то під час війни їх по-
стачання може бути не тільки 
ускладнене, але й, що важли-
віше, здійснюватися набагато 
повільніше. Тому, ретельна 
підготовка переліку потріб-
них запасів і розширення 
резервних одиниць обладнан-
ня, обсягів реагентів та ін. до 
орієнтовних норм витрат на 
2-3 місяці (бажано 6 місяців) 
повинні бути обов’язковими, 
особливо для водоканалів у 
зоні (або де є ризики) бойових 
дій.

Резервне насосне і техноло-
гічне обладнання, як правило, 
зберігається безпосередньо 
в місцях застосування (щоб 
забезпечити оперативний пе-
рехід на нього у випадку аварії 
на основному обладнанні). 
Але при такому підході по-
трапляння снарядів у насосну 
станцію з високою вірогідні-
стю призведе до виведення з 
ладу одночасно і основного, 
і резервного обладнання. 
Тому, крім резервного облад-
нання на об’єктах доцільно 
також створювати його запас 
на окремому складі. Хоча при 
цьому заміна здійснювати-
меться менш оперативно, ніж 

переключення вже змонто-
ваних насосів, її швидкість 
набагато перевищить випадок 
очікування поставки нового 
насоса. Звичайно, що крім 
власне насоса необхідне також 
зберігання резервного двигу-
на, арматури обв’язки тощо.

Потрібно також відзначи-
ти, що резервне обладнання 
не обов’язково повинно мати 
однакові з основним характе-
ристики, тому що існує ймо-
вірність його роботи в умовах 
зменшеного водорозбору. 
Тому, підбір насосів доречно 
підтверджувати відповідними 
гідравлічними розрахунками, 
що моделюватимуть вказану 
ситуацію.

Слід зауважити, що фор-
мування запасів також від-
носиться до першочергових 
завдань, принаймні для 
водоканалів, розташованих 
на територіях потенційного 
ризику, оскільки війна про-
довжується, а системи повинні 
експлуатуватись безперервно.

Скоріш за все, такі резер-
ви можуть бути створені за 
допомогою міжнародних 
донорів, але для цього потріб-
но надати їм чіткі та зрозумілі 
роз’яснення щодо необхід-
ності зміщення акцентів із 
відновлення зруйнованого на 
недопущення зривів експлу-
атації непошкоджених мереж 
та мінімізації часу ліквідації 
аварій у незалежності від їх 
причин.

Що стосується забезпечен-
ня лабораторій усім необ-
хідним для контролю якості 
води, то тут необхідно орієн-
туватись на виробничу про-
граму контролю якості води 
конкретного підприємства.

Окремо необхідно звер-
нути увагу на готовність 
лабораторій водоканалів 
здійснювати аналіз води на 
наявність компонентів зброї 
масового знищення. Хоча 
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«воєнний» ДСанПіН вказує, 
що такий аналіз води здійсню-
ють підприємства питного 
водопостачання, на практиці 
лабораторії водоканалів не 
мають для цього жодних мож-
ливостей — відсутні окремі 
приміщення та засоби індиві-
дуального захисту для роботи 
з небезпечними речовинами, 
немає приладів та методик 
вимірювання та й підготовле-
ного персоналу.

Важливим моментом у 
питанні контролю якості води 
є також можливий брак квалі-
фікованого персоналу. Тому, в 
умовах воєнного часу потріб-
ні простіші експрес-методи 
контролю, які можуть прово-
дитись лаборантами нижчої 
кваліфікації. Крім того, на 
випадок воєнних дій для водо-
каналів у зоні ризику доцільно 
забезпечити необхідну кіль-
кість тест-систем та відповід-
ного аналітичного обладнан-
ня (відповідно до програми 
лабораторних досліджень). 
Можливо, з урахуванням 
більшої вартості тест-систем 
(у порівнянні зі звичайними 
методами аналізу) буде по-
трібен поступовий перегляд 
програм робочого контролю 
або напрацювання механізму 
зменшення кількості аналізів 
для воєнного часу.

Джерелами фінансування 
закупівлі тест-систем і реа-
гентів для аналізу якості води 
можуть бути кошти міжнарод-
них гуманітарних організацій 
та інших міжнародних доно-
рів, а також цільові урядові та 
міжнародні програми, направ-
лені на розвиток лабораторій 
у сфері охорони здоров’я, 
включаючи і лабораторії 
контролю якості води.

У воєнний час Україна 
також стикнулась із кризою 
постачання паливних ресур-
сів. Хоча ймовірність пов-
торення ситуації є не дуже 

високою, повністю виключати 
її не можна. Очевидно, що 
для регіонів, наближених до 
зони бойових дій, ця проблема 
є ще гострішою, і затримка з 
постачанням може мати місце 
незалежно від ситуації з пали-
вом у державі в цілому. Тому, 
доцільно створити на підпри-
ємствах необхідний запас па-
ливно-мастильних матеріалів 
з урахуванням наявного парку 
автомобілів. Для цих цілей мо-
жуть бути залучені кошти міс-
цевих військо-цивільних адмі-
ністрацій (допомога об’єктам 
критичної інфраструктури), 
кошти міжнародних донорів, 
інша фінансова допомога.

Надзвичайно актуальним 
під час бойових дій залиша-
ється і питання захисту пра-
цівників водоканалів. Якщо 
на початку війни ця проблема 
була характерною в основно-
му для регіонів бойових дій, 
то зараз тактика ворога, яка 
полягає в ракетних ударах 
по цивільних та інфраструк-
турних об’єктах, засвідчила, 
що зазнати ураження можуть 
будь-які населені пункти.

Вирішення питання ство-
рення нових споруд цивільно-
го захисту потребує капіталь-
ного будівництва і віднесено 
на середню перспективу, а 
відновлення і дообладнання 
існуючих укриттів потрібно 
здійснити вже найближчим 
часом.

До засобів колективного 
захисту також відносяться 
системи автоматичного захи-
сту, своєчасного оповіщення 
та інформування. Системи 
автоматичного захисту при 
аварії на хлорному господар-
стві, як правило, перебувають 
у задовільному технічному 
стані. Однак при ураженні 
складу хлору може відбутися 
не тільки витік хлору, але й 
руйнування системи захисту 
(під час проєктування таких 

систем можливість бойових 
дій на території України 
навіть не розглядалась). Усі 
системи захисту повинні бути 
відновлені, перевірені і знахо-
дитися у працездатному стані, 
що знизить ризики техноген-
них аварій.

Системи сповіщення також 
мають бути у справному стані 
для можливості своєчасного 
інформування усіх без виклю-
чення працівників. Територія 
має бути обладнана відпо-
відними планами (руху при 
пожежі, руху в укриття тощо).

Що стосується засобів інди-
відуального захисту, то ними 
в достатній кількості повинні 
бути забезпечені усі працівни-
ки підприємств. Перелік цих 
засобів залежить як від особ-
ливостей воєнної ситуації, так 
і від технологічного процесу 
на конкретному об’єкті во-
допостачання. Необхідний 
перелік та кількість засобів ін-
дивідуального захисту доціль-
но визначати з урахуванням 
планів ліквідації аварійних 
ситуацій (ПЛАС), адаптованих 
до воєнної ситуації. Варто 
зазначити, що корегування 
ПЛАС потребує певного часу 
для значної кількості підпри-
ємств. Тому, на першому етапі 
достатньо виходити з кілько-
сті постійно працюючих осіб 
та тих, що вірогідно перебува-
тимуть на об’єкті, плюс 20%.

Питання пошуку джерел 
покриття необхідних витрат 
може вирішуватися у кількох 
напрямках. У листопаді 2021 
року набрав чинності За-
кон України «Про критичну 
інфраструктуру», який введе-
ний у дію з 15.06.2022 р. Крім 
того, прийнято рішення «Про 
утворення Державної служби 
захисту критичної інфра-
структури та забезпечення на-
ціональної системи стійкості 
України (постанова КМУ від 
12.07.22 №787). Існують ще 
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кілька підзаконних актів, які 
серед іншого покладають на 
підприємство певні додаткові 
обов’язки. В той же час перелік 
підприємств, віднесених до 
критичної інфраструктури, 
ДЗКІ поки не визначений. Але 
враховуючи вимоги закону 
та специфіку підприємств 
централізованого водопоста-
чання/водовідведення, вони, 
безумовно, будуть підпадати 
під дію вказаних вище законо-
давчих актів.

Специфіка роботи знач-
ної частини персоналу, який 
здійснює експлуатацію систем 
водопостачання/водовід-
ведення, полягає у роботі за 
змінами. У воєнний час через 
релокацію населення та ско-
рочення відповідних кадрів 
виникає необхідність орга-
нізації роботи у 2 та більше 
змін. У таких умовах надзви-
чайно важливо забезпечити 
працівників необхідними для 
життя товарами, і в першу 
чергу, їжею. Це особливо ак-
туально під час воєнних дій, а 
також на віддалених об’єктах, 
куди своєчасне постачання 
продуктів обмежується або 
переривається.

Для цих цілей можуть бути 
залучені вітчизняні та між-
народні фонди. Одночасно 
для створення запасів про-
дуктів із меншим терміном 
придатності (приміром, хліб) 
доцільно сформувати відпо-
відний фінансовий запас для 
забезпечення закупівлі в разі 
виникнення небезпеки пору-
шення постачання продуктів 
до населеного пункту. При 
цьому мають бути сформовані 
чіткі правила: за якого рівня 
небезпеки, які запаси і за які 
кошти мають бути закуплені.

Забезпечення продуктами 
у період війни, як правило, 
фінансується донорами, але 
для підприємств критичної 
інфраструктури бажано не 

покладатись на подібні мож-
ливості, створюючи власні 
запаси заздалегідь.

Багато населених пунктів у 
зоні або поблизу бойових дій 
страждають від тимчасової зу-
пинки подачі електроенергії. 
Оскільки переважна частина 
інфраструктури водоканалу 
(від насосних станцій до вну-
трішнього електроосвітлення) 
є залежною від електроенер-
гії, знеструмлення практично 
завжди призводить і до зупин-
ки роботи систем водопоста-
чання/водовідведення. Тому, 
необхідним є комплекс заходів 
із забезпечення резервним 
електропостачанням ключо-
вого обладнання.

До технологічного облад-
нання, яке потребує автоном-
ного забезпечення, відносять-
ся, насамперед, насоси. Слід 
одразу зауважити, що у відпо-
відності до реальних фінансо-
вих можливостей (принаймі 
на першому етапі) потрібно 
передбачати значне знижен-
ня подачі води у населених 
пунктах під час бойових дій. 
Водночас для окремих кри-
тичних об’єктів (приміром, 
шпиталів) водозабезпечення 
повинно здійснюватися у пов-
ному обсязі.

В залежності від обрано-
го способу (централізова-
на подача при обмеженому 
водопостачанні або застосу-
вання водовозних автомобі-
лів) конкретні заходи можуть 
різнитися. В першому випадку 
потрібно забезпечити міні-
мально необхідну кількість 
насосів дизель-генераторами, 
у другому — мати резервні 
джерела води та/або резервні 
насоси (меншої потужності), 
обладнані дизель-генератора-
ми та системами подачі води 
для заповнення автоцистерн.

Технологічне обладнан-
ня систем водопостачання 
(електролізери, мембранні 

системи, системи промивки і 
т.д) та водовідведення (по-
вітродувки) також є енерго-
залежним. Встановлення для 
нього дизель-генераторів та/
або створення запасів палива 
не завжди доречне. Приміром, 
замість улаштування резерв-
ного насоса на електролізері 
вигідніше зберігати запас 
стійкого реагенту (гіпохлори-
ту кальцію), який застосовува-
тиметься лише при знеструм-
ленні.

При підборі дизель-гене-
раторів для насосно-компре-
сорного обладнання необхід-
но враховувати, що пускові 
струми набагато вищі ніж 
при сталому режимі робо-
ти. Тобто, для пуску двигуна 
потужністю 5 кВт за відсут-
ності спеціальних пристроїв 
потрібен дизель-генератор 
потужністю до 15 кВт. Знизи-
ти необхідний рівень електро-
енергії можна використанням 
приладів плавного пуску та 
ПЧТ (при цьому запас потуж-
ності генератора має складати 
50-70%).

За відсутності електричної 
енергії неможливо забезпе-
чувати освітлення будівель, 
роботу комп’ютерної, офіс-
ної, сервісної техніки, систем 
автоматики тощо, а в холодні 
періоди — систем опалення. В 
таких умовах необхідне облад-
нання автономного живлен-
ня, яке може бути як центра-
лізованим (дизель-генератор 
для промислової будівлі або 
пересувний генератор для під-
ключення обладнання аварій-
ної бригади), так і децентралі-
зованим (персональні сонячні 
батареї для зарядки мобільних 
телефонів).

Окрім закупівлі самих 
генераторів необхідно забез-
печити для їх роботи і певний 
резерв палива, обсяги якого 
на розрахунковий період 
знеструмлення (орієнтовно 
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1-2 тижні) необхідно додати 
до загального запасу палив-
но-мастильних матеріалів. 
Для об’єктів малої потужності 
(менше 5 кВт), як правило, 
дешевшими є бензинові ге-
нератори, але створення для 
них окремого запасу бензину 
часто зводить нанівець цю 
економію.

Зазвичай, знеструмлення 
супроводжується вимкненням 
(перебоями у роботі) стіль-
никового зв’язку та мережі 
Інтернет, що може сильно 
ускладнювати взаємодію між 
керівництвом, підрозділами 
підприємства, а також брига-
дами, що працюють на виїзді 
та/або віддалених об’єктах. 
Одним із ефективних шляхів 
вирішення цієї проблеми є 
застосування радіостанцій 
(рацій) середньої відстані. Це 
порівняно портативні при-
строї, які дозволяють стало 
передавати голосову інформа-
цію на відстань від 5 до 28 км 
(в залежності від моделей). 
Оскільки реальна відстань до 
об’єктів може бути більшою, 
потрібен відповідний план пе-
редачі інформації між підроз-
ділами і конкретними особами 
(приміром, насосна станція 
передає інформацію іншій 
насосній, а та передає інфор-
мацію в центральний офіс).

Створення резерву елек-
тропостачального обладнан-
ня доцільне, перш за все, у 
районах із високим ризиком 
відключення електроенергії 
(райони ймовірних бойових 
дій). Але з огляду на те, що під 
ракетні удари часто потрапля-
ють інфраструктурні об’єкти, 
зокрема електропостачання, в 
подальшому доцільно ство-
рювати такі резерви на всіх 
без виключення підприєм-
ствах. Можливими джерелами 
фінансування таких заходів на 
перших етапах можуть бути 
кошти благодійних організа-

цій, а в подальшому — кошти 
міжнародних донорів, фонди 
відновлення тощо.

Окремим важливим питан-
ням є забезпечення водока-
налів необхідною кількістю 
загальнобудівельної та спеці-
алізованої техніки. З почат-
ком бойових дій та введенням 
воєнного стану значна части-
на загальнобудівельної техні-
ки була вилучена або активно 
використовувалась військо-
во-цивільними адміністра-
ціями для оборонних робіт. 
Через значне перевантаження 
техніка часто поверталась по-
шкодженою або несправною, 
а подекуди — не поверталась 
взагалі.

Зміна технологічних режи-
мів, вже не кажучи про повну 
зупинку водопостачання/во-
довідведення на певний час, 
призводить до збільшення 
показника аварійності на ме-
режах, що відповідно збільшує 
потребу у відповідній техніці: 
екскаваторах, кранах, бульдо-
зерах та ін. В таких умовах 
дефіцит або несправність 
техніки призводить до збіль-
шення часу ліквідації аварій, 
а отже і до зростання витоків 
води, простоїв зневоднених 

частин розподільних мереж 
та часу вимкнення споживачів 
від послуг.

Покрити потребу в загаль-
нобудівельній техніці мож-
ливо як шляхом придбання 
нових машин, так і закупівлею 
машин, що вже були у вико-
ристанні. Для переважної 
більшості водоканалів вжива-
ний (але у задовільному стані) 
транспорт може виявитися 
можливим рішенням про-
блеми нестачі будівельних 
машин. Вартість таких машин 
може бути до 4 разів нижчою 
ніж у нових, а строки постав-
ки — коротші. Проте, щоб 
уникнути проблем при екс-
плуатації, перед закупівлею 

вживаної будівельної техніки 
або автомобілів необхідно 
здійснювати експертний тех-
нічний контроль.

Щодо спеціальної техніки, 
приміром, каналопромив-
них і гідравлічних машин, то 
в мирний час потреба у ній 
була незначною, оскільки 
при сталих режимах роботи 
систем промивка відбувається 
самоплинно або вручну. Після 
зміни режимів роботи кана-
лізації (внаслідок зменшення 
водоспоживання) збільшуєть-
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ся кількість відкладень і відпо-
відно зростає потреба у таких 
машинах. Однак через певну 
специфічність така техніка 
здебільшого виготовляється 
«під замовлення», що виклю-
чає можливість її швидкого 
постачання.

Рішенням означеної вище 
проблеми може стати ство-
рення певного фонду таких 
специфічних машин в окремих 
підприємствах (приміром, у 
великих водоканалах), звідки 
вони за необхідності могли 
б надаватися (у т.ч. разом з 
обслуговуючим персоналом) 
меншим водоканалам для про-
ведення конкретних робіт. Це 
дозволить як скоротити не-
обхідну кількість машин, так 
і збільшити питоме наванта-
ження, а отже і ефективність 
використання техніки.

За відсутності централі-
зованого водопостачання 
доставка води здійснюється 
автомобільним транспортом. 
Певна кількість водовозних 
машин є у більшості підпри-
ємств водопостачання, проте 
очевидно, що її не вистачить 
для розвезення води по всьому 
населеному пункту. Значно 
збільшити їх чисельність дуже 
важко, оскільки це також спе-
ціалізовані машини і виготов-
ляються під замовлення.

При зупиненні централі-
зованого водопостачання 
(приміром, у Миколаєві) для 
постачання води споживачам 
використовувались неспеці-
алізовані автоцистерни для 
харчових продуктів, які тим-
часово вилучались у місцевих 
підприємств. Але використан-
ня неспеціалізованих цистерн 
для постачання питної води 
навіть після обмивки і дезін-
фекції створює певні ризики. 
Можна також використовува-
ти поліетиленові або пласти-
кові ємності для питної води 
об’ємом 1-2 м³, встановлені 

на неспеціалізованому ван-
тажному і навіть легковому 
автотранспорті. Такі рішення 
набагато дешевші і для нетри-
валого використання можуть 
бути оптимальними. Крім 
того, використання легковиків 
або причепів до них із вста-
новленими ємностями виявля-
ється також виправданим у ви-
падку значних руйнувань або 
укріплень на вулицях міста, 
коли просування вантажного 
транспорту суттєво обмеже-

не. На вантажний автомобіль 
може бути встановлено ємно-
сті загальним об’ємом до 12 м³ 
води.

За наявності у автомобіля 
крану або іншого пристрою 
для підйому/спуску ємностей 
розбір води відбувається не з 
водовозу, а безпосередньо з 
ємностей, які замінюються в 
міру використання води. Мож-
ливий також варіант переливу 
води з ємностей автомобіля 
у стаціонарну ємність (для 
подальшого розбору води), 
але в такому випадку зазвичай 
потрібен насос.

Застосовуватися можуть як 
звичайні пластикові ємності, 
так і ємності, що змінюють 
об’єм при заповнені, так звані 
«bladder tanks» (без води такі 
ємності компактні і зручні для 
перевезення).

Для адекватного підбору 
кількості водоочисних уста-
новок, водовозів, стаціонар-
них ємностей тощо необхід-
но правильно розрахувати 
потрібні витрати води за 
добу. В середньому для однієї 

людина за добу потрібно води: 
для питних цілей — 2,5-3 л, 
а з урахуванням потреб для 
гігієни — 5 л, для побутових 
потреб — як мінімум 20 л. Вва-
жається, що для нормального 
життєзабезпечення населен-
ня протягом тривалого часу 
потрібно 60-80 л на людину/
добу, але в умовах міста за 
відсутності централізовано-
го водопостачання надання 
таких обсягів води викликає 
певні проблеми. Тому, при 
вимкненні централізова-
них систем водопостачання 
важливо вже у першу добу 
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організувати постачання води 
населенню принаймні в кіль-
кості 2, а за можливості — 5 л/
добу/людину. При тривалому 
вимкненні централізовано-
го водопостачання (понад 4 
тижні) цю норму необхідно 
поступово збільшити до 20 л/
добу/людину.

При вимкненні централізо-
ваного водопостачання менше 
ніж на 4 тижні (з додержан-
ням норми 5 л/добу/людину) 
роздача води здійснюється 
зазвичай безпосередньо з 
автотранспорту; за більш три-
валої відсутності водопоста-
чання у магазинах, торгових 
центрах, метро, громадських 
місцях і т.п. встановлюються 
контейнери місткістю 1-2 м³ 
(або більше) для зберігання 
і роздачі води. Автотран-
спорт доставляє контейнери і 
заправляє їх водою (в контей-
нері проводиться додаткове 
знезараження води).

Вода із систем централізо-
ваного водопостачання засто-
совується і для внутрішнього і 
зовнішнього пожежогасіння. 
Враховуючи важливість цього 
питання саме для регіонів 
бойових дій, централізова-
не водопостачання повинно 
бути відновлене у найкоротші 
строки.

Якщо у системах централі-
зованого водопостачання зна-
ходиться вода ненормативної 
якості, можуть застосовува-
тися стаціонарні локальні 
системи доочищення води, 
наявні або швидко улаштовані 
бюветні комплекси тощо. При 
цьому підбір систем доцільно 
здійснювати, виходячи з нор-
ми 3-5 л/добу/людину.

Слід зауважити, що зупин-
ка систем централізованого 
водопостачання, незалежно 
від постачання населення 
водою децентралізованим 
способом, дуже негативно 
впливає на стан водопровід-

них розподільних мереж, ще 
більше — каналізаційних ко-
лекторів і систему каналізації 
в цілому. Швидкість корозії 
трубопроводів за відсутності 
води зазвичай набагато вища, 
ніж у нормальному режимі 
їх експлуатації. Проте досвід 
Миколаєва свідчить, що навіть 
подача неякісної (солоної) 
води може бути необхідним 
кроком для збереження сис-
теми.

Крім того, лише при цен-
тралізованій подачі води у 
багатоквартирних будинках 
з’являється можливість ко-
ристуватись туалетами (що 
гарантовано правом на сані-
тарію). Досвід проживання 
нечисленного населення у 
зруйнованих багатоповер-
хівках Харкова свідчить про 
обов’язковість централізова-
ного водопостачання мак-
симально близько до людей. 
КП «Харківводоканал» за 
можливості забезпечувало 
подачу водопровідної води до 
підвальних приміщень жит-
лових будинків із виведенням 
водорозбірних кранів у двори. 
Це дозволило стабілізувати 
санітарну ситуацію в будинках 
і вберегло людей у літній пе-
ріод від загрози інфекційних 
спалахів. Таку схему необхід-
но реалізовувати і в зимовий 
період, забезпечивши обігрів 
підвальних приміщень.

Важливою проблемою є 
водозабезпечення окремих 
соціально значущих об’єк-
тів — лікарень, шпиталів, гро-
мадських будівель, укриттів та 
ін. У Настанові ВООЗ відзна-
чається необхідність забезпе-
чення лікарень резервними 
системами водопостачання, за 
можливості, автономними від 
централізованої системи. У 
резервних системах, зазвичай, 
передбачається застосування 
підземної води свердловин 
та стаціонарної системи їх 

доочищення і знезаражен-
ня. Подібні системи можуть 
забезпечувати і підготовку 
води кращої якості, потрібної 
для медичних цілей (примі-
ром, апірогенна вода, вода для 
ін’єкцій). У будь-якому ви-
падку, вирішення цих питань 
відноситься до більш довго-
строкових і повинне розгля-
датись разом із розробкою 
довгострокових планів роз-
витку систем водопостачання/
водовідведення.

Але через специфіку роздачі 
питної води, варто зверну-
ти увагу на такі особливос-
ті. Враховуючи певний час 
зберігання води (зокрема, і у 
неспеціалізованих ємностях) 
необхідні додаткові заходи 
щодо підвищення бактеріо-
статичної стійкості води шля-
хом застосування адекватних 
доз дезінфектантів. Періо-
дичному знезараженню також 
повинні піддаватись ємності 
зберігання і розливу води та 
водовозні машини.

Якщо вода у централізова-
ній системі водопостачання 
не відповідає нормативним 
вимогам до якості питної 
води, але (згідно з дозволом 
відповідних органів) може 
бути використана для інших 
побутових потреб (за виклю-
ченням пиття і приготування 
їжі), місцеві органи самовря-
дування, керуючись статтею 
9 Закону України «Про питну 
воду, питне водопостачання 
та водовідведення», повинні 
повідомити населення щодо 
наявної ситуації, а також 
надати рекомендації щодо 
особливостей застосування 
води з централізованої сис-
теми водопостачання. При 
цьому у будь-якому випадку 
вода повинна бути надійно 
знезаражена і за всіма мікро-
біологічними показниками 
відповідати встановленим у 
ДСанПіН нормативам.
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5.3.  ТИПОВІ СИТУАЦІЇ І ПРОБЛЕМИ  
ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ  
У ВОЄННИЙ ЧАС

Як уже зазначалось раніше, 
досить складною проблемою, 
яка часто виникає на тери-
торіях, охоплених бойовими 
діями, є забезпечення насе-
лення питною водою в умо-
вах повного або часткового 
припинення роботи систем 
централізованого водопоста-
чання/водовідведення. Умо-
ви функціонування систем 
водопостачання в кожному 
населеному пункті у певній 
мірі є особливими, а тому 
неможливо знайти єдине, 
придатне для всіх випадків 
рішення. В залежності від 
умов населеного пункту та 
ситуації, що склалась, можна 
виділити 5 типових ситуацій 
(табл. 5.1).

Ситуація 1. Центральне 
водопостачання наявне в 
частині населеного пунк-
ту, при цьому якість води 
відповідає встановленим 
нормативним вимогам. У 
цьому випадку використову-
ється вода з централізованої 
системи районів, де вона 
наявна, а далі проводиться її 
доставка і розповсюдження 
в районах без централізова-
ного водопостачання. Іноді є 
можливість відновити подачу 
води за рахунок зміни гідрав-
лічних режимів, реверсної 
подачі води тощо.

Ситуація 2. Централь-
не водопостачання наявне 
повністю або в частині на-
селеного пункту, при цьому 
якість води не відповідає 
встановленим нормативним 
вимогам. У такому випадку 
забір води може здійснювати-
ся з централізованої системи 
з подальшим її доочищенням 

або з наявного поверхневого 
джерела водопостачання.

Для очищення води вико-
ристовуються спеціальні пе-
ресувні водоочисні установ-
ки, які монтуються на шасі 
автомобілів, напівпричепах 
та/або у контейнерах (де-
тально описані далі). Мож-
ливий варіант застосування 
стаціонарних систем, розта-
шованих у значущих об’єктах, 
а також створення окремих 
пунктів розливу доочищеної 
води (яка в певній кількості 
повинна роздаватись безоп-
латно або за собівартістю). 
Схожа схема була реалізована 
у Харкові, де кількість комер-
ційних систем доочищення і 
розливу води у довоєнний час 
була досить значною, і для 
забезпечення населення якіс-
ною водою достатньо було 
лише змінити правила її від-
пуску. В разі, якщо децентра-
лізовані системи недостатньо 
розвинуті в населеному пунк-
ті, необхідне застосування 
пересувних установок.

Ситуація 3. Централізова-
не водопостачання відсутнє 
у всьому населеному пункті, 
але наявні незруйновані та 
незабруднені свердловини. В 
цьому випадку можуть бути 
використані як свердлови-
ни централізованої системи 
водопостачання, так і відомчі 
свердловини, а в ряді випад-
ків — також спостережні 
свердловини. Перед і під час 
використання обов’язково 
проводиться контроль якості 
води в цих свердловинах.

Забір води здійснюється зі 
свердловин, за необхідності 
застосовуються занурюваль-

ні насоси. В разі відсутності 
електропостачання застосо-
вуються дизель-генератори. 
Вода зі свердловин обов’язко-
во знезаражується.

У випадках підвищеного 
солевмісту (понад 1500 мг/л) 
використовуються очисні 
установки за технологічною 
схемою №2 (наведена далі). 
Ці установки можуть бути 
стаціонарними (зазвичай для 
великих обсягів води) або 
пересувними (як на автомобі-
лях, так і в контейнерах).

Ситуація 4. Централізова-
не водопостачання відсутнє 
у всьому населеному пункті, 
відсутні незруйновані та 
незабруднені свердловини. 
При цьому наявні поверхневі 
джерела водопостачання, 
не уражені хімічною та/або 
бактеріологічною зброєю 
масового ураження.

У такому випадку забір 
води повинен здійснюватися 
з наявних поверхневих дже-
рел води. Це можуть бути як 
річки, озера, так і штучні во-
дойми з прісною водою. Для 
очищення води використову-
ються спеціальні пересувні 
водоочисні установки, які 
монтуються на шасі автомо-
білів, та/або напівпричепах. 
Для очищення води вико-
ристовується технологічна 
схема №1.

За певних умов замість 
децентралізованого водо-
постачання можна застосу-
вати наявні очисні споруди 
централізованих систем або 
окрему лінію/чергу споруд. 
При цьому для доставки води 
також застосовуються водо-
вози.
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Ситуація 5. Централізова-
не водопостачання відсутнє 
у всьому населеному пункті, 
відсутні незруйновані та 
незабруднені свердловини. 
При цьому відсутні поверхне-
ві джерела водопостачання, 
не уражені хімічною та/або 
бактеріологічною зброєю 
масового ураження. В цьому 
випадку забір води здійсню-
ється з наявних поверхне-
вих джерел, а для очищення 
застосовуються пересувні 
установки з технологічною 
схемою №3.

Оптимальним рішенням 
забезпечення водою населен-
ня, за відсутності централі-
зованого водопостачання та 
джерел доброякісної питної 
води, може бути застосуван-
ня пересувних водоочис-
них комплексів і установок. 
Наявний досвід використання 
таких зарубіжних систем в 
Україні виявився здебільшо-
го негативним. Багато з них 
взагалі не були придатні для 
очищення води джерел Укра-
їни, а орієнтувались на зовсім 
інші типи вод (приміром, 
характерні для країн Африки). 
Деякі з них були неадекватни-
ми за продуктивністю і були 
розраховані на забезпечення 
питною водою лише до 100 
осіб. Часто системи не мали 
відповідної технічної доку-
ментації, тим більше україн-
ською мовою, що стримувало 
та ускладнювало їх впрова-
дження.

Тому, для можливості ви-
бору потрібних водоочисних 
комплексів або установок та їх 
потенційних виробників було 
напрацьовано технологічні 
схеми і встановлені відповідні 
критерії до їх продуктивнос-
ті, наявності певних стадій 
очищення, компоновки, 
автономності роботи та ін. З 
урахуванням якості води було 
визначено три основні схеми.

Технологічна схема №1 при-
значена для очищення води з 
поверхневих водойм (відсутня 
потреба у водозабірних спору-
дах) та/або із систем центра-
лізованого водопостачання 
при незадовільній якості води 
без її ураження хімічною або 
бактеріологічною зброєю. 
Технологічна схема склада-
ється з таких стадій: первин-
не знезараження; механічне 
очищення; коагуляція; пер-
ший ступінь напірних філь-
трів; другий ступінь напірних 
фільтрів: ультрафільтрація 
або ультрафільтрація + нано-
фільтрація; вугільні фільтри; 
вторинне знезараження.

Технологічна схема №2 
призначена для знесолення 
підземних вод і складається 
із стадій: первинне знезара-
ження; механічне очищення; 
коагуляція; напірні фільтри; 
зворотний осмос (частково 
з підмішуванням); вторинне 
знезараження.

Продуктивність зворотного 
осмосу обирається на рівні 
70% продуктивності системи; 
є можливість управління спів-
відношенням проточної води 
і води, що піддається зворот-
ному осмосу.

Технологічна схема №3 при-
значена для очищення води з 
поверхневих водойм (відсутня 
потреба у водозабірних спо-
рудах), уражених хімічною та/
або бактеріологічною зброєю. 
Технологічна схема складаєть-
ся з таких стадій: обов’язкове 
первинне гіперхлорування 
(до 100 мг/л вільного хлору); 
дехлорування; механічне очи-
щення; коагуляція; перший 
ступінь напірних фільтрів; 
другий ступінь напірних філь-
трів: ультрафільтрація або 
ультрафільтрація + нанофіль-
трація; зворотний осмос (при 
підвищеному солевмісті); 
вугільні фільтри; вторинне 
знезараження.

У всіх наведених вище тех-
нологічних схемах для знеза-
раження повинні використо-
вуватись реагенти з достатнім 
часом післядії та можливістю 
їх (або вихідних реагентів для 
їх одержання) гарантованої 
доставки у воєнний час. Таким 
вимогам відповідають гіпохло-
рит нат рію, гіпохлорит каль-
цію та діоксид хлору (отрима-
ний на місці застосування).

При цьому для первинного 
знезараження можуть вико-
ристовуватися гіпохлорити 
натрію та кальцію. Вони також 
можуть бути застосовані в 
технологічній схемі №3 для 
гіперхлорування води.

При вторинному знезара-
женні доцільніше використо-
вувати діоксид хлору, оскільки 
він забезпечує більш трива-
лий ефект пролонгації. При 
застосуванні у вторинному 
знезараженні гіпохлоритів 
натрію та кальцію їх доза має 
бути збільшена до 0,7 мг/л за 
активним хлором.

Для дезінфекції води під час 
транспортування та зберіган-
нях у ємностях, крім вказаних 
вище реагентів, можуть також 
застосовуватись деякі табле-
товані реагенти, призначені 
для дезінфекції питної води. 
Хлорит натрію (так званий 
«твердий діоксид хлору») для 
цих цілей застосовуватись не 
може.

Пересувні водоочисні сис-
теми мають бути придатними 
для транспортування, монта-
жу та запуску в експлуатацію 
у найкоротші строки (бажано 
протягом 1 години з часу при-
буття на місце) і мати можли-
вість працювати за відсутно-
сті зовнішнього електричного 
живлення. Крім того, техно-
логічне обладнання повинно 
відповідати наведеним вище 
схемам підготовки води і 
включати такі структурні 
елементи:
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 - відповідні трубопроводи, 
запірну арматуру, засоби 
автоматизації;

 - контрольно-вимірювальні 
прилади для автоматичного 
контролю якості води (що-
найменше рН, редокс-по-
тенціалу, електропровідно-
сті);

 - водозабірний насос (насо-
си) з відповідним забірним 
рукавом;

 - насоси для забезпечення 
роботи технологічного 
обладнання та створен-
ня залишкового тиску для 
заправки водовозів/контей-
нерів, а також відповідний 
рукав;

 - систему життєзабезпечення 
за умови постійного пере-
бування людини (освітлен-
ня, за необхідності — опа-
лення-вентиляція);

 - систему енергозабезпечен-
ня (дизель-генератор відпо-
відної потужності).

Додатковою вимогою до 
цих систем є максимальна 
автоматизація процесів, спро-
щення управління системою 
(за можливості без постійного 
перебування оператора) та 
максимальний час корисної 
роботи (до технічного обслу-
говування та/або поповнення 
запасів реагентів).

Орієнтовні продуктивності 
систем на базі напівпричепів 
такі:

• за технологічною схемою 
№1 та №3: 1-16 м³/год;

• за технологічною схемою 
№2: 1-8 м³/год.

Для конкретизації умов 
застосування запропонованих 
технологічних схем водоочис-

них систем (з урахуванням їх 
потужностей) було визначено 
кілька найбільш значущих 
параметрів, наведених у табл. 
5.2-5.3.

Слід зауважити, що для 
розрахунків необхідно за-
стосовувати реальну кіль-
кість людей, що перебувають 
на даний час у населеному 
пункті. При застосуванні 
змішаного водопостачання 
(частина води надходить 
зі свердловин, частина — з 
поверхневих джерел із систе-
мами очищення) у загальних 
потребах не повинна врахо-
вуватися кількість води, що 
поставляється з поверхневих 
джерел. Конкретний пере-
лік та кількість потрібних 
установок визначаються 
окремо для кожного населе-
ного пункту з урахуванням 
місцевих умов, особливостей 
логістики тощо.

Продуктивність системи,
м³/год

Продуктивність системи 
м³/добу*

Кількість забезпечуваного населення, осіб,
при тривалості відключення

до 4 тижнів 
(або за наявності ЦВП)

понад 4 тижнів

1 20 4000 1000

2 40 8000 2000

4 80 16000 4000

8 160 32000 8000

16 320 64000 16000

* З урахуванням технологічного обслуговування, промивок та ін. режим роботи установок умовно прийнято — 20 годин за добу.

таблиця Таблиця 5.2. Забезпечення потреб у воді однією пересувною системою

Населення,
осіб

Необхідна кількість води при нормі Сумарний об’єм 
водовозів, м³

Сумарний об’єм стаціо-
нарних ємностей, м³5 л/добу 20 л/добу

1000 5 20 12 40

2000 10 40 24 80

5000 25 100 60 200

10000 50 200 120 400

20000 100 400 240 800

50000 250 1000 600 2000

100000 500 2000 1200 4000

200000 1000 4000 2400 8000

таблиця Таблиця 5.3. Орієнтовний сумарний об’єм водовозів та стаціонарних ємностей
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При підборі кількості во-
довозних машин їх сумарний 
корисний об’єм може бути 
розрахований, виходячи з 
умови роздачі води протягом 
12 годин/добу при нормі 5 л/
добу/людину та коефіцієнту 
запасу 20%, який враховує 
додатковий час, втрачений 
машиною на поїздки для 
заповнення водою. Сумарний 
об’єм стаціонарних ємно-
стей роздачі води може бути 
розрахований з умови роздачі 
протягом 12 год/добу та нормі 
20 л/добу/людину.

Конкретна кількість водо-
возів різного об’єму та умови 
застосування (розміщення) 
стаціонарних ємностей визна-
чаються з урахуванням осо-
бливостей кожного конкрет-
ного населеного пункту.

Фінансування закупівлі 
пересувних систем забору і 
очищення води, а також до-
даткової кількості водовозних 
машин і стаціонарних єдно-
стей може здійснюватися за 
кошти міжнародних донорів 
або із залученням спеціаль-
них бюджетних фондів та/
або міжнародних фінансових 
організацій.

Важливе питання при за-
стосуванні пересувних водо-
очисних систем (установок) 
стосується їх балансової при-
належності. Через тимчасове 
використання формувати їх 
запас для кожного населеного 
пункту недоцільно. Врахо-
вуючи, що зупинка систем 
централізованого водопоста-
чання можлива і в мирний час 
у випадках надзвичайних си-

туацій, доцільно було б пере-
давати ці установки на баланс 
ДСНС, створюючи відповідні 
резерви (парки автомашин) 
в різних областях України. 
Однак дуже проблематичним 
є те, що служби ДСНС змо-
жуть забезпечити необхідний 
персонал для сервісу таких 
установок.

Потрібні спеціалісти наявні 
у великих водоканалах, які 
власне і могли б сформувати 
певний резерв водоочисних 
систем, здійснювати їх обслу-
говування і надавати (у межах 
області чи прилеглих регіонів) 
у разі потреби разом із відпо-
відним персоналом. Але для 
водоканалів такий вид діяль-
ності, і відповідно кошти на 
покриття поточних витрат, не 
передбачений.

5.4.  ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ І ПІДТРИМКИ 
ЙОГО НАЛЕЖНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

Основою раціональної 
діяльності усіх ланок підпри-
ємства є ефективна праця 
його персоналу. Але під час 
війни безпосередньо в райо-
нах бойо вих дій та прилеглих 
територіях процес відтоку 
кадрів став майже катастро-
фічним. Тому, вирішення про-
блеми збереження і підтримки 
працездатності колективів 
підприємств набуло надзви-
чайної актуальності. Слід вра-
ховувати, що робота праців-
ників водоканалів (особливо 
лінійних та тих, хто постійно 
перебуває на об’єктах) відно-
ситься до потенційно ризико-
ваної, а на територіях безпо-
середніх бойових дій взагалі 
стає небезпечною. За таких 
умов завданням керівництва, 
насамперед, є збереження 
життя і здоров’я працівників, 
забезпечення їх достатньою 
кількістю засобів індивідуаль-
ного захисту, проведення не-

обхідних тренінгів і практич-
них навчань тощо. Важливою 
частиною у цьому напрямку є 
мотивація працівників.

Досвід роботи водоканалів 
у зоні бойових дій наглядно 
демонструє, що на державно-
му рівні необхідно визначити 
страховий статус працівників 
водоканалу, особливо тих, хто 
працює на відкритій місцево-
сті. У разі смерті чи поранен-
ня працівники повинні бути 
прирівняні до силовиків.

Ключовим мотивуючим 
фактором для сумлінного ви-
конання обов’язків будь-якого 
працівника є своєчасна випла-
та заробітної плати на належ-
ному рівні. Зараз поточний 
фінансовий стан водоканалів 
не завжди дозволяє гаранту-
вати її своєчасну виплату і си-
туація погіршується з набли-
женням водоканалів до зони 
бойових дій. Для запобігання 
(а скоріше — уповільнення) 

цього процесу необхідні до-
даткові мотивуючі фактори. 
Практика показала, що важли-
вим мотивуючим фактором у 
населених пунктах з обмеже-
ним постачанням продуктів 
першої необхідності є ство-
рення резерву і видача праців-
никам продуктових наборів 
(приміром, під час бойових дій 
у Сумах водоканал отримав 
достатню кількість наборів 
і видавав їх своїм працівни-
кам).

Важливим питанням є 
також організація макси-
мально зручних умов роботи 
і, в першу чергу, доставки 
працівників на/з об’єктів. 
Здебільшого, в зоні бойових 
дій громадський транспорт не 
працює або працює зі знач-
ними обмеженнями. В залеж-
ності від конкретних умов 
додатково для доставки людей 
на/з роботи може залучатися 
транспорт водоканалу. Хоча 
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це може призводити до пере-
витрат палива, насправді, ча-
сто це єдиний шлях доставки 
робітників до робочого місця. 
Для руху під час комендант-
ської години працівники та-
кож повинні бути забезпечені 
відповідними дозвільними 
документами.

Позитивною виявилась 
також практика (добровіль-
ного) подовження змін, коли 
люди виходили на роботу 
одразу на декілька змін (з 
організацією періодів для сну 
поряд із робочим місцем). В 
такому випадку зменшувалась 
кількість поїздок для доставки 
працівників.

Для мотивації працівників 
доцільне також створення 
позитивного іміджу водо-
провідника-героя, тому що 
насправді робота багатьох 
робітників різних спеціаль-
ностей під час бойових дій 
дійсно є героїчною. На мо-
ральний стан і настрій кожної 
конкретної людини, особливо 
в перші місяці війни, а також 
у кризових і близьких до них 
ситуаціях, значно вливає гру-
пова (колективна) динаміка. 
Тому, підтримання позитив-

ного психологічного настрою, 
створення стану спокою в ко-
лективі, відчуття керованості 
та контрольованості процесу 
є одним із основних завдань 
керівників усіх рангів у цей 
період.

Отже, мотивація персоналу 
є ключовою задачею як для 
його збереження, так і для 
забезпечення його ефективної 
роботи. Слід однак зазначити, 
що при всій дієвості вказаних 
заходів, саме затримка заро-
бітної плати може вплинути 
на прийняття рішення праців-
ника щодо його звільнення. 
Саме тому виконання заходів 
стосовно стабілізації еконо-
мічного стану водоканалів та 
цільового надання їм коштів 
для виплати заробітної плати 
є вирішальним завданням, 
без якого інші заходи дуже 
швидко втратять свою ефек-
тивність. Що ж стосується 
грошового забезпечення 
виплати заробітної плати, то 
на першому етапі може засто-
совуватись механізм прямого 
субсидіювання з бюджету, а в 
подальшому необхідні заходи 
зі стабілізації фінансового 
стану підприємств, інакше 

досягти будь-яких сталих ре-
зультатів неможливо.

До важливих завдань керів-
ництва відносяться: органі-
зація безпечних умов праці 
співробітників навіть у період 
воєнних дій, обстрілів та ін.; 
постійне проведення спеці-
альних інструктажів із техніки 
безпеки та дій під час атаки, 
поводження з вибухонебез-
печними пристроями, надання 
першої медичної допомоги 
тощо. Крім того, усі примі-
щення і коридори повинні 
бути обладнані зрозумілими 
планами руху при пожарі та/
або в укриття, інструкціями з 
актуальних питань та іншими 
засобами інформації.

Покриття витрат, пов’язаних 
із постачанням продуктових 
наборів, може практично пов-
ністю відбуватися через залу-
ченням гуманітарних донорів. 
Зазвичай вони готові забезпе-
чити водоканал необхідною 
кількістю продуктів та товарів 
першої необхідності у вигляді 
стандартних наборів. Багато 
міжнародних благодійних орга-
нізацій проводять безкоштовні 
курси і тренінги з відповідних 
питань для широкого кола осіб.

5.5.  ДЕЯКІ ІНШІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВОДОКАНАЛІВ У ВОЄННИЙ ЧАС
Серед важливих аспектів 

функціонування підприємств 
централізованого водопо-
стачання/водовідведення у 
воєнний час потрібно розгля-
нути ще кілька проблемних 
питань, насамперед створення 
ефективних каналів комуніка-
ції та управління. Воєнні дії та 
релокація населення і підпри-
ємств призвели до необхідно-
сті організації дистанційної 
роботи для багатьох праців-
ників водоканалів. Практика 
засвідчила, що деякі підрозділи 
(економічний, бухгалтерія, 
значна частина управлінського 

апарату) можуть бути переве-
дені на дистанційну форму ро-
боти. Доречно відзначити, що 
переважна більшість інстру-
ментів для дистанційної робо-
ти і основні навички роботи з 
ними були отримані ще під час 
епідемії COVID-19. В першу 
чергу, це переведення конфе-
ренцій у віддалений формат 
на основі ZOOM, MS Teams та 
Google meet, а також широке 
застосування месенджерів, 
зокрема, для групової роботи 
з даними: Telegram, WhatsApp, 
MS Teams, Viber. Більш пра-
вильним і стандартизованим 

стало використання елек-
тронної пошти і мобільних 
каналів зв’язку, почали широко 
застосовуватись прості (обмін 
файлами і спільний доступ до 
них) хмарні технології: Google 
drive, MS OneDrive, Dropbox.

У найбільш діджиталізова-
них водоканалах продовжують 
ефективно використовуватись 
системи внутрішнього елек-
тронного документообігу, а 
також спеціалізовані системи 
білінгу, ERP, SCADA, ГІС тощо. 
Всі ці системи створюють 
ефективний механізм комуні-
кації і управління персоналом, 
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що працює віддалено, і фак-
тично не потребують жодного 
розширення.

Але війна призвела до іншої 
проблеми: чи можливо ефек-
тивно організувати роботу без 
застосування таких інструмен-
тів або у випадку обмеженого 
доступу до них. Здебільшого, 
на територіях поблизу бойових 
дій виникають перебої з ро-
ботою стільникового зв’язку, 
Інтернету, а подекуди і взагалі 
з електроенергією.

Широке застосування сер-
верних технологій із локаль-
ними (фізично розташованими 
на території водоканалів) 
серверами вимагає щонай-
менше створення автономної 
системи живлення як самого 
сервера, так і підтримуючих 
систем для передачі даних від 
нього. Крім того, існують ри-
зики втрати даних при фізич-
ному руйнуванні систем або 
пристроїв збереження копій. 
У такому випадку увагу при-
вертають хмарні технології. 
Але, з одного боку, перехід на 
їх використання не завжди від-
бувається швидко, а з іншого 
боку, в умовах інформаційної 
війни майже завжди виникають 
проблеми безпеки даних. До 
того ж, більш імовірною, ніж 
пошкодження серверу, є ситу-
ація втрати зв’язку з ним через 
відсутність мережі Інтернет.

Особливо небезпечні умови 
виникають за відсутності 
стільникового зв’язку, оскільки 
саме цей канал залишається 
основним способом взаємо-

дії на оперативному рівні. До 
певної міри ця проблема може 
вирішуватись при використан-
ні переносних рацій, але вони 
мають порівняно невеликий 
радіус дії, що обмежує відстань 
до наступної рації.

Інша важлива пробле-
ма пов’язана із створенням 
запасу ключових реагентів, 
матеріалів, обладнання та ін., 
а також резервних шляхів їх 
постачання. У цьому напрямку 
для кожної ключової позиції 
повинні бути оцінені ризики 
припинення постачання, проа-
налізовано причини та визна-
чено альтернативний спосіб 
постачання.

Крім власне створення 
необхідного резерву для 
можливості достатньо три-
валої нормальної діяльності 
підприємства під час воєнних 
дій, необхідно також гаранту-
вати їх надійне збереження. Дії 
агресора, зокрема цілеспря-
моване руйнування цивільних 
інфраструктурних об’єктів, 
свідчить про високу вірогід-
ність, що склади підприємств 
можуть стати мішенню для 
атак (в першу чергу, ракет-
них ударів, артилерійських 
обстрілів, дій ДРГ). Особливо 
небезпечними для ураження 
є склади реагентів та палив-
но-мастильних матеріалів. 
За таких умов оптимальним 
рішенням є децентралізація 
складів і зберігання частин ре-
агентів, палива, матеріалів та 
обладнання на різних складах, 
розосереджених по території 

населеного пункту. При цьому, 
першочергово необхідні речі 
можуть зберігатися на об’єк-
тах підприємства, в той час як 
резервні мають перебувати 
поза його межами. Доставка 
матеріалів із них буде здійс-
нюватися періодично у міру 
закінчення на базовому складі 
(з дотриманням вимог режиму 
секретності).

Питання створення додат-
кових розосереджених складів 
для безпечного зберігання має 
покладатись на органи місце-
вого самоврядування та/або 
військово-цивільні адміністра-
ції. За необхідності залучення 
коштів (приміром, на дооблад-
нання складів) можуть вико-
ристовуватись кошти донорів 
або бюджетне фінансування 
підприємств критичної інфра-
структури.

Важливе, але неоднозначне 
питання, стосується забез-
печення охорони об’єктів 
централізованого водопо-
стачання/водовідведення із 
залученням територіальної 
оборони або військових. З 
одного боку, ці об’єкти відно-
сяться до пріоритетних цілей 
ДРГ і їх охорона надзвичайно 
важлива, але з іншого боку, 
присутність «людей у формі» 
збільшує інтерес ворога до 
об’єкта, якщо йому невідоме 
його призначення. Можливо 
охорона повинна здійснюва-
тися спеціальними невійсько-
вими угрупуваннями без види-
мої присутності військових на 
об’єктах.

Виходячи з наведеного 
вище аналізу характерних 
проблем, що виникають у 
підприємств централізовано-
го водопостачання/водовід-
ведення під час воєнних дій, 

очевидно, що для стабілізації 
роботи водоканалів у най-
ближчий період необхідно 
вирішити значну кількість 
економічних, організаційних, 
фінансових та інших задач 

5.6.  ПЕРЕЛІК ПЕРШОЧЕРГОВИХ ЗАХОДІВ  
ДЛЯ СТАБІЛІЗАЦІЇ РОБОТИ ВОДОКАНАЛІВ УКРАЇНИ

шляхом реалізації відповід-
них заходів. При цьому, одна 
частина заходів актуальна для 
всіх без виключення підпри-
ємств, друга — лише для тих, 
що перебувають у зоні бойо-
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вих дій або зоні високого ри-
зику бойових дій. Для частини 
заходів можливо визначити 
джерела фінансування, для 
реалізації інших потрібна 
«політична воля», навіть «на 
високому рівні».

Утім лише комплексне ви-
рішення вкрай важливих для 
підприємств завдань не тільки 
дозволить уникнути колап-
су у сфері водопостачання/
водовідведення, але й значно 
зменшить уразливість систем 
до воєнних дій (безпосеред-
ньо і опосередковано), а отже 
знизить ризики повного чи 
часткового припинення на-
дання послуг із забезпечення 
питною водою та відведення 
стічних вод. Перелік заходів 
наведено в таблиці 5.4.

Отже, на підставі аналізу 
ситуації та досвіду роботи 
підприємств водопостачання/
водовідведення у воєнний час 
сформовано перелік першо-
чергових заходів, які необхід-
но здійснити для подолання 
кризової ситуації і забезпе-
чення стабільної діяльності 
підприємств.

• Забезпечення фінансової 
стабільності підприємств:

 3 розрахунок покриття 
фактично понесених 
збитків;

 3 створення механізму за-
хисту підприємств або по-
криття касового розриву;

 3 внесення змін у Порядок 
формування тарифів для 
врахування особливостей 
воєнного часу;

 3 встановлення реальної 
собівартості послуг з 
01.01.2023 р.;

 3 визначення додаткових 
джерел покриття різниці 
у собівартості послуг і 
тарифах.

• Підвищення ефективності 
і координації роботи водо-
каналів, постачальників і 
донорів:

 3 завершення інтеграції та/
або автоматичний обмін 
наявною інформацією 
між базами даних;

 3 максимальне спрощення 
процесу збору первинних 
даних;

 3 покращення збору даних 
на місцях та розширення 
охоплення малих населе-
них пунктів;

 3 забезпечення контролю 
за достовірністю нада-
ної інформації, технічна 
оцінка пропозицій потен-
ційних постачальників, 
постійна взаємодія між 
замовником і донором;

 3 підготовка і розповсю-
дження максимально 
повної інформації щодо 
процедур закупівель 
потенційних донорів.

• Створення сприятливих 
умов для залучення кредит-
них і грантових коштів від 
міжнародних фінансових 
організацій:

 3 максимальне інформу-
вання МФО щодо потре-
би водоканалів, особливо 
в частині середньо- і 
довгострокових проєктів;

 3 збір і розповсюдження 
інформації про можливі 
проєкти МФО у сфері 
водопостачання/водовід-
ведення;

 3 інформування водока-
налів про порядок залу-
чення державних фондів 
відновлення у галузь.

• Крім того, необхідне ство-
рення резервів, зокрема:

 3 реагентів для знезара-
ження, обробки води і 

стічних вод, проведення 
лабораторних аналізів;

 3 приладів та допоміжного 
лабораторного облад-
нання для аналізу води 
та експрес тест-систем 
контролю якості води, 
приладів для радіоло-
гічного аналізу води, 
індикаторних тест-систем 
контролю якості води на 
наявність компонентів 
хімічної зброї;

 3 ремонтних комплектів, 
інструмента, витратних 
матеріалів, змінних еле-
ментів;

 3 резервного обладнання;
 3 засобів індивідуального 

захисту;
 3 харчових продуктів, бу-

тильованої питної води, 
пайків, товарів першої 
необхідності;

 3 паливно-мастильних 
матеріалів;

 3 засобів автономного 
живлення (дизель-гене-
раторів, сонячних елек-
тростанцій);

 3 загальнобудівельної та 
спеціалізованої техніки, 
водовозів;

 3 систем обігріву персоналу 
із запасом енергоносіїв;

 3 пересувних систем очи-
щення води.

Деталізований перелік пер-
шочергових заходів наведе-
ний у таблиці 5.4.
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6. ФОРМУВАННЯ ПЕРЕЛІКУ  
ДОВГОСТРОКОВИХ ЗАХОДІВ  
ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОЇ  
ЕКСПЛУАТАЦІЇ СИСТЕМ  
ВОДОПОСТАЧАННЯ/ВОДОВІДВЕДЕННЯ 
ПІД ЧАС ВОЄННИХ ДІЙ

Як уже зазначалось раніше, 
в Україні внаслідок російської 
воєнної агресії у багатьох 
системах питного водопо-
стачання/водовідведення 
виникла надзвичайно склад-
на ситуація, яка потребувала 
невідкладних заходів щодо її 
вирішення у короткостроко-
вий період для повернення 
до нормальної експлуатації 
систем. Однак, для забезпе-
чення сталого функціонуван-
ня підприємств у довготри-
валій перспективі необхідна 
розробка відповідних довго-
строкових заходів, які дозво-
лять уникнути (або суттєво 
послабити) негативні наслід-
ки спричинених руйнувань, 
підвищити відмовостійкість 
систем, запобігти можливо-
му припиненню подачі води 
(або подачі неякісної води), 
знизити фінансові небезпеки 
тощо. Задля цього доцільно 
також враховувати окремі 
ризики, які не стались але мо-
жуть статися в майбутньому 
(мова йде про ризики умисно-
го отруєння джерел водопо-
стачання, ядерних аварій або 
ударів, інших надзвичайних 
ситуацій, техногенних ката-
строф та ін.), а тому заходи з 

їх запобігання повинні бути 
передбачені у довгостроковій 
перспективі.

Потрібно також заува-
жити, що в частині питання 
створення резервів у корот-
ко- та довготривалий періо-
ди необхідні заходи можуть 
виявитися тотожними, що є 
цілком логічним. Приміром, 
якщо на цей час вже виникла 
нестача або потреба у певних 
видах обладнання, матеріалів 
і т.п., то при складанні пла-
ну на тривалий термін варто 
заздалегідь передбачити саме 
їх запаси.

Планування довготривалих 
заходів стосовно розвитку 
систем водопостачання/во-
довідведення зазвичай здійс-
нюється в рамках спеціаль-
них програм (регіональних, 
місцевих), схем оптимізації та 
інвестиційних програм під-
приємств (водоканалів). Для 
врахування нових ризиків, які 
з’явилися внаслідок воєнних 
дій не території України, не-
обхідне, насамперед, внесення 
відповідних змін у методо-
логію розробки цих докумен-
тів. В першу чергу, ці зміни 
стосуються напрямів розвитку 
систем, серед яких стійкість 

систем під час надзвичай-
них ситуацій та бойових дій 
повинна бути визначена як 
окремий пріоритетний напря-
мок. Крім того, оскільки схеми 
оптимізації базуються на 
результатах гідравлічних роз-
рахунків, у цій частині також 
повинні бути внесені зміни 
стосовно режимів, для яких 
здійснюється моделювання. 
Зокрема, мають бути врахова-
ні режими роботи систем при 
відключенні окремих водоза-
борів, насосних станцій тощо 
та передбачені заходи для за-
безпечення централізованого 
(а за неможливості — децен-
тралізованого) водопостачан-
ня у таких ситуаціях.

Інші ключові напрями 
розвитку систем водопоста-
чання та водовідведення, які 
передбачені чинними «Мето-
дичними рекомендаціями з 
розроблення схем оптимізації 
роботи систем централізова-
ного водопостачання та водо-
відведення» (наказ Мінжит-
локомунгоспу від 23.12.2020, 
№476), а саме: покращення 
якості води, збільшення охо-
плення послугами, підвищен-
ня надійності систем, забезпе-
чення економії матеріальних і 

6.1.  ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ВИЗНАЧЕННЯ  
ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ ІЗ РОЗВИТКУ СИСТЕМ  
НА ОСНОВІ ОЦІНКИ РИЗИКІВ
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енергетичних ресурсів, також 
повинні враховувати особли-
вості функціонування систем 
у воєнний час. При цьому мо-
жуть виникати суперечності 
між необхідністю економії ма-
теріальних та інших ресурсів і 
потребою додаткових витрат 
на «ймовірну ситуацію», яка 
може і не відбутися. Примі-
ром: створення і зберігання 
значних запасів на час війни, 
безумовно, призводитиме до 
втрати якоїсь кількості ре-
агентів, матеріалів або ін.; 
резервування додаткових 
потужностей насосних стан-
цій — до зниження енер-
гоефективності; наявність 
альтернативних водозаборів 
та водоводів — до потреби їх 
періодичного обслуговування 

для підтримання в належно-
му стані і т.д. Проте у цьому 
питанні необхідно знаходити 
компроміс між безпекою і 
додатковими затратами.

В цілому підходи до розвит-
ку систем водопостачання/
водовідведення, крім техніко- 
економічного аналізу, по-
винні ґрунтуватись на оцінці 
низки ризиків, які можуть ви-
никати у тих чи інших елемен-
тах системи. З урахуванням 
ситуації лише частково, до 
визначальних ризиків потріб-
но віднести такі:

 ❖ ризик зупинки систем або 
їх окремих частин внас-
лідок безпосереднього 
ураження ключових 
елементів;

 ❖ ризик різкого погіршення 
якості вихідної води внас-
лідок техногенних причин 
або умисного отруєння 
джерел водопостачання;

 ❖ ризик знеструмлення 
ключових об’єктів водо-
постачання;

 ❖ ризик виникнення дефі-
циту машин, механізмів, 
інструмента та реагентів;

 ❖ ризики, пов’язані з реа-
гентами;

 ❖ професійні ризики та 
ризики втрати кваліфіко-
ваного персоналу.

6.2.  РИЗИК ЗУПИНКИ СИСТЕМ АБО ЇХ ОКРЕМИХ ЧАСТИН  
ВНАСЛІДОК БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО УРАЖЕННЯ  
КЛЮЧОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Основою безвідмовно-
го функціонування систем 
водопостачання/водовідве-
дення є забезпечення ре-
зерву їх основних об’єктів 
і потужностей. Ситуація у 
Миколаєві наочно підтвер-
дила необхідність пошуку і 
залучення до систем резерв-
них джерел водопостачання. 
При цьому важливо врахо-
вувати, що система з кілько-
ма водозаборами, кожен із 
яких не покриває всіх потреб 
населеного пункту (примі-
ром, як у м. Київ), все одно є 
набагато стійкішою з погля-
ду безвідмовності її робо-
ти у воєнний час. Навіть у 
випадку втрати найбільшого 
(основного) джерела водо-
постачання і припинення 
централізованої подачі води 
в окремі райони, у населено-
му пункті буде наявне дже-
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рело для забезпечення людей 
якісною питною водою (хоча 
б для доставки її споживачам 
спеціальним транспортом — 
водовозами) без вживання 
будь-яких додаткових захо-
дів.

Для надійної відмовостій-
кості потужність кожного з 
незалежних водозаборів (або 
груп водозаборів) повинна 
забезпечити повну потребу 
населеного пункту у питній 
води в умовах воєнного часу 
(при цьому потрібно вра-
ховувати певне зниження 
чисельності населення і під-
приємств внаслідок релокації 
та зменшення обсягів подачі 
води на 1 особу, якщо це буде 
передбачено відповідним 
нормативом).

Під терміном «незалежне 
джерело» розуміється таке 
джерело, що забезпечувати-
ме подачу води гарантованої 
якості в населений пункт 
при повному або частково-
му припиненні подачі води 
з іншого джерела (групи 
джерел). З боку технологічної 
доцільності резервне дже-
рело повинно мати незалеж-
ні водозабірні споруди та 
систему очищення води, а для 
поверхневих джерел — неза-
лежну водоочисну станцію. 
Можлива також подача води з 
декількох незалежних джерел 
на одну водоочисну станцію, 
але в такому випадку необ-
хідно передбачити певний 
резерв споруд і обладнання, 
інакше саме очисні спору-
ди стануть найвразливішим 
місцем системи водозабезпе-
чення.

Хорошою практикою є 
поєднання водопостачання 
з поверхневих (менш захи-
щених джерел) з відповідним 
очищенням та підземних 
вод. У разі, якщо підземні 
води мають певні відхилен-
ня за якістю води, необхідно 

заздалегідь провести оцінку 
ризиків та визначити необ-
хідність створення систем їх 
очищення.

При створенні систем не-
залежних водозаборів можна 
додатково досягти збіль-
шення охоплення населення 
послугами централізованого 
водопостачання шляхом під-
ключення попутних спожи-
вачів у невеликих населених 
пунктах. Як правило, вода із 
систем більшої продуктив-
ності виявляється якіснішою 
та/або дешевшою у порівнян-
ні із застосуванням місцевих 
джерел.

Для підтримання резерв-
ного водозабору і системи 
подачі води у працездатному 
стані необхідно проводити 
її періодичне наповнення та 
інші профілактичні заходи. 
Можливий також випадок, 
коли основна і резервна си-
стема перебувають у постій-
ній експлуатації одночасно 
(частина води надходить з 
однієї системи, частина — з 
іншої). Проте при цьому 
фактична продуктивність 
кожної із систем неминуче 
буде менша за проєктну. Це 
необхідно обов’язково врахо-
вувати на етапі планування 
будівництва (або реконструк-
ції) систем, щоб забезпечити 
максимальну ефективність 
роботи системи у мирний час, 
шляхом правильного підбору 
кількості трубопроводів, оди-
ниць насосного обладнання 
тощо.

Важливо також передба-
чити можливість подачі води 
всім споживачам за рахунок 
використання резервного 
насосного обладнання, ре-
версної подачі води частиною 
водоводів і т.д. Вибір додат-
кового (зокрема резервного) 
обладнання має спиратися на 
результати гідравлічних роз-
рахунків необхідних режимів 

систем. За неможливості (або 
недоцільності) підтримувати 
необхідний тиск у мережі при 
подачі води з резервного во-
дозабору, може розглядатися 
варіант, коли вода подається 
до першого поверху, а далі 
роздається децентралізова-
ним способом. Але такі схеми 
повинні бути тимчасовими, 
адже вони не забезпечують 
надійного надання послуг 
мешканцям багатоповерхо-
вих будинків. При проведенні 
гідравлічних розрахунків для 
цих умов слід враховувати, 
що системи перебувають у 
такому режимі умовно корот-
кий проміжок часу, тому при 
цьому не обов’язково забезпе-
чувати оптимальні параметри 
їх роботи. Приміром, цілком 
допустиме завищення швид-
костей руху у порівнянні з 
вимогами ДБН води, якщо 
насоси принципово спромож-
ні подавати воду споживачам, 
не зважаючи при цьому на 
можливі перевитрати елек-
троенергії.

На випадок зупинки 
насосних станцій у напрям-
ку пошуку компромісних 
рішень між намаганням 
знизити додаткові затрати та 
необхідністю забезпечення 
людей водою, одним із варі-
антів може бути улаштуван-
ня резервних насосів, при-
значених лише для роботи 
в аварійних (надзвичайних) 
ситуаціях.

Реалізація наведених вище 
заходів дасть можливість 
забезпечувати безперервне 
водопостачання населення 
навіть у випадках зупинки 
окремих об’єктів. Крім того, 
наявність альтернативно-
го (резервного) водозабору 
дає можливість забезпечити 
подачу якісної води в разі її 
погіршення в іншому джерелі 
(зокрема, і у випадку застосу-
вання хімічної зброї).



55

ДОВГОСТРОКОВІ ЗАХОДИ

При потужному забруднен-
ні або навмисному отруєнні 
джерела водопостачання, 
насамперед, необхідно у 
максимально короткі строки 
встановити, які саме речови-
ни потрапили у воду і вміст 
яких показників становить 
найбільшу загрозу життю і 
здоров’ю населення (пріори-
тет при аналізі, безперечно, 
надається показникам із сані-
тарно-токсикологічною оз-
накою 1 і 2 класу небезпеки). 
Одночасно потрібно зробити 
прогнозний аналіз стосовно 
терміну можливого потра-
пляння забрудненої частини 
(обсягу) води в район першого 
(і наступних) питних водоза-
борів. Крім того, необхідно 
розрахувати орієнтовний 
загальний обсяг забрудненої 
води (якщо забруднення від-
булось одноразово і утворився 
певний об’єм забрудненої 
води), ступінь розбавлення за 
течією та інші передбачені на 
випадок надзвичайних ситуа-
цій показники.

Цілком очевидно, що вка-
зані заходи не можуть бути 
виконані лабораторіями водо-
каналів самостійно. По-пер-
ше, ці лабораторії здійснюють 
забір проб води лише в районі 
водозабору, а не по всій про-
тяжності річки. Крім того, ви-
робничі програми передбача-
ють постійний та періодичний 
контроль якості води лише за 
певним переліком показників, 
до яких, скоріш за все, вказані 
вище речовини не входять. 
До того ж, аналізи води на 
токсичні хімічні або біологіч-
ні інгредієнти (які входять до 
складу хімічної та біологічної 
зброї) здійснюються лише у 

спеціально акредитованих та 
відповідно обладнаних лабо-
раторіях.

У випадках безпосередньо-
го отруєння води в районі 
водозабору або швидкого 
потрапляння до нього токси-
кантів потрібна повна зупин-
ка системи водопостачання 
та відповідна детоксикація 
споруд.

Виконання наведених вище 
завдань було б логічним по-
класти на Держводагентство 
України, басейнові служби 
якого здійснюють контроль і 
прогнозування якості води на 
водних джерелах, зокрема і в 
районах питних водозаборів. 
Вони мають відповідні пости 
спостереження та лабораторії 
з контролю якості води, а та-
кож певний досвід у визначен-

ні та прогнозуванні розпов-
сюдження забруднювачів за 
течію річкових потоків. 

Однак очевидно, що для 
можливості виконання вказа-
них завдань відповідні служби 
та лабораторії потребують 
додаткового забезпечення 
вимірювальним обладнан-
ням, приборами, сучаснішим 
аналітичним устаткуванням, 
реагентами, методичним за-
безпеченням тощо. Перегляду 
також потребують і програми 
контролю, які повинні базува-
тись на даних щодо ймовірно-
сті того чи іншого забруднен-
ня (приміром, на основі даних 
військової розвідки).

Інше рішення проблеми за-
безпечення контролю полягає 
у застосуванні спеціальних 
пересувних військових лабо-

6.3.  РИЗИК РІЗКОГО ПОГІРШЕННЯ ЯКОСТІ ВИХІДНОЇ ВОДИ  
ВНАСЛІДОК ТЕХНОГЕННИХ ПРИЧИН АБО УМИСНОГО ОТРУЄННЯ  
ДЖЕРЕЛ ВОДОПОСТАЧАННЯ
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раторій, укомплектованих 
спеціальними експрес-теста-
ми аналізу (зокрема і на 
визначення бойових отруйних 
речовин), які за необхідності 
можуть надаватися лабора-
торіям водоканалів із відпо-
відними консультаціями або 
присутністю спеціалістів.

Для розроблення заходів 
у випадку загрози ураження 
джерел водопостачання необ-
хідний своєчасний, ком плекс-
ний та адекватний прогноз, 
зроблений на підставі: іденти-
фікованих токсичних речо-
вин, їх орієнтовного вмісту, 
часу вірогідного надходження 
на водозабірні споруди, дина-
міки змін у концентраційному 
та часовому діапазонах. Лише 
за наявності цих даних мо-
жуть бути прийняті подальші 
кроки і рішення.

За наявності іншого (неза-
брудненого або захищеного) 
водозабору та можливості 
його застосування в системі 
водопостачання здійснюють-
ся заходи з переходу на подачу 
води з цього резервного водо-
забору з одночасною зупин-
кою забрудненого водозабору.

За відсутності альтернатив-
ного водозабору, виходячи 
із даних прогнозу щодо три-
валості забруднення, може 
бути прийняте рішення про 
перехід на автономну робо-
ту системи, тобто без забору 
води із забрудненого джерела. 
Можливий строк автономної 
роботи залежить від запасів 
води, що можуть бути утво-
рені в системі. В першу чергу, 
це наявні на водоочисних та 
насосних станціях резервуари 
чистої води (РЧВ), а також ре-
гулюючі резервуари і ємності 
у самій мережі. Очевидно, що 
розвиток резервуарного парку 
буде суттєво сприяти стійкості 
систем в умовах воєнного часу.

Раціональнішим може бути 
впровадження заходів з авто-

номізації водозаборів. Примі-
ром, за наявності ковшового 
водозабору на ньому можуть 
встановлюватися спеціальні 
ґрати для його перекриття 
і запобігання таким чином 
доступу забрудненої води на 
очисні споруди. З цією метою 
також може використовувати-
ся система ставків штучного 
поповнення підземних вод та 
ін. Накопичені у такий спосіб 
об’єми запасів води, звичайно, 
будуть суттєво більшими ніж 
при застосуванні РЧВ.

Виходячи з реальних запа-
сів води та прогнозу трива-
лості забруднення джерела, 
може бути прийняте рішення 
про обмежений режим во-
допостачання, зокрема і про 
перехід на децентралізоване 
забезпечення водою шляхом 
її розвезення із системи до 
споживачів або підтриманням 
мінімального тиску води у 
мережах з її наступною розда-
чею у ємності споживачів.

Інший напрям вирішення 
проблеми водозабезпечення в 
умовах забруднення джерела 
може полягати у запроваджен-
ні додаткової стадії очищення 
від ідентифікованих забруд-
нювачів. Результати деяких 
досліджень свідчать про 
можливість детоксикації води, 
отруєної хімічною зброєю, 
шляхом обробки надзвичайно 
високими дозами хлору (по-
над 100 мг/л) при тривалому 
часі експозиції (30-60 хв). На 
практиці це потребує будів-
ництва додаткових контак-
тних ємностей, зберігання 
значних запасів хлорвмісних 
реагентів, а також улаштуван-
ня системи дехлорування води 
для зменшення концентрації 
залишкового хлору. Реалізація 
вказаного рішення залежить 
від існуючої технологічної 
схеми, наявних очисних спо-
руд (і запасів їх потужності) 
та інших технічних пара-

метрів системи. Проте слід 
розуміти, що такий метод є 
менш надійним у порівнянні 
з автономізацією водозабору, 
оскільки неможливо гаранту-
вати, що токсичні речовини, 
які потрапили у водойми, бу-
дуть знешкоджені хлором без 
утворення побічних, також 
токсичних, продуктів. Крім 
того, виникають складності 
контролю за процесами і за-
лишковим вмістом забрудню-
вачів, а також ризик розпов-
сюдження токсичних речовин 
у системі водопостачання, що 
потребуватиме тривалого часу 
детоксикації та відмивання 
системи.

Ще одним варіантом авто-
номізації системи може бути 
перехід на децентралізоване 
водопостачання із застосу-
ванням незалежних джерел 
води. Раніше частково вже 
розглядались дії водоканалів 
у періоди зупинення систем 
централізованого водопо-
стачання, проте це питання 
потребує більшої деталізації у 
напрямку створення і розвит-
ку елементів систем децентра-
лізованого водопостачання 
для можливості забезпечення 
населення в період бойових 
дій. У великих містах України 
вже існують децентралізова-
ні системи, які у мирний час 
зазвичай працюють на умовах 
самоокупності, забезпечуючи 
споживачів водою підвище-
ної якості. В деяких містах, 
приміром Києві, улаштовані 
також бюветні комплекси з 
безоплатною роздачею води. 
Але завдання при викорис-
танні децентралізованих 
систем у воєнний час дещо 
відрізняються, а саме: важ-
ливо, по-перше, забезпечити 
все населення (включно із 
малозахищеними верствами) 
достатньою кількості води 
для пиття і приготування 
їжі; по-друге, якість води має 
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відповідати лише вимогам 
чинного ДСанПіН щодо водо-
провідної води.

Можливість залучення до 
водозабезпечення населення 
вже існуючих децентралізо-
ваних систем у воєнний час, 
безумовно, повинна врахову-
ватися, але в реальності не всі 
з них можуть бути використа-
ні. Децентралізовані системи 
водопостачання повинні мати 
кілька принципових складо-
вих елементів:

 � водозабори;

 � системи очищення і зне-
зараження води;

 � системи логістики (в разі, 
якщо вода розбирається 
не в місцях забору);

 � системи роздачі води.

Джерелами у децентралі-
зованих системах водопоста-
чання можуть бути поверхневі 
води (дуже рідко), підземні 
води, а також звичайна водо-
провідна вода з централізова-
ної системи. Здебільшого ко-
мерційні системи доочищення 
використовують саме водо-
провідну воду, що виключає 
можливість їх застосування за 
умови вимкнення централізо-
ваних систем.

Однак може виникнути си-
туація, коли у централізовану 
систему водопостачання (за 
наявності відповідних рішень 
і дозволів) подається вода 
ненормативної якості, зокре-
ма у частині її мінерального 
складу (як це відбувається 
зараз у м. Миколаїв). Але ця 
вода є цілком безпечною при 
її застосуванні для миття і 
господарських потреб, однак 
не придатна для пиття внас-
лідок високого солевмісту. За 
таких умов зворотноосмотич-
ні або інші системи очищення 
(ті, що розраховані на роботу 

з такою якістю води) можуть 
здійснювати забір водопро-
відної води і використову-
ватися як децентралізоване 
водопостачання. За відсутно-
сті інших шляхів вирішення 
проблеми, окрім залучення 
комерційних систем очищен-
ня, може бути розглянутий 
варіант підвезення до місць 
їх розташування неочищеної 
води (але це скоріше виняток, 
ніж правило). Іншим варіан-
том застосування цих систем 
може бути їх перевезення в 
райони водозабору або во-
до очисної станції, де вони 
будуть очищувати воду до її 
постачання споживачу. В цьо-
му випадку очищена вода (для 
пиття і приготування їжі) буде 
розвозитись автотранспортом 
із водозабору або водоочисної 
станції.

На відміну від наведених 
вище водоочисних систем бю-
ветні комплекси здебільшого 
працюють на підземній воді 
окремих свердловин і можуть 
бути успішно використані для 
забезпечення водою населен-
ня при зупиненні централі-
зованого водопостачання. 
Бюветні комплекси зазвичай 
розташовані поблизу жит-

лової забудови, що робить 
достатньо зручним процес 
розбору води, особливо для 
мешканців прилеглих терито-
рій. У той же час, якщо бювет-
ні комплекси або аналогічні 
їм системи передбачають 
забір води з централізованої 
мережі водопостачання, то 
вони також можуть застосо-
вуватись для децентралізо-
ваного водопостачання лише 
обмежено.

Слід також визначати мож-
ливу продуктивність бюве-
тів із погляду необхідності 
забезпечення водою всього 
населення міста (з урахуван-
ням наслідків релокації насе-
лення і виробництв), оскільки 
в мирний час лише частина 
населення користується ними. 
Доцільно також провести і 
геопросторовий аналіз щодо 
доступності джерел у розрізі 
відстані житлової забудови. 
В деяких випадках, навіть за 
наявності достатньо розвину-
тої системи бюветів, на період 
воєнного часу буде потрібна 
організація додаткових пунк-
тів роздачі води. Вода в них 
може доставлятись автотран-
спортом з інших місць, зокре-
ма і з діючих бюветів. 
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Окремим специфічним 
випадком при організації 
децентралізованого водо-
постачання може бути вико-
ристання води поверхневих 
джерел із застосуванням 
відповідних пересувних сис-
тем забору і очищення води. 
Як вже зазначалося раніше, 
такі водоочисні комплекси 
(установки) мають перебува-
ти або у великих (приміром, 
обласних) водоканалах або 
у спеціальних підрозділах 
ДСНС, які забезпечуватимуть 
їх належне зберігання та об-
слуговування для підтриман-

ня у працездатному стані. За 
необхідності, при виникненні 
проблем із централізова-
ною подачею води внаслідок 
певних причин, установки 
можуть бути надані конкрет-
ному водоканалу.

Попри той факт, що пере-
сувні водоочисні комплекси 
або установки не будуть зна-
ходитися на балансі водока-
налів, потенційна потреба в 

них, а також їх тип, кількість, 
продуктивність та ін., повинні 
бути визначені та враховані у 
відповідних заходах із розвит-
ку систем водопостачання. На 
основі цих даних формуються 
регіональні (кластерні) потре-
би в установках конкретного 
типу, які мають перебувати у 
резерві.

Крім того, доцільно ви-
значити потенційні місця 
встановлення водоочисних 
установок. Джерело води 
повинне мати дебіт, достатній 
для забезпечення населення 
міста протягом визначеного 

проміжку часу. Необхідно 
також врахувати вимоги до 
майданчиків розташування в 
залежності від типорозміру 
систем. 

Як уже згадувалось раніше, 
роздача води безпосередньо з 
водоочисних установок не пе-
редбачена, а тому майданчик 
має забезпечити можливість 
підходу водовозного тран-
спорту. Слід зауважити, що 

зазвичай у пересувних систем 
досить висока прохідність: 
вони монтуються на спеці-
альних напівпричепах і при 
транспортуванні позашля-
ховиком можуть бути роз-
ташовані майже в будь-яких 
місцях узбережжя. Винятком 
можуть бути установки висо-
кої продуктивності (8 м³/год і 
більше), що монтуються у на-
півпричепи сідлових тягачів. 
А прохідність водовозів (як 
спеціалізованих машин, так і 
звичайних машин з ємностями 
для перевезення води) може 
бути суттєво меншою, що має 

враховуватись при виборі 
майданчика.

Слід зазначити, що серед 
таких пересувних водоочис-
них комплексів передбачені 
конфігурації, які дозволя-
ють надійно очищувати воду 
навіть у разі її забруднення 
хімічною зброєю. Тобто такі 
системи принципово можуть 
бути застосовані на водозабо-
рах централізованого водопо-
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стачання і навіть на водоочис-
них станціях в залежності від 
логістики подальшої доставки 
води.

Особливим варіантом вико-
ристання пересувних водо-
очисних комплексів найбіль-
шої потужності (8-12 м³/год) 
може бути постачання води в 
централізовані системи водо-
постачання невеликих насе-
лених пунктів. Одна одиниця 
такого обладнання здатна за-
безпечувати понад 280 м³/добу 
води, що цілком достатньо для 
селищ із населенням 1-2 тис. 
мешканців, але це, скоріше за 
все, є винятком, а не правилом.

Ще один вірогідний ризик 
і, як засвідчила дійсність, 

цілком вірогідний з боку росії, 
зумовлений можливим ра-
діоактивним забрудненням 
водойм внаслідок ураження 
атомних електростанцій. Спе-
цифіка експлуатації цих об’єк-
тів потребує застосування 
дуже великих обсягів води для 
технологічних потреб (тому 
вони зазвичай побудовані на 
узбережжі або у безпосередній 
близькості до великих річок). 
При цьому, нижче за течією 
часто розташовані досить 
потужні питні водозабори, 
що робить наслідки вказаної 
ситуації надзвичайно ризико-
ваними.

Що стосується способів 
зниження наслідків цього 

ризику, то вони цілком схожі 
з іншими можливими ситу-
аціями забруднення дже-
рел водопостачання, за тим 
винятком, що для видалення 
радіонуклідів із води потрібні 
інші технологічні рішення 
(приміром, застосування пе-
ресувних очисних установок 
із відповідною технологіч-
ною схемою). При плануванні 
заходів для міст, що можуть 
потрапити в зону погіршення 
якості води внаслідок аварій 
на АЕС, слід враховувати, що 
такі ризики є навіть вищи-
ми ніж ризики застосування 
хімічної зброї для отруєння 
водойм.

6.4.  РИЗИК ЗНЕСТРУМЛЕННЯ ОКРЕМИХ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМ

Зменшення вразливості 
окремих елементів систем 
водопостачання, а також 
забезпечення їх роботи 
передбачає виконання ряду 
заходів, по-перше, з дублю-
вання ключових елементів 
(приміром, насосів на насос-
них станціях), створення 
резерву дизель-генераторів та 
інших альтернативних джерел 
електропостачання, запасу па-

ливно-мастильних матеріалів 
тощо.

Що стосується довго-
тривалого планування 
розвитку систем, з погляду 
енергобезпеки систем при 
їх знеструмленні, можна 
визначити два альтернатив-
ні напрями, які повинні бути 
розглянуті з урахуванням 
місцевих умов: зменшення 
вірогідності знеструмлення 

та забезпечення роботи при 
знеструмленні.

Зменшення вірогідності 
знеструмлення досягається, 
насамперед, дублюванням 
вводів та основних енерге-
тичних пристроїв на них. 
Згідно ДБН В.2.5-74:2013 для 
першої категорії надійності 
передбачається щонайменше 
два незалежних вводи елек-
троенергії на кожний об’єкт 
водоканалу, проте на практиці 
виявилось, що знеструмлення 
відбувались на обох вводах. 
Ця проблема, ймовірно, буде 
поступово вирішуватись у 
рамках розвитку систем елек-
тропостачання і збільшення 
їх стійкості. Крім того, там, де 
це можливо, можуть поступо-
во залучатися альтернативні 
джерела електроенергії, зо-
крема сонячні батареї, теплові 
насоси, а також енергія, отри-
мана при обробленні осадів 
стічних вод.

При використанні ди-
зель-генераторів на насосних 
станціях необхідно чітко 
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визначити, які режими робо-
ти насосів вони мають під-
тримувати (часткової подачі 
води або подачі всіх обсягів з 
урахуванням зменшення кіль-
кості населення). Вже вихо-
дячи з цих потужностей, а не 
сумарної потужності станції 
в мирний час, повинні визна-
чатись потужності дизель-ге-
нераторів та відповідні запаси 
палива.

Для окремих високоелектро-
ємних стадій технологічного 
процесу повинні передбача-
тися заходи з недопущення 

зупинки роботи водоочисної 
станції через відсутність 
електроенергії. Приміром, 
при знеструмленні електро-
лізних установок виробни-
цтва гіпохлориту натрію для 
знезараження води повинен 
бути створений певний запас 
гіпохлориту кальцію з відпо-
відним устаткуванням його 
дозування (насоси-дозатори 
можуть живитись від невели-
кого дизель-генератора). КОС, 
на час знеструмлення, можуть 
переходити на неповний цикл 
очищення або навіть байпас-

ний скид у водойму, якщо це не 
призводитиме до припинення 
надання послуг взагалі. Для 
критичних елементів системи 
(приміром, головних КНС) по-
винні бути забезпечені резерв-
ні джерела та/або дизель-гене-
ратори.

Враховуючи тимчасовість 
періодів відключення елек-
тропостачання, збільшення 
внаслідок цього собівартості 
послуг або погіршення їх 
якості створюватиме менші 
проблеми, ніж повна зупинка 
систем.

6.5.  РИЗИК ДЕФІЦИТУ МАШИН, МЕХАНІЗМІВ,  
ІНСТРУМЕНТА, РЕАГЕНТІВ

Серед першочергових за-
ходів для подолання кризової 
ситуації водоканалів, як вже 
зазначалось раніше, потріб-
но зробити певні (достатні) 
запаси, зокрема, за такими 
основними групами:

 � реагенти для обробки 
води (стічних вод) згідно 
з технологічним регла-
ментом; 

 � ремонтні комплекти, 
інструмент, витратні ма-
теріали, змінні елементи;

 � технологічне обладнання: 
насоси, засувки та ін., які 
використовуються для 
заміни пошкоджених або 
непрацездатних одиниць;

 � реагенти та устаткуван-
ня для контролю якості 
води;

 � справні машини і меха-
нізми, набори запасних 
частин;

 � паливно-мастильні мате-
ріали;

 � засоби індивідуального 
захисту;

 � харчові набори;

 � автономні зарядні при-
строї;

 � засоби спеціального 
зв’язку.

У рамках довгострокових 
заходів щодо забезпечення 
стійкості систем під час бойо-
вих дій при розвитку систем 
водопостачання/водовідве-
дення необхідно передбачити 
не тільки створення вказа-
них резервів, але і їх надійне 
збереження, а також (в міру 
необхідності) періодичне 
оновлення. При цьому та-
кож надзвичайно актуальним 
залишається питання органі-
зації (з дотриманням необхід-
ної секретності щодо місць 
розташування) децентралізо-
ваних складів для унеможлив-
лення одночасного знищення 
значної кількості резервів 
внаслідок ракетних ударів, 
обстрілів, дій ДРГ тощо.

В частині резервних запасів 
реагентів доцільно віддати 

перевагу реагентам тривалого 
зберігання зі значним стро-
ком придатності: гіпохлориту 
кальцію або перманганату 
натрію (якщо допускається 
технологічним регламентом), 
сульфату алюмінію та іншим 
твердим коагулянтам. При 
наближенні до закінчення 
терміну придатності реагенти 
можуть бути вилучені із ре-
зервного складу (з обов’язко-
вим тотожним поповненням 
їх обсягів) і використані для 
поточних цілей.

Що стосується ремонтних 
комплектів, інструментів 
та інших окремих складо-
вих довгострокового збері-
гання, то при дотриманні 
усіх необхідних вимог вони 
можуть зберігатися тривалий 
термін без втрати параметрів 
працездатності. Однак вар-
то оновлювати запаси цієї 
групи з огляду на поступову 
модернізацію систем (при-
міром, для трубопроводів 
із сучасних матеріалів буде 
потрібне спеціальне зварю-
вальне обладнання), а також 
на появу нових аналогічних 
товарів.
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Серед ризиків, виникнення 
яких зумовлено застосуван-
ням реагентів, потрібно виді-
лити такі:

 � ризик для здоров’я лю-
дей при вживанні води, 
оброб леної реагентами;

 � ризик недостатньої 
ефективності для досяг-
нення нормативної якості 
і безпечності води;

 � ризик у випадках аварій 
при зберіганні й тран-
спортуванні реагентів;

 � ризик дефіциту реагентів 
(цей ризик вже розгляну-
тий вище);

 � ризик збільшення аварій-
ності системи при зміні 
реагентів;

 � екологічні ризики.

Ризик для здоров’я насе-
лення з’являється внаслідок 
утворення в обробленій 
реагентами воді токсичних 
побічних продуктів або над-
мірної концентрації залишків 
реагентів, які при довготрива-
лому споживанні води можуть 
впливати на стан людини. 
Поява у воді небезпечних по-
бічних продуктів, насамперед, 
зумовлена дезінфекцією води, 
під час якої можуть утворюва-
тися хлорорганічні речовини 
(тригалогенметани), хлорати 
і хлорити, озоніди, надпер-
оксиди та інші токсичні спо-
луки різного складу і природи. 
Такий аспект є дуже важли-
вим, але він не пов’язаний 
безпосередньо із ситуацією, 
що виникає через бойові дії.

Що стосується бойових дій, 
то тут виникає декілька ри-
зиків для здоров’я населення, 

причому найнебезпечніший 
із них — повна відсутність 
реагентів, що унеможливлює 
навіть знезараження води. Ос-
новним критерієм безпечності 
води для здоров’я людини у 
всьому світі є її надійне зне-
зараження, яке відноситься до 
пріоритетних завдань будь-
якої країни, а тому вірогід-
ність цього ризику повинна 
бути мінімізована. Зазвичай 
неможливість знезараження 
води є серйозним приводом до 
припинення централізовано-
го водопостачання, але якщо 
система водопостачання буде 
продовжувати роботу у таких 
умовах (приміром, з погляду 
на необхідність пожежога-
сіння), обов’язково потрібно 
вживати заходи з інформуван-
ня населення щодо неприпу-
стимості використання такої 
води для пиття і приготування 
їжі. При цьому усі відповідні 
вказівки і роз’яснення щодо 
можливих шляхів застосу-
вання такої води для питних 
і господарсько-побутових ці-
лей (приміром, її кип’ятіння, 
застосування локальних сис-
тем доочищення води, індиві-
дуальних засобів дезінфекції 
та ін.) повинні надаватися 
органами МОЗ України, саме у 
компетенції якого знаходять-
ся питання охорони здоров’я 
населення.

У напрямку планування 
заходів це означає, що при 
високому ризику припинення 
дезінфекції, що оцінюється 
на підставі конкретної си-
туації (ймовірність бойових 
дій, захоплення територій 
тощо), а також технологічних 
особливостей процесу під-
готовки води (використання 
газоподібного хлору збільшує 
небезпеку) необхідно перед-
бачати заходи зі створення 

запасів «побутових» реагентів 
(приміром, Aquatabs, його 
аналоги) для дезінфекції води, 
розробити систему їх розда-
чі населенню з відповідним 
інформуванням і т.п.

Додаткові ризики для здо-
ров’я людей можуть виникати 
через неправильне визначен-
ня необхідних доз реагентів. 
Зазвичай така проблема під 
час воєнних дій може виника-
ти через необхідність заміни 
реагенту на альтернативний 
продукт, поводження з яким 
може викликати певні склад-
нощі у технологів, співробіт-
ників лабораторій та іншого 
обслуговуючого персоналу 
водоочисних станцій. За 
відсутності усієї необхідної 
інформації стосовно доз ре-
агенту, місць його введення, 
порядку контролю за техноло-
гічним процесом і якістю води 
на різних стадіях обробки і 
перебування у розподільній 
мережі, ймовірні випадки 
невідповідності застосованих 
доз реагентів, а отже виник-
нення ризиків контамінації 
системи і загрози здоров’ю 
людей внаслідок споживання 
неякісної води. Зниження цих 
ризиків досягається своєчас-
ним всебічним вивченням 
умов поводження з передбачу-
ваним на заміну у воєнний час 
реагентом та впровадженням 
комплексу заходів для відпо-
відної підготовки системи і 
персоналу: відпрацювання по-
трібних методик, проведення 
навчань, внесення відповідної 
інформації в технологічний 
регламент та ін.

До окремого ризику, зумов-
леного переходом на інший 
реагент, відноситься мож-
ливість утворення в процесі 
оброблення води побічних 
продуктів та необхідність 

6.6.  РИЗИКИ, ЗУМОВЛЕНІ ЗАСТОСУВАННЯМ РЕАГЕНТІВ
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зниження їх концентрації 
до встановленого норматив-
ного рівня. Наприклад, при 
знезараженні води діоксидом 
хлору проблема утворен-
ня ТГМ фактично відсутня, 
але при його заміні на гіпо-
хлорит кальцію — вона буде 
з’являтися знову; заміна 
оксихлориду алюмінію на 
його сульфат може призво-
дити до збільшення вмісту 
залишкового алюмінію і т.п. 
Але в обох випадках ризики 
для здоров’я можуть виникати 
лише при тривалому (роками) 
споживанні води, в той час як 
застосування альтернативно-
го реагенту передбачається в 
основному на менший промі-
жок часу (декілька місяців).

Ризики аварійних ситуацій, 
пов’язані з використанням, 
зберіганням і транспорту-
ванням реагентів суттєво 
зростають під час воєнних 
дій, причому ризики викори-
стання здебільшого є менши-
ми порівняно з їх доставкою і 
зберіганням, оскільки обсяги 
реагенту у місці його введен-
ня (дозування) у воду обме-
жені, в той час як на складі 
або в транспорті знаходиться 
його значна кількість. Хоча, 
це питання неоднозначне, 
приміром, діоксид хлору, який 
є більш отруйною і леткою 
речовиною ніж компоненти 
його синтезу (які зберігають-
ся на складі), виробляється 
безпосередньо у місці засто-
сування, а отже ризик його 
вивільнення при ураженні 
зброєю є вищим.

Проте, основними вва-
жаються ризики ураження 
складу зберігання реагенту 
та транспортного засобу 
(машина, вагон, потяг) його 
доставки. Щодо рівня безпе-
ки, то реагенти, які зазвичай 
застосовуються для підготов-
ки питної води в Україні, дуже 
різняться. Найбільш небез-

печним із застосовуваних у 
практиці водопостачання 
реагентів є скраплений хлор, 
який відноситься до сильно-
діючих токсичних речовин 2 
класу небезпеки. При уражен-
ні хлорних об’єктів можлива 
розгерметизація резервуарів 
або хлоропроводів, при цьому 
хлорна хмара розповсюджу-
ється в основному у низинах 
та нижніх поверхах споруд. 
Хоча у світовій практиці 
водопостачання хлор вико-
ристовується досить широко, 
особливо на водоочисних 
станціях поза межами великих 
населених пунктів, війна на 
території України підтвер-
дила значну небезпеку його 
застосування під час бойових 
дій. У Києві та деяких інших 
великих містах країни водо-
очисні станції, що працю-
ють із хлором, знаходяться в 
межах міста, а отже наслід-
ки пошкодження хлорного 
господарства можуть бути 
дуже тяжкими.

Децентралізація складів 
хлору також не призведе до 
остаточного вирішення про-
блеми безпеки. Крім високої 
вартості облаштування складу 
хлору з дотриманням усіх 
передбачених чинним законо-
давством вимог, це, фактич-
но, замість одного великого 
потенційно небезпечного 
об’єкта у місті створить багато 
маленьких. Саме тому заміна 
хлору (щонайменше у випадку 
розташування об’єкта водопо-
стачання в межах населеного 
пункту або там, де рельєф 
місцевості сприятиме роз-
повсюдженню хлорної хмари 
у його напрямку) є єдиним 
адекватним рішенням.

Якщо хлор залишатиметь-
ся основним дезінфікуючим 
реагентом у мирний час, на 
період можливих бойових дій 
надзвичайно важливо не тіль-
ки створити необхідні запаси 

альтернативного реагенту, 
але й відпрацювати шляхи 
швидкої ліквідації на об’єк-
тах систем водопостачання 
існуючих запасів хлор-газу, 
адже в іншому випадку ри-
зики ураження складу будуть 
досить високими.

Враховуючи вищевикладе-
не, очевидно, що у довгостро-
ковій перспективі актуаль-
ним завданням залишається 
поступова заміна газоподіб-
ного хлору. В залежності від 
конкретної технологічної 
схеми очищення замість ньо-
го можуть використовуватися 
інші сучасні ефективні дезін-
фектанти.

Наступним за небезпе-
кою реагентом є аміак, який 
використовується в окремих 
водоканалах у досить супе-
речливій технології преамо-
нізації води. Аміак, як і хлор, 
є сильнодіючою отруйною 
речовиною. Варто зауважити, 
що у деяких країнах світу, 
зокрема США, технологія пре-
амонізації вже не використо-
вується через недостатню 
ефективність знезараження; 
крім того, є безпечніші амо-
нійвмісні реагенти (примі-
ром, сульфат амонію). Ризики 
застосування аміаку тотожні 
газоподібному хлору. Отже, 
при плануванні заходів на 
довготривалу перспективу від 
аміаку доцільно відмовитися 
або передбачити інший, без-
печніший за аміак, реагент.

Гіпохлорит натрію також 
відноситься до 2 класу небез-
пеки, але є нелетким, него-
рючим та вибухобезпечним. 
Ризики під час бойових дій 
стосуються можливих витоків 
гіпохлориту натрію внаслідок 
аварії (ушкодження об’єк-
та) і наступного ураження 
персоналу, що перебував на 
об’єкті; можливі також певні 
екологічні наслідки. Товарний 
гіпохлорит натрію помітно 
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втрачає свою активність при 
зберіганні, а отже не може 
бути використаний як аль-
тернативний дезінфікуючий 
реагент.

Електролізний гіпохлорит 
натрію є безпечним з огля-
ду на ризик його тривалого 
зберігання, адже на складах 
зберігатиметься лише безпеч-
ний реагент — хлорид натрію 
(поварена сіль). Але процес 
електролізу дуже енергоза-
лежний, що призводить до 
ризику, який виникає при 
знеструмленні об’єктів.

Гіпохлорит кальцію 
Ca(ClO)2 порівняно з гіпохло-
ритом натрію може вміщува-
ти 65-70% активного хлору 
(гіпохлорит натрію — 15-
19%), що робить його більш 
зручним з огляду на доставку 
та зберігання. Крім того, гіпо-
хлорит кальцію, на відміну від 
гіпохлориту натрію, прак-
тично не втрачає активності 
під час тривалого зберігання. 
Порівняно висока вартість 
реагенту не є критичною з 
урахуванням відносно нетри-
валого терміну його застосу-
вання.

Впровадження гіпохлори-
ту кальцію на водоочисних 
станціях, де у технологічно-
му процесі застосовуються 
гіпохлорит натрію або хлор, 
не викликає значних проблем: 
потрібне лише улаштування 
розчинної і витратної єм-
ностей, аналогічних приго-
туванню коагулянту. Крім 
того, враховуючи ймовірність 
утворення осадів сполук 
кальцію (через величину рН) 
під час приготування робочих 
розчинів реагенту, доцільно 
провести попередні пілотні 
дослідження для визначення 
їх обсягів. У разі значної кіль-
кості осадів потрібно також 
передбачити періодичну про-
мивку витратних ємностей 
для їх видалення.

Виробництво діоксиду 
хлору відбувається на місці 
застосування шляхом синтезу 
з хлориту натрію та соляної 
кислоти (концентрованої або 
розведеної в залежності від 
типу генератора). Сам діоксид 
хлору за нормальних умов 
повністю розчинний у воді і 
може потрапити в атмосферу 
лише в разі безпосереднього 
руйнування генератора, але 
і при цьому його кількості 
недостатньо для створення 
серйозних ризиків, окрім 
ризику для здоров’я персона-
лу, що перебуватиме безпо-
середньо у приміщенні його 
виробництва. Хлорит натрію 
та соляна кислота також є 
отруйними, але нелеткими 
речовинами, що вказує на 
ризики ураження персона-
лу станції при руйнуванні 
складу реагентів. Крім того, 
для роботи генератора по-
трібна електроенергія (ризик 
знеструмлення), але її обсяги 
значно менші, ніж для вироб-
ництва гіпохлориту натрію. 
Отже, на водоочисних стан-
ціях, де використовується ді-
оксид хлору, відсутня потреба 
в альтернативних реагентах, 
але необхідно передбачати 
відповідну кількість резерв-
них дизель-генераторів.

Озонування води зараз в 
Україні не використовується 
(озонаторна станція побудо-
вана на Дніпровській водо-
провідній станції м. Київ, але 
з переходом на застосування 
діоксиду хлору озонування 
води поки припинено). Отже 
немає сенсу враховувати 
можливі ризики застосування 
озону у процесах підготовки 
питної води.

Перманганати натрію та 
кальцію у процесах підго-
товки питної води в Україні 
використовуються лише в 
окремих випадках як додатко-
ві окиснювачі для видалення 

органічних речовин. Даних 
щодо їх застосування у цілях 
знезараження води (як пер-
винного, так і вторинного) на 
сьогодні недостатньо. Прин-
ципово перманганати мета-
лів могли би розглядатися як 
резервні реагенти, але тільки 
після проведення усіх необ-
хідних попередніх досліджень 
і відповідного обґрунтування 
можливості їх застосування 
на водоочисних станціях різ-
ної потужності.

УФ-опромінення води 
відноситься до високоенер-
гоємних процесів підготов-
ки води і через відсутність 
пролонгованої бактерицидної 
дії використовується лише у 
комбінації з іншими знезара-
жувальними реагентами. У во-
єнний час УФ-знезараження 
потребує заміни на резервні 
реагенти.

Крім знезараження реаген-
ти на водоочисних станціях 
використовуються у процесах 
коагуляції води, а також ви-
далення органічних речовин. 
Серед коагулянтів в України 
переважно застосовуються 
сульфат та гідроксихлориди 
алюмінію. Ці реагенти є по-
жежо- та вибухобезпечними; 
при пероральному надхо-
дженню до організму відно-
сяться до 3 класу небезпеки. 
При вдиханні може виникати 
подразнення слизової обо-
лонки дихальних шляхів, при 
ковтанні — роздратування 
шлунково-кишкового трак-
ту, при потраплянні в очі — 
сльозовиділення, печіння, 
кон’юнктивіт; виробничий 
персонал повинен бути за-
безпечений індивідуальними 
засобами захисту дихальних 
шляхів, очей та шкіри. В ці-
лому ці реагенти є достатньо 
безпечними при зберіганні і 
транспортуванні й не потре-
бують спеціальних заходів 
для запобігання ризикам. 
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Флокулянти, які використо-
вуються у процесах підготов-
ки води, хоча і відносяться до 
токсичних речовин (зазвичай 
3 класу небезпеки), але врахо-
вуючи їх досить малі робочі 
дози, ризики, пов’язані з їх 
застосуванням, не є значущи-
ми.

Для зниження у воді кон-
центрації органічних речовин 
та покращення органолептич-
них властивостей води на дея-
ких водоочисних станціях за-
стосовується порошкоподібне 
активоване вугілля (ПАВ). 
За медичними критеріями 
при використанні ПАВ по-
трібно додержуватися вимог 
безпеки щодо захисту слизо-
вих оболонок очей, верхніх 
дихальних шляхів та шкіри. 
Реагент (принаймні той, що 
дозволений для підготовки 
питної води) відноситься до 4 
класу небезпеки; вміст пилу у 
робочій зоні обмежується на 
рівні 6 мг/м³. Проте потріб-
но обов’язково враховувати, 
що пил активованого вугілля 
утворює з повітрям вибухоне-
безпечні суміші. Відповідно, 
приміщення для зберігання 
ПАВ також відносяться до 
небезпечних об’єктів. На час 
бойових дій потрібно забезпе-

чити децентралізоване збері-
гання запасу цього реагенту, 
залишивши на водоочисній 
станції лише його невеликий 
обсяг. Крім того, врахову-
ючи, що ПАВ здебільшого 
застосовується для зниження 
показника перманганатної 
окиснюваності та покра-
щення органолептичних 
властивостей води, доцільно 
(за можливості) тимчасово 
припинити його використан-
ня під час воєнних дій (насам-
перед, з міркувань безпеки для 
обслуговуючого персоналу 
станції).

Ризик збільшення аварій-
ності систем водопостачання 
внаслідок зміни реагентів 
у воєнний час хоча і не є 
критичним, але повинен 
обов’язково братися до уваги. 
Приміром, досвід Миколаєва 
засвідчив значне збільшен-
ня (на порядок) аварійності 
трубопроводів у системі при 
подачі в неї води з підвище-
ним солевмістом. Причому 
швидкість, з якою відбулись 
ці процеси, свідчить, що вони 
є скоріше не наслідком коро-
зії як такої, скільки наслід-
ком руйнування плівок, що 
утворились у старих сильно 
скородованих трубопроводах 

і стримували їх від руйнуван-
ня. По мірі руйнування плівок 
(в т.ч. біоплівок) відбувались 
утворення великої кількості 
свищів, що призводило до 
аварійних ситуацій.

Оскільки відомо, що певні 
методи знезараження (при-
міром, застосування діоксиду 
хлору) призводять до руйну-
вання біоплівок, то в ситуаці-
ях, коли трубопроводи виго-
товлені переважно зі сталі 
без спеціального покриття і 
достатньо застарілі (це харак-
терно для цілого ряду водо-
каналів України), цей ризик 
повинен братися до уваги. 
Адже різке збільшення кіль-
кості поривів на мережах під 
час війни значно ускладнить 
роботу водоканалу.

Екологічні ризики, зумов-
лені застосуванням реагентів 
у контексті воєнних дій, най-
перше, стосуються ситуацій 
переходу на альтернативні 
реагенти. При підборі альтер-
нативного реагенту, особливо 
для знезараження води, слід 
враховувати його можливий 
негативний влив на довкілля, 
зокрема, природні водойми, 
куди відбуватиметься скид 
промивних вод очисних спо-
руд.

6.7.  ПРОФЕСІЙНІ РИЗИКИ ТА РИЗИКИ ВТРАТИ  
КВАЛІФІКОВАНОГО ПЕРСОНАЛУ

Професійний ризик ви-
значається як ймовірність та 
наслідки нанесення шкоди 
здоров’ю та життю праців-
ників через виконання сво-
їх безпосередніх трудових 
обов’язків або застосування 
шкідливих/небезпечних ма-
теріалів, устаткування та ін. у 
своїй виробничій діяльності. 
При плануванні довгостроко-
вих заходів необхідно враху-
вати такі професійні ризики:

 ❖ ризик безпосереднього 
ураження під час пере-
буванні на об’єкті в зоні 
бойових дій;

 ❖ ризик аварійних ситуацій 
внаслідок бойових дій;

 ❖ ризик неможливості ор-
ганізації безпечних умов у 
робочих приміщеннях.

Отриманий за час воєн-
них дій досвід засвідчив, що 
в зону ураження найчастіше 
можуть потрапляти окремі 
об’єкти систем водопостачан-
ня: водозабори, насосні стан-
ції, очисні споруди та спору-
ди на розподільних мережах. 
Високим є також і ризик для 
лінійного персоналу, зайня-
того на аварійних роботах. 
Для запобігання або знижен-
ня вірогідності цих ризиків, 
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необхідно передбачити такі 
заходи, як:

 � максимально доступна 
автоматизація роботи 
обладнання задля мож-
ливості експлуатації без 
постійного перебування 
персоналу;

 � будівництво (відновлен-
ня) укриттів цивільного 
захисту;

 � забезпечення усіма необ-
хідними засобами індиві-
дуального захисту;

 � проведення навчань та 
інструктажів із поведін-
ки під час бойових дій, 
поводження з вибухоне-
безпечними предметами 
тощо.

З досвіду збройних конфлік-
тів в інших країнах світу: іноді 
можливе прийняття обома 
сторонами певних зобов’язань 
(що повністю виключено з 
російським агресором), при-
міром, надання нейтрального 
статусу працівникам критич-
ної інфраструктури, зокрема 
водоканалів (аналогічно — лі-
карям).

Зниження наслідків вка-
заних ризиків полягає у 
створенні системи екстре-
ної допомоги, найголовні-
ше — медичної. Для цього 
усі об’єкти водопостачання/
водовідведення повинні 
бути забезпечені необхідною 
кількістю засобів первинної 
медичної допомоги (аптечки, 
спеціальні медичні набори, 
ліки тощо). Крім того, необ-
хідно визначити і відповідно 
облаштувати оптимальні шля-
хи евакуації постраждалих. 
Працівники повинні також 
пройти спеціальний курс нав-
чання (принаймні короткий) з 
надання первинної медичної 
допомоги.

Ризики для персоналу під 
час аварійних ситуацій мо-
жуть виникати внаслідок 
пошкодження або затоплення 
окремих приміщень (реагент-
не, хлорне господарство), 
розповсюдження «токсичних 
хмар», вибухів, пожеж та ін-
ших руйнуючих факторів.

Окремий професійний 
ризик у зонах воєнних дій 
стосується суттєвого змен-
шення кількості обслугову-
ючого персоналу (як ІТР, так 
й інших працівників) через 
процес релокації населення 
(за офіційними даними під час 
бойових дій у м. Київ населен-
ня скоротилось майже в по-
ловину). Така ситуація, без-
умовно, впливає на кількість 
доступного кваліфікованого 
персоналу. Суттєві проблеми 
виникають і з транспортуван-
ням людей до місця роботи, 
особливо із приміських райо-
нів. Найбільший і найкритич-
ніший дефіцит кадрів може 
спостерігатися серед аварій-
но-ремонтного персоналу, 
що призводитиме до необхід-
ності роботи з подовженим 
часом робочої зміни, дві зміни 
поспіль, «вахтовим методом» 
тощо. 

Процес підготовки кадрів, 
особливо з урахуванням необ-
хідності його прискорення у 
воєнний час (приміром, підго-
товка за скороченими програ-
мами), потрібно передбачати і 
у довгостроковій перспективі. 
При цьому треба враховувати 
необхідність стандартиза-

ції діяльності кожного пра-
цівника, тобто визначення 
стандартних операцій, по-
слідовностей дій, практич-
них навиків, відображених 
у посадових інструкціях, а 
також супроводжувати поса-
дові інструкції методичними 
матеріалами з інфографікою, 
навчальними відео та ін.

Ще один професійний 
ризик, зумовлений пробле-
мами воєнних дій, стосуєть-
ся необхідності здійснення 
достатньої кількості аналізів 
у рамках виробничої програ-
ми. Для належного контролю 
якості води та сервісу сучасно-
го аналітичного обладнання 
потрібні висококваліфіковані 
фахівці, які володіють певним 
(тривалим) досвідом аналізу 
саме питної води. Таким спе-
ціалістам дуже важко знайти 
заміну (навіть у мирний час) 
та неможливо підготувати у 
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короткий термін. Вирішен-
ням цієї проблеми на корот-
костроковий період, як вже 
відзначалось раніше, може 
бути застосування відповідних 
експрес-методів аналізу води, 

які можуть виконуватися лабо-
рантами без високої кваліфіка-
ції. У довгостроковій перспек-
тиві потрібно враховувати 
потребу підготовки у вищих 
навчальних закладах та спеці-

алізованих закладах середньої 
освіти таких спеціалістів, а 
також створення у навчальних 
програмах спеціального курсу 
стосовно проведення аналізу 
води у воєнний час.

6.8.  УЗАГАЛЬНЕНИЙ ПЕРЕЛІК ДОВГОСТРОКОВИХ ЗАХОДІВ,  
НАПРАВЛЕНИХ НА МІНІМІЗАЦІЮ РИЗИКІВ ПІД ЧАС ВОЄННИХ ДІЙ

На підставі вищевикладено-
го, було розроблено узагаль-
нений перелік довготривалих 
заходів, реалізація яких спри-
ятиме зниженню ризиків, що 
можуть виникати у системах 
централізованого водопоста-

чання/водовідведення внаслі-
док воєнних дій на території 
України. Вибір тих чи інших 
заходів для конкретної сис-
теми (підприємства) повинен 
проводитись з урахуванням 
конкретних особливостей 

систем, ймовірних сценаріїв 
бойових дій на цій території, 
технічних, технологічних та 
фінансових можливостей під-
приємства та інших визначаль-
них чинників. Перелік заходів 
наведений у таблиці 6.1.

№ Ризик / захід зниження

1 Ризик зупинки систем або їх частин внаслідок безпосереднього ураження ключових елементів

1.1 Створення резервних водозаборів

1.2 Створення резервних водоочисних станцій

1.3* Забезпечення можливості постачання до всього населеного пункту з одного водозабору та/або частини насосних 
станцій

2 Ризик різкого погіршення якості вихідної води внаслідок техногенних причин або умисного отруєння джерел 
водопостачання

2.1 Виконання заходів 1.1, 1.2, 1.3

2.2** Ідентифікація небезпечного показника, його дози, часу потрапляння на водозабір та прогнозного періоду враження

2.3 Збільшення об’ємів запасу води в системі

2.3.1 Розвиток резервуарного парку

2.3.2 Забезпечення можливості зберігання запасів на водозаборі

2.4*** Обмеження водопостачання в населеному пункті на період автономної роботи системи

2.5 Введення додаткової стадії очищення для видалення забруднювача

2.6 Перехід на децентралізоване водопостачання

2.6.1 з використанням існуючих бюветних комплексів

2.6.2 з використанням місцевих підземних джерел

2.6.3 з використанням пересувних систем очищення води

3 Ризик знеструмлення окремих елементів систем

3.1 Забезпечення щонайменше двома незалежними вводами електропостачання і відповідними пристроями

3.2 Створення запасу дизель-генераторів і палива для них

4 Ризик виникнення дефіциту машин, механізмів, інструментів та реагентів

4.1 Створення запасів:

4.1.1 Реагентів для обробки води та стічних вод

4.1.2 Ремонтних комплектів, інструментів, витратних матеріалів, змінних елементів

4.1.3 Резерву технологічного обладнання

4.1.4 Реагентів та устаткування для контролю якості води, експрес-тестів

4.1.5 Машин і механізмів, запасних частин до них

таблиця Таблиця 6.1. Перелік довгострокових заходів для зниження вірогідних ризиків
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№ Ризик / захід зниження

4.1.6 Паливно-мастильних матеріалів

4.1.7 Засобів індивідуального захисту

4.1.8 Харчів

4.1.9 Автономних зарядних пристроїв

4.1.10 Засобів спеціального зв’язку 

4.2 Постійне оновлення запасів і підтримання їх у придатному для використання стані

5 Ризики, пов’язані з використанням реагентів

5.1 Ризики при подачі води без знезараження

5.1.1 Зупинка системи і переведення на децентралізоване водопостачання

5.1.2 Забезпечення населення необхідною кількістю засобів для місцевого знезараження води

5.1.3 Проведення постійних роз’яснень щодо поводження з водою і застосування побутових реагентів

5.2 Ризики у випадках аварій при зберіганні і транспортуванні реагентів

5.2.1 Перехід на безпечніші реагенти

5.2.2 Створення запасу альтернативного реагенту і перехід на його використання під час бойових дій

5.2.3 Для порошкоподібного активованого вугілля можливе прийняття рішення про його тимчасову відміну

5.3 Ризики дефіциту реагентів

5.3.1 Виконання заходу 4.1.1, а за необхідності — також 3.1 та 3.2

5.3.2 Перехід на альтернативний реагент знезараження

5.4 Ризик збільшення аварійності системи при зміні реагентів

5.4.1 Проведення досліджень щодо впливу альтернативних реагентів на аварійність системи. За необхідності — 
вжиття заходів для зменшення негативного впливу

5.5 Екологічні ризики

5.5.1 Оцінка впливу застосування альтернативних реагентів на очищення стічних вод і подальше скидання очище-
ної води у водойми

6 Професійні ризики та ризики втрати кваліфікованого персоналу

6.1 Ризик безпосереднього ураження під час перебування на об’єкті в зоні бойових дій

6.1.1 Автоматизація роботи обладнання задля можливості експлуатації без постійного перебування персоналу

6.1.2 Будівництво (відновлення) укриттів цивільного захисту

6.1.3 Забезпечення засобами індивідуального захисту

6.1.4 Проведення інструктажів із поведінки під час бойових дій, поводження з вибухонебезпечними предметами тощо

6.1.5 За можливості — надання працівникам інфраструктури нейтрального статусу

6.2 Ризики, пов’язані з аваріями внаслідок бойових дій

6.2.1 Виконання заходів 5.2.1-5.2.3

6.2.2 Розробка маршрутів евакуації та інформування про них працівників

6.3 Ризики, пов’язані з неможливістю надійного постачання та забезпечення необхідних умов у робочих приміщеннях

6.3.1 Виконання заходів 4.1.7-4.1.10

6.3.2 Створення альтернативних джерел опалення окремих об’єктів і зберігання резерву палива для них

6.4 Ризик дефіциту кваліфікованого персоналу водоканалів

6.4.1 Розробка програм швидкої підготовки для ключових спеціальностей

6.4.2 Стандартизація діяльності ключових спеціалістів

6.4.3 Забезпечення мотивації до роботи у водоканалі

6.4.4 Спрощення лабораторного контролю шляхом переходу на застосування експрес-тестів

6.4.5 Забезпечення логістики працівників на/з роботи

* Визначається гідравлічним розрахунком для відповідних режимів.
** Має здійснюватися системою БУВР Держводагентства України.
*** Визначається, виходячи з наявних запасів і прогнозної тривалості.
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З огляду на вищевикладене, 
варто зазначити, що досвід 
функціонування систем цен-
тралізованого водопостачан-
ня/водовідведення в умовах 
воєнних дій на території 
України може стати також у 
пригоді зарубіжним колегам 
і партнерам у питанні необ-
хідності збільшення стійкості 
систем. Але при цьому по-
трібно враховувати винятко-
вість кожної країни, зокрема: 
особливості законодавства і 
нормативно-правової бази 
у цій сфері, технічний стан 
систем і застосовуваних тех-
нологій, специфіку їх експлуа-
тації, національні особливості 
споживання питної води та 
багато інших факторів.

Отже, на основі оцінки ос-
новних ризиків, що виникають 
внаслідок бойових дій, а саме:

 3 зупинки систем або їх 
частин внаслідок без-
посереднього ураження 
ключових елементів;

 3 різкого погіршення якості 
вихідної води внаслідок 
техногенних причин або 
умисного отруєння дже-
рел водопостачання;

 3 дефіциту машин, меха-
нізмів, інструмента та 
реагентів;

 3 ризики, пов’язані з вико-
ристанням реагентів;

 3 професійні ризики та 
ризики втрати кваліфіко-
ваного персоналу

було визначено перелік дов-
гострокових заходів із підго-
товки до їх запобігання або 
зменшення рівня наслідків. 
Ці заходи можуть бути вико-
ристані в програмах розвитку 
водоканалів, схемах оптиміза-
ції водопостачання та водо-
відведення, а також планах 
дій у надзвичайних ситуаціях. 

Перелік заходів включає:

• Створення резервних 
водозаборів, ВОС, де-
централізованих систем 
на випадок відключення 
основної системи, у т.ч. 
пересувних установок. 
Визначення режиму ро-
боти системи водовідве-
дення в періоди зупинки 
централізованого водо-
постачання.

• Створення системи 
завчасного визначення 
отруйних речовин у дже-
релі водопостачання.

• Створення запасів води 
в системі: на водозаборі 
або резервуарного парку.

• Забезпечення стійкості 
до знеструмлення (неза-
лежні вводи, генерато-
ри) або плану дій на час 
знеструмлення.

• Створення переліку 
запасів реагентів, техно-
логічного обладнання, 
машин, механізмів, ЗІЗ, 
харчів, автономних за-
рядних пристроїв засобів 
спецзв’язку. Постійне 
оновлення запасів та їх 
зберігання на розосере-
джених складах.

• Перехід на безпечні з 
точки зору техногенної 
небезпеки реагенти.

• Забезпечення заходів у 
випадку відсутності або 
дефіциту реагентів.

• Будівництво укриттів 
цивільного захисту.

• Проведення інструкта-
жів щодо роботи під час 
бойових дій та надання 
працівникам інфраструк-
турних об’єктів нейтраль-
ного статусу.

• Розробка маршрутів ева-
куації працівників.

• Розробка програм швид-
кої підготовки для ключо-
вих спеціальностей.


