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ВСТУП 

          Програма «Питна вода Запорізької області» на 2012-2020 роки 
спрямована на реалізацію державної політики щодо забезпечення 
населення області якісною питною водою в межах науково 
обґрунтованих нормативів питного водопостачання відповідно до Законів 
України «Про питну воду та питне водопостачання» та «Про 
забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя 
населення». 

Крім того, за час реалізації програми «Питна вода Запорізької 
області» на 2007 – 2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 
30.03.2007 № 8 (зі змінами та доповненнями) розроблено ряд новітніх 
технологій та обладнання, введено в дію нові нормативно-правові акти, 
якими регулюються питання, пов’язані з її виконанням, що вимагає 
внесення відповідних змін до Програми. 

Відповідно до доручень Уряду та рекомендацій територіального 
управління Рахункової палати по Дніпропетровській та Запорізькій 
областях,  Держфінінспекції в Запорізькій області Програма потребує 
приведення у відповідність до вимог Закону України «Про державні 
цільові програми» та постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 
№ 106 «Про затвердження Порядку розроблення та виконання 
державних цільових програм». 

Пропонується нова редакція регіональної цільової програми «Питна 
вода по Запорізькій області» на 2012-2020 роки, яка розроблена на 
підставі пропозицій райдержадміністрацій, органів місцевого 
самоврядування, підприємств водопостачання та водовідведення. 
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І. ПІДСУМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ  
«ПИТНА ВОДА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ» НА 2007 – 2020 РОКИ  

ЗА ПЕРІОД З 2007 – 2011 РОКИ 

Програма «Питна вода Запорізької області» на 2012-2020 роки, 
затверджена рішенням обласної ради від 30.03.2007 № 8 (зі змінами та 
доповненнями) (далі – Програма) була розроблена в рамках реалізації 
державної політики щодо забезпечення населення якісною питною 
водою відповідно до Законів України  «Про питну воду та питне 
водопостачання», «Про Загальнодержавну програму «Питна вода 
України» на 2006 – 2020 роки».  

Нормою Загальнодержавної програми «Питна вода України» на 
2006 – 2020 роки визначено виконання її завдань за умови реалізації 
взаємопов`язаних заходів інших програм, зокрема Національної 
програми екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення 
якості питної води, Загальнодержавної програми охорони та відтворення 
довкілля Азовського і Чорного морів, Загальнодержавної програми 
розвитку водного господарства, Загальнодержавної програми 
реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004 – 
2010 роки. 

За період з 2007 по 2011 роки з різних джерел фінансування 
(державного, обласного та місцевих бюджетів, коштів підприємств та 
інвесторів) на забезпечення виконання заходів Програми за умови 
реалізації взаємопов`язаних заходів інших програм, спрямованих на 
забезпечення сільських населених пунктів області централізованим 
водопостачанням спрямовано                    91650,0 тис. грн., що в 
середньому забезпечило виконання планових показників на 66 %, а 
потребу в фінансових ресурсах, передбачену програмою – лише на             
8 %.  

Поряд із цим, як видно з таблиці 1.1, наявною є нестабільна 
динаміка щодо фінансування програми. Так, якщо в 2008 році загальний 
обсяг фінансування збільшився на 20 % в порівнянні з 2007 роком, то в 
2009 та 2010 роках заходи були профінансовані в більше ніж удвічі 
менших обсягах проти рівня 2008 року. В свою чергу, при тому, що в 
2011 році обсяги фінансових ресурсів збільшились на 75 % в порівнянні з 
попереднім роком, рівень фінансування був меншим, ніж у першому році 
дії програми. 

Таким чином, з державного бюджету за 2007-2011 роки спрямовано 
41200,0 тис. грн., або 45 % від загального обсягу. Фактичні обсяги 
фінансування в середньому забезпечили виконання планових показників 
на 71 %, при цьому мали нестабільну динаміку і у зазначений період 
зменшилися вдвічі.  

Слід зазначити, що в загальній структурі фінансування з 
державного бюджету 58 % (або 23800,0 тис. грн.) становили субвенції з 
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державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний 
розвиток території.  

В свою чергу, в загальному обсязі фінансування питома вага 
коштів, спрямованих з місцевих бюджетів у 2007-2011 роках склала        
55 %, що в сумовому виразі склало 50300,0 тис. грн. Фактичні обсяги 
фінансування в середньому забезпечили виконання планових показників 
на 62 %.  

 
Таблиця 1.1 

Обсяги коштів, залучених на реалізацію                                               
заходів Програми «Питна вода Запорізької області» на 2007 – 2020 

роки за період 2007 – 2011 роки 

тис. грн. 

Джерело 
фінансування 

2007-2011 
роки 

У тому числі: 

2007 рік 2008 рік 2009 рік 2010 рік 2011 рік 
план факт план факт план факт план факт план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Всього 138632,7 91649,0 28368,6 21908,1 29387,6 27359,7 16481,0 12013,8 25312,0 11049,3 39083,5 19318,1 

у тому числі:             
Державний 
бюджет на 
виконання 
Програми  та 
взаємопов`я-
заних заходів 
інших бюд-
жетних прог-
рам  

29015,5 17488,8 6014,3 5926,3 5281,0 4526,1 6056,7 3090,0 5000,4 1990,4 4707,1 1956,0 

Субвенція з 
державного 
бюджету 
місцевому на 
соціально-
економічний 
розвиток 
території 

30842,5 23759,6 13502,6 10399,8 6258,4 6256,3 - - 4903,5 1292,3 6178,0 5811,2 

Разом 60992,0 41248,4 19516,9 16326,1 11539,4 10782,4 6056,7 3090,0 9903,9 3282,7 10885,1 7767,2 

Обласний 
бюджет на 
виконання 
Програми  та 
взаємопов`я-
заних заходів 
інших 
бюджетних 
програм 

77494,9 47476,9 8851,7 5582,0 15278,4 14007,5 10424,3 8923,8 15159,8 7518,4 27780,7 11445,2 

Субвенція з 

місцевого 

бюджету 

державному 

на умовах 

співфінансу-

вання 

3055,5 2795,9 - - 2569,8 2569,8 - - 226,1 226,1 259,6 0 

Разом 80550,4 50272,8 8851,7 5582,0 17848,2 16577,3 10424,3 8923,8 15385,9 7744,5 28040,3 11445,2 

Інші джерела 180,3 127,8 - - - - - - 22,2 22,1 158,1 105,7 
Всього 116618,4 91649,0 28368,6 21908,1 29387,6 27359,7 16481,0 12013,8 25312,0 11049,3 39083,5 19318,1 
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Протягом зазначеного періоду виконання заходів Програми з 
будівництва, реконструкції та капітального ремонту об`єктів 
водопостачання та водовідведення згідно з плановим показником не 
системне. За рівнем виконання плану найвищим є показник із 
будівництва водопроводів – 94 %, зокрема, при запланованих 12,6 км 
побудовано 11,9 км.  

По всім іншим заходам простежується суттєве невиконання.  
Так, зокрема, план реконструкції водопровідних мереж виконано 

лише на 26 %, їхнього будівництва – на 37 %. 
 

Таблиця 1.2 

Рівень виконання показників  
Програми «Питна вода Запорізької області» на 2007 – 2020 роки за 

період 2007 – 2011 роки 
 

Об’єкти 
водопровідно-

каналізаційного 
господарства 

 
Од. 

вим. 

2007 2008 2009 2010 2011 
Всього за 2007-

2011 роки 

план/ 
факт 

% 
план/ 
факт 

% 
план/ 
факт 

% 
план/ 
факт 

% 
план/ 
факт 

% 
план 

 
факт % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Будівництво та реко-

нструкція об`єктів 

водопостачання, 

всього 

км 32,8/15,3 46,3 23,2 26,7 43,7/8,9 20,4 39,8/27,9 70,1 3,4/0,3 8,8 142,9 58,6 41,0 

у тому числі:               

водопроводів км 9,8/3,0 30,6 2,4/0 0 0,4/8,9 22,1 0 0 0 0 12,6 11,9 94,4 

окремих водопровід-

них мереж 
км 4,4/1,7 38,6 20,8/4,4 21,2 33,6/0 0 39,8/27,9 70,1 2,1/0,3 14,3 100,7 34,3 34,1 

водоводів км 18,6/10,6 57,0 0/1,8 - 9,7/0 0 0 0 1,3/0 0 29,6 12,4 41,9 

водозаборів од. 0 0 0 0 0 0 0 0 1/0,8 80,0 1 0,8 80,0 

свердловин од. 0/4 - 3/2 66,7 0/1 - 2/0 0 0/2 - 5 9 180,0 

Будівництво та 

реконструкція 

об`єктів водовід-

ведення, всього 

км 5,9/0 0 3,1/3,6 116 2,9/0,7 24,1 4,5/3,2 71,1 0,3/0,3 100 16,7 7,8 46,7 

з них               

каналізаційних 

мереж та колекторів 
км 4,9/0 0 3,1/3,6 116 2,9/0,7 24,1 4,5/3,2 71,1 0,3/0,3 100 15,7 7,8 49,7 

очисних споруд од. 2/1 50,0 2/1 50,0 5/2 40,0 5/2 40,0 3/1 33,3 17 7 41,2 

Капітальний ремонт од. 0 0 0 0 0 0 1/1 100 0 0 1 1 100 
Відновлено роботу 
системи питного 
водопостачання і 
водовідведення 
(реконструкція, 
ремонт) 

од. 3/2,9 96,7 2/1,9 95,0 0,1/0,1 100 3/3 100 1,1/0,9 81,8 9,2 8,8 95,7 

Кількість сільських 
населених пунктів, 
де відновлено 
систему питного 
водопостачання 

од. 0 0 0 0 0 0 3/3 100 0 0 3 3 100 

Кількість сільських 
населених пунктів, 
що отримали доступ 
до якісної води 

од. 0 0 0 0 0 0 3/3 100 0 0 3 3 100 
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Кількість замінених 
насосних агрегатів 
різної потужності 

од. 0 0 12/12 100 0 0 0 0 2/2 100 14 14 100 

Запроваджено 
енергозберігаючих 
заходів з метою 
економії питної води 

од. 0 0 0 0 0 0 3/2,2 73,3 0 0 3 2,2 73,3 

Кількість підпри-
ємств на запровад-
жено економічно 
обгрунтовані тарифи 
на послуги з водо-
постачання та водо-
відведення 

од. 0/8 - 0/14 0/8 - 0/9 - 0/11 - 0 50 - 0 

 

Отже, дефіцит фінансових інвестицій є однією із причин, які не 
дозволяють забезпечити населення Запорізької області якісною питною 
водою,  та послугами водовідведення з очисткою стоків, оновлення 
матеріально-технічної бази, технічне переоснащення основних фондів, 
модернізацію діючих потужностей, що спричиняє чималі втрати ресурсів.   

 
ІІ. СУЧАСНИЙ СТАН ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ ТА 

ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ 
 

 Централізованим питним водопостачанням у Запорізькій області 
забезпечені 14 міст, 18 з 23 селищ і 560 сільських населених пунктів з 
914, у яких мешкає 86,6 % населення області. При цьому, 74,6 % 
населення має можливість отримувати послуги централізованого 
водопостачання цілодобово. Вода по графіку подається в 188 населених 
пунктах. 

Населення 220 сільських населених пунктів Оріхівського, 
Гуляйпільского, Пологівського, Приморського, Бердянського, 
Чернігівського, Приазовського та Якимівського районів користуються 
тільки привозною водою, що складає 7,2 % від загальної чисельності 
населення області. 

Питне водопостачання області на 89 % забезпечується за рахунок 
поверхневих джерел (р. Дніпро) і на 11 % із підземних джерел. Близько 
79 % запасів підземних вод за фізико-хімічними показниками (вмісту 
заліза, марганцю, загальної мінералізації та жорсткістю) не відповідає 
вимогам Державних санітарних норм і правил 2.2.4-171-10 „Гігієнічні 
вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною”.  

Обсяг оцінених прогнозних ресурсів підземних вод в області 
становить 1550,0 тис. куб. м/добу, із них 290,8 тис. куб. м/добу – 
експлуатаційні запаси. Усього в області на добу забирається біля 60,0 
тис. куб. м/добу води з підземних джерел, 3,9 % загальної кількості 
прогнозних ресурсів. Майже в               79 % запасів підземних джерел 
вода не відповідає за фізико-хімічними показниками (вмісту заліза, 
марганцю, загальною мінералізацією та жорсткістю) не відповідає 
вимогам діючих санітарних норм. 
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Крім того, у південно-західній частині запаси підземних вод питної 
якості значно знижені за рахунок діяльності Запорізького залізорудного 
комбінату. 

Водопровідне господарство області характеризується дефіцитом 
питної води (в цілому дефіцит питної води складає близько 500 тис. куб. 
м/добу). Запорізька область із-за свого географічного розташування, є 
однією з малозабезпечених водою в України. Єдиними поверхневими 
джерелами для забезпечення населення області питною водою 
являються річки Дніпро, Берда та Каховський магістральний канал. Інші 
річки для використання в господарсько-питних цілях не придатні. 

Для забезпечення питною водою з відкритих джерел в області 
функціонують 4 комплекси водозабірних і водоочисних споруд. Зазначені 
комплекси забезпечують питною водою населення міст Запоріжжя, 
Бердянськ, Вільнянськ, смт Новомиколаївка, Якимівка, Кушугум, 
Балабине, сільські населені пункти Вільнянського, Новомиколаївського, 
Запорізького, Якимівського і Приазовського районів. Решта населення 
області використовує для господарсько-питних цілей воду з 
артезіанських свердловин. 

На сьогодні в Запорізькій області експлуатується 810 джерел 
централізованого водопостачання, 508 господарсько-питних 
водопроводів.  

На більшості об`єктів питного водопостачання не дотримується 
режим санітарної охорони. В області налічується понад 300 недіючих 
артезіанських свердловин, які належним чином не затомпоновані, що 
призводить до хімічного та бактеріального забруднення підземних 
водоносних горизонтів. Окрім цього, витоки з аварійних мереж 
призводять до вторинного забруднення питної води, підтоплення 
територій населених пунктів Запорізької області та забруднення 
навколишнього середовища.  

Неякісною питною водою користується практично половина 
населення області. Згідно з оперативною інформацією обласної СЕС, за 
даними нагляду за окремими об`єктами питного водопостачання області, 
в період з 24.10.2011 по 30.10.2011 відхилення від норми за 
бактеріологічними показниками досягає: по сільських водогонах до 3,6 
%, а за хімічними показниками: по комунальних водогонах – до 13 %, по 
сільських водогонах – до 17 %. Відхилення від нормативних значень по 
санітарно-бактеріологічних показниках мають місце в Якимівському, 
Василівському, Гуляйпільському районах, а по санітарно-хімічних – в 
Якимівському, Василівському, Гуляйпільському, Бердянському, 
Мелітопольському та Михайлівському районах. Ці дані свідчать про те, 
що населення споживає небезпечну в епідеміологічному відношенні 
питну воду. 

Основна проблема в забезпеченні населення області питною 
водою полягає в незадовільному матеріально-технічному стані об'єктів 
водопровідно-каналізаційного господарства. Так, протяжність старих і 
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аварійних водопровідних мереж складає 37,9 % від загальної 
протяжності мереж, у заміні потребує близько 50 % насосів на 
водопровідних насосних станціях. Така ситуація призводить до значних 
втрат питної води при транспортуванні (об'єми витоків і втрат питної 
води складають 32,7 % від об'ємів питної води, поданої у водопровідну 
мережу), а також до погіршення якості питної води за рахунок її 
забруднення. 

У Запорізькій області централізованим водовідведенням 
забезпечено лише 56 % населення, яке мешкає в 14 містах, 11 селищах і 
28 сільських населених пунктах. 

Більшість систем централізованого водовідведення населених 
пунктів Запорізької області побудована та введена в експлуатацію 
більше 30 років тому. За останній час значно погіршується стан 
каналізаційних мереж, споруд і обладнання. Так, понад 30 % 
каналізаційних мереж знаходяться в старому або аварійному стані, і 
потребують негайної заміни. Близько 80 % каналізаційних очисних 
споруд, насосних станцій і обладнання на них потребують реконструкції. 

Технології очистки стоків застаріли. На даний час, у смт 
Приазовське та Кирилівка, які є санаторно-курортними та оздоровчими 
зонами республіканського значення на узбережжі Азовського моря, 
відсутні каналізаційні очисні споруди. Наразі, населення та відпочиваючі 
санаторно-оздоровчої зони Кирилівської селищної ради Якимівського 
району забезпечені централізованим водопостачання в об`ємі до 2,0 тис. 
куб. м/добу, що складає   16 % від необхідної потреби. Відсутність якісної 
питної води є одним із стримуючих факторів розвитку курортно-
рекреаційної зони області. 

 Аварійний стан мереж і обладнання створює загрозу вторинного 
забруднення джерел водопостачання стічними водами, спалахів 
інфекційних хвороб, погіршення санітарно-епідемічної ситуації в області. 

У 2010 році в Запорізькій області зібрані 76,26 млн. куб. м стоків, 
що на 3,29 млн. куб. м менше, ніж в попередньому 2009 році. З них 75,11 
млн. куб. м

 
(99 %) очищених. 

На очисних спорудах водопостачання та водовідведення на 
низькому технічному рівні, а в більшій частині їх, практично не вирішені 
питання обробки та утилізації осадів при очищенні питної води та стічних 
вод. 

Скорочення об'ємів скидання забруднених стічних вод досягнуті 
внаслідок впровадження в області ряду важливих водозахисних заходів, 
спрямованих на попередження забруднення водних об'єктів. Зокрема, 
практично розв'язана головна екологічна проблема, яка має місце 
впродовж багатьох років - забруднення ріки Дніпро неочищеними та 
недостатньо очищеними стічними водами КП " Водоканал" м. Запоріжжя 
від лівобережної частини міста. 

Після введення в експлуатацію в 2008 році першого пускового 
комплексу об'єкту "Розширення і реконструкція центральних очисних 
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споруд Лівого берега (ЦОС-1) м. Запоріжжя", виконаного в рамках 
кредиту ЄБРР, каналізаційні стічні води м. Запоріжжя в повному об'ємі 
близько 150 - 170 тис. куб. м/добу проходять повний цикл біологічного 
очищення. Загальна потужність об'єкту складає 280 тис. куб. м/добу. 
Склад забруднюючих речовин в оборотних водах, після очищення, 
скоротився по зваженим речовинам в 6 разів, по азоту амонійному в 10 
разів, по біологічному споживанню кисню (БСК5) - більше ніж в 5 разів. 

Введення в дію другого пускового комплексу дозволить розв'язати 
проблему розміщення залишкового мулу за рахунок обезводнення 
осаду. 

В області, окрім міст Запоріжжя, Токмак, Енергодар, Бердянськ, 
Вільнянськ, ніде не розв'язана проблема очищення господарчо-
побутових стоків. 

Експлуатація каналізаційних систем ускладнена ще й тим, що через 
постійний дефіцит коштів напірні та самопливні каналізаційні колектори 
побудовані в одну нитку. При такій системі транспортування стоків у 
процесі експлуатації неминуче періодичне скидання неочищених стоків у 
водні об'єкти в разі аварійних зупинок насосних станцій, поривів напірних 
колекторів і раптових відключень електроенергії. Замість планово-
попереджувальних ремонтів на спорудах і мережах каналізації ведуться 
аварійно-відновлювальні роботи. 

Найголовнішою проблемою підгалузі житлово-комунального 
господарства є збитковість підприємств, що обумовлено недосконалою 
тарифною політикою, яка не забезпечує повного покриття їхніх витрат. 
Крім того, однією з основних проблем залишається заборгованість 
споживачів за надані послуги. У цілому по регіону дебіторська 
заборгованість у підгалузях водопостачання та водовідведення зросла в 
1,5 рази. Наявність значних сум дебіторської заборгованості за надані 
послуги з недостатнім рівнем проведення претензійно-позовної роботи 
та відсутності дієвих механізмів впливу на боржників. 

Через незадовільне фінансове становище, підприємства області, 
що надають житлово-комунальні послуги, майже не здійснюють 
капітальні вкладення на оновлення матеріально-технічної бази, технічне 
переоснащення житлово-комунального господарства, модернізацію 
діючих потужностей.  

Забруднення водних об’єктів – джерел питного водопостачання за 
недостатньої ефективності роботи каналізаційних та водопровідних 
очисних споруд спричинює погіршення якості питної води та створює 
серйозну небезпеку для здоров’я населення в Запорізькій області. 

Проблеми водозабезпечення населення та якості питної води 
мають загальнодержавне стратегічне значення і потребують 
комплексного вирішення. 
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ІІІ.  МЕТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ 
 «ПИТНА ВОДА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ» НА 2012 – 2020 РОКИ 

Метою розробки регіональної цільової програми «Питна вода 
Запорізької області» на 2012 – 2020 роки (далі - регіональна цільова 
програма) є: 

забезпечення  гарантованих  Конституцією України прав громадян 
на достатній життєвий  рівень та екологічну   безпеку   шляхом  
забезпечення  питною  водою  в необхідних обсягах та відповідно до 
встановлених нормативів; 

удосконалення правових відносин та створення сприятливих умов 
для сталого розвитку систем водопостачання, водовідведення та 
очищення стічних вод у містах і селищах області;  

сприяння розв’язанню екологічних та соціальних проблем села, 
збереження природних ресурсів;  

реформування та розвиток водопровідно-каналізаційної мережі, 
підвищення ефективності та надійності її функціонування;  

відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного 
водопостачання. 

ІV. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ 
 ПРОБЛЕМ, ЯКІ ПЕРЕШКОДЖАЮТЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ                        
НАСЕЛЕННЯ ОБЛАСТІ ЯКІСНОЮ ПИТНОЮ ВОДОЮ 

Розроблення проекту Програми зумовлено такими проблемами: 
незадовільною якістю води в поверхневих та підземних джерелах 

питного водопостачання; 
потенційною загрозою ускладнення санітарно-епідеміологічної 

ситуації в країні внаслідок незадовільної якості питної води та очищення 
стічних вод; 

незадовільним технічним станом систем централізованого 
водопостачання та водовідведення; 

застосуванням недосконалих технологій, конструкцій та 
обладнання в системах централізованого водопостачання та 
водовідведення; 

високою енергоємністю централізованого питного водопостачання 
та водовідведення; 

недостатністю використання розвіданих запасів та перспективних 
ресурсів підземних вод для питного водопостачання населення; 

необхідністю перегляду та вдосконалення нормативно-правової 
бази в сфері питного водопостачання та водовідведення; 

обмеженістю інвестицій,  дефіцитом фінансових ресурсів, 
необхідних для розвитку та утримання в належному технічному стані та 
експлуатації систем питного водопостачання та водовідведення. 

Централізоване водопостачання та водовідведення, як підгалузь 
житлово-комунального господарства, втрачає свою економічну 
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привабливість для інвестицій, знижується престиж та професійний рівень 
працівників галузі.  

 Невдоволення населення умовами та якістю водозабезпечення та 
водовідведення зростає.  

Проблему передбачається розв’язати шляхом: 

приведення до нормативних вимог зон санітарної охорони та 
водоохоронних зон джерел питного водопостачання, здійснення оцінки 
екологічного та гігієнічного стану джерел питного водопостачання на 
відповідність встановленим вимогам; 

будівництва та реконструкції каналізаційних очисних споруд, 
аварійних каналізаційних мереж (колекторів) та споруд на них з метою 
зменшення обсягів неочищених стічних вод, що скидаються у водні 
об’єкти, та утилізації осадів; 

удосконалення нормативно-правової бази в сфері питного 
водопостачання та водовідведення відповідно до стандартів 
Європейського Союзу з урахуванням національних особливостей; 

проведення комплексних науково-дослідних та конструкторських 
розробок із застосуванням новітніх технологій, обладнання, матеріалів, 
приладів тощо, зокрема, спрямованих на енерго- і ресурсозбереження, 
підвищення якості питної води та очищення стічних вод, з наступним 
впровадженням; 

будівництва та реконструкції станцій водопідготовки, а також 
впровадження станцій (установок) доочищення питної води і пунктів 
розливу води; 

розроблення схем оптимізації роботи систем централізованого 
водопостачання; 

реконструкції аварійних водопровідних мереж і споруд на них, а 
також їх будівництво у населених пунктах області, що забезпечені 
системами централізованого водопостачання, відповідно до схем 
оптимізації роботи цих систем; 

оснащення лабораторій контролю якості води та стічних вод 
сучасним контрольно-аналітичним обладнанням; 

відбору пріоритетних інвестиційних проектів територій для 
залучення державних коштів відповідно до вимог, визначених Урядом;  

концентрації капіталовкладень на завершення робіт з будівництва 
та реконструкції об'єктів з високим рівнем будівельної готовності; 

вирішення питань залучення і спрямування коштів з державного 
бюджету на реалізацію найважливіших інвестиційних проектів територій 
області; 
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своєчасної розробки проектно-кошторисної документації, 
узгодження та затвердження її в установленому порядку; 

підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців 
водопровідно-каналізаційного господарства. 

 

 
V. ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ   

Програма розрахована на 9 років і виконуватиметься у два етапи. 

На першому етапі (2012-2016 роки) передбачається: 

упорядкувати зони санітарної охорони джерел питного 
водопостачання на  водозаборах;  

реконструювати існуючі та побудувати нові водозабірні споруди із 
застосуванням новітніх технологій та обладнання;  

впровадити станції (установки) доочищення питної води та пунктів 
її розливу;  

інвентаризувати каналізаційні очисні споруди; 

оснащення лабораторій контролю якості води та очистки стічних 
вод сучасним контрольно-аналітичним обладнанням;  

реконструювати існуючі та побудувати нові каналізаційні очисні 
споруди в регіонах з найбільш несприятливою екологічною ситуацією; 

продовжити роботи з капітального ремонту, реконструкції та 
будівництва систем водопостачання, водовідведення та споруд 
очищення стічних вод міст і сільських населених пунктів; 

стабілізувати фінансово-економічний стан підприємств, що 
займаються водопостачанням, водовідведенням та очищенням стічних 
вод шляхом запровадження економічно обґрунтованих тарифів на 
послуги з урахуванням витрат на здійснення капітальних вкладень; 

удосконалити нормативно-правове та науково-технічне 
забезпечення в сфері водопостачання, водовідведення та очищення 
стічних вод із наближенням її до стандартів Європейського Союзу 
(розроблення законодавчих та інших нормативно-правових актів), а 
саме: використовуватимуться результати вже проведених наукових 
досліджень, доведених до стадії розробки конструкторської документації, 
буде забезпечено введення в експлуатацію дослідно-промислових 
зразків на основі новітніх технологій водопостачання, водовідведення та 
очищення стічних вод та утилізації утворених осадів. 

На другому етапі (2017-2020 роки) передбачається: 

продовження виконання перелічених в І етапі заходів в обсязі, 
наданому в плані заходів на 2012-2016 роки; 
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здійснити заходи щодо підвищення ефективності та надійності 
функціонування систем водопостачання, водовідведення та очищення 
стічних вод, які забезпечать цілодобово якісною питною водою в повному 
обсязі населення, що має доступ до систем централізованого 
водопостачання та недопущення скидання неочищених та суттєве 
зменшення скидання недостатньо очищених стічних вод у поверхневі 
водоймища; 

розширити обсяги робіт з утилізації осадів каналізаційних очисних 
споруд; 

забезпечити проведення державного моніторингу роботи систем 
водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод; 

завершити найбільш капіталовитратні заходи, які дадуть змогу 
докорінно покращити екологічну та санітарно-епідеміологічну ситуацію в 
області, поліпшенню умов діяльності та підвищенню рівня життя 
населення. 

VІ. ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ 

Завданнями Програми є: 

охорона джерел питного водопостачання; 

доведення якості питної води до встановлених нормативів; 

нормативно-правове та науково-технічне забезпечення з 
урахуванням стандартів, технологій, засобів і методів, прийнятих у 
Європейському Союзі. 

 

1. За завданням «Охорона джерел питного водопостачання» 
передбачається здійснити: 

1.1. упорядкування зон санітарної охорони джерел питного 
водопостачання, які включають: 

утримання та благоустрій водоохоронних зон джерел питного 
водопостачання; 

приведення до нормативних вимог зон санітарної охорони джерел 
питного водопостачання;  

приведення першого поясу зон санітарної охорони підземних та 
поверхневих джерел питного водопостачання у відповідність до 
встановлених вимог; 

здійснення заходів із попередження міграції забруднюючих речовин 
у санітарних зонах охорони джерел питного водопостачання;  

винесення за межі другої зони санітарної охорони особливо 
екологічно небезпечних об’єктів – звалищ та полігонів твердих побутових 
відходів, скотомогильників тощо; 

захист джерел питного водопостачання від шкідливого впливу 
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суб’єктів господарювання та об’єктів, що створюють загрозу забруднення 
вод; 

1.2. будівництво та реконструкція водозабірних споруд із 
застосуванням новітніх технологій та обладнання. 

2. За завданням «Доведення якості питної води до встановлених 
нормативів» передбачається: 

2.1. впровадження станцій (установок) доочищення питної води на 
системах централізованого водопостачання, насамперед, для 
водозабезпечення дошкільних, шкільних та лікувальних закладів, 
зокрема, в сільських населених пунктах, та облаштування пунктів 
розливу питної води з доставкою її спецавтотранспортом; 

2.2. інвентаризація каналізаційних очисних споруд; 

2.3. будівництво і реконструкція водопровідних та каналізаційних 
очисних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання; 

2.4. розроблення схем оптимізації роботи систем централізованого 
водопостачання; 

2.5. оснащення лабораторій здійснення контролю якості води та 
стічних вод сучасним контрольно-аналітичним обладнанням; 

2.6. реконструкція аварійних водопровідних мереж і споруд на них, 
а також їх будівництво у населених пунктах Запорізької області, що 
забезпечені системами централізованого водопостачання; 

2.7. реконструкція та ремонт систем питного водопостачання в 
сільських населених пунктах Запорізької області, які користуються 
неякісною водою; 

2.8. реконструкція аварійних каналізаційних мереж (колекторів) і 
споруд на них, а також їх будівництво у населених пунктах Запорізької 
області, що забезпечені системами централізованого водовідведення; 

2.9. реконструкції та ремонту систем водовідведення міст і 
сільських населених пунктів області; 

2.10. стабілізація фінансово - економічного стану підприємств 
питного водопостачання та водовідведення. 

3. За завданням «Нормативно-правове та науково-технічне 
забезпечення з урахуванням стандартів, технологій, засобів і методів» 
передбачається виконати: 

3.1. Привести нормативно-правову базу у сфері питного 
водопостачання та водовідведення у відповідність до стандартів 
Європейського Союзу, у тому числі в частині посилення відповідальності 
за порушення нормативів забруднення навколишнього природного 
середовища, насамперед скидів промислових підприємств у водні 
об'єкти, зокрема, у частині: 
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регулювання відносин у сфері питного водопостачання та 
водовідведення; 

контролю та оцінки якості питної води та очищення стічних вод; 

запровадження економічно обґрунтованих тарифів на послуги з 
урахуванням витрат на здійснення капітальних вкладень;  

стандартизації, нормування тощо. 
 

3.2. розробити, удосконалити та впровадити науково - дослідні та 
дослідно-конструкторські розробки із застосуванням новітніх матеріалів, 
технологій, обладнання та приладів щодо: 

обґрунтування розміщення місць забору води з поверхневих і 
підземних джерел питного водопостачання;  

обґрунтування розміщення місць забору води з поверхневих і 
підземних джерел питного водопостачання; 

технологій водопідготовки, раціонального використання та економії 
питної води; 

методів та засобів фізико-хімічного та біологічного очищення води;  

технологій кондиціювання підземних вод та реконструкції 
водоочисних споруд для підвищення ефективності їх роботи з 
максимальним використанням діючих споруд та обладнання; 

технологій блочно-модульних водоочисних установок малої 
продуктивності; 

енерго- і ресурсозберігаючих технологій та обладнання на об'єктах 
підготовки питної води, очищення стічних вод та утилізації осадів; 

ефективних технологій очищення промивних вод для повторного 
використання та обробки осадів на спорудах питного водопостачання; 

проведення паспортизації централізованих систем водопостачання 
та водовідведення, насамперед джерел водопостачання, з визначенням 
техніко - економічних, санітарно-епідеміологічних і екологічних критеріїв 
та створенням автоматизованих баз даних. 
 

Переліки інвестиційних проектів, спрямованих на виконання заходів  
регіональної цільової програми наведені в додатках 1.1– 1.9.  
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VІІ. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 
 

Фінансування заходів регіональної цільової програми 
передбачається здійснювати за рахунок коштів: 

державного бюджету;  

коштів місцевих бюджетів, у тому числі спрямованих на 
фінансування заходів інших державних, регіональних та галузевих 
програм і проектів; 

коштів підприємств питного водопостачання та водовідведення 
відповідно до програм їх розвитку, затверджених в установленому 
порядку; 

інших джерел фінансування, у тому числі зовнішніх і внутрішніх 
запозичень, грантів міжнародних організацій, коштів міжнародних 
програм, благодійних внесків тощо.  

Обсяги фінансування регіональної цільової програми уточнюються 
під час підготовки проектів державного та місцевих бюджетів на 
відповідний рік у межах видатків, передбачених головним розпорядником 
коштів, відповідальним за виконання завдань і заходів програми.  

Кошти державного бюджету на виконання заходів регіональної 
цільової програми спрямовуються  згідно з порядками їх використання на 
відповідний рік за умови співфінансування з інших джерел.  

Враховуючи обмеженість фінансових можливостей місцевих 
бюджетів, реальні обсяги спрямованих коштів на відповідні заходи 
визначатимуться при прийнятті (внесенні змін) до відповідних бюджетів, 
виходячи з можливостей доходної частини. 

Управління житлово-комунального господарства 
облдержадміністрації подає щороку до Міністерства регіонального 
розвитку будівництва та житлово-комунального господарства під час 
підготовки проектів Державного бюджету України на відповідний рік 
обґрунтування обсягів робіт та їх фінансування з Державного бюджету 
України з урахуванням пропозицій регіональної комісії.  

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування регіональної цільової 
програми «Питна вода Запорізької області» на 2012 – 2020 роки наведені 
в додатку 2. 
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VІІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ 

Контроль за виконанням Програми покладений на постійну комісію 
обласної ради з питань власності та житлово-комунального господарства. 
Координація виконання Програми покладена на управління житлово-
комунального господарства Запорізької обласної державної адміністрації 
(в залежності від джерела фінансування). Протягом року (щоквартально 
до 10 числа) обов’язкове проведення звітності. 

Управління житлово-комунального господарства Запорізької 
обласної державної адміністрації щороку, не пізніше 1 лютого, подає 
постійній комісії обласної ради з питань власності та житлово-
комунального господарства інформацію про хід виконання завдань, 
визначених Програмою.  

Інформація повинна містити дані про фактичні обсяги та джерела 
фінансування і аналітичну записку про проведену роботу з виконання 
Програми, отримані результати, пояснення причин невиконання завдань, 
передбачених Програмою. 

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на 
забезпечення виконання Програми, здійснюється у встановленому 
порядку. 

ІХ. ПІДГОТОВКА КАДРІВ, ВИХОВАННЯ, ІНФОРМУВАННЯ ТА УЧАСТЬ 
ГРОМАДСЬКОСТІ У РОЗВ’ЯЗАННІ ПРОБЛЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ, 

ВОДОВІДВЕДЕННЯ ТА ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

З метою сприяння розвитку системи екологічної освіти, виховання, 
інформування населення, підготовки професійних кадрів і формування 
екологічної свідомості і культури спеціалістів підприємств 
водопостачання та водовідведення, для ефективного виконання 
пріоритетних напрямів реалізації необхідно здійснити: 

перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців сфери 
управління, інженерно-технічних працівників водопровідно-
каналізаційного господарства та фахівців контрольно-вимірювальних 
лабораторій; 

залучення громадських  організацій до участі у заходах, 
передбачених цією програмою; 

організацію конкурсів і виставок водозберігаючих, 
енергозберігаючих технологій, систем водовідведення та очищення 
стічних вод; 

підтримку природоохоронних акцій щодо захисту і збереження 
поверхневих водоймищ на державному та місцевому рівнях. 

Функції сприяння взаємодії та забезпечення координації роботи 
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, 
пов'язаних з виконанням регіональної цільової програми, і коригування 
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передбачених нею заходів відповідно до наявних фінансових, 
матеріальних та організаційних можливостей покладаються на 
регіональну комісію з реалізації регіональної цільової програми  «Питна 
вода Запорізької області» на 2012 – 2020 роки в порядку, визначеному 
Кабінетом Міністрів України. 

Х. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

Виконання Програми дасть можливість досягти сталого розвитку 
систем водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод в 
Україні, зокрема: 

забезпечити реалізацію державної політики у сфері питної води та 
питного водопостачання;  

підвищити якість питної води та очищення стічних вод;   
забезпечити охорону джерел питного водопостачання;  
впровадити на підприємствах питного водопостачання та 

водовідведення   новітні  технології  із  застосуванням  сучасного 
обладнання, приладів і матеріалів; 

зменшити втрати питної води;  
забезпечити цілодобове   постачання   якісної   питної   води  

населенню,    що має доступ до систем централізованого 
водопостачання; 

здійснити модернізацію роботи систем водовідведення та 
очищення стічних вод та створити інвестиційно-привабливе середовище 
в цій сфері; 

запровадити на каналізаційних очисних спорудах нові технологічні 
прийоми обробки та утилізації осадів стічних вод з отриманням 
органічних добрив, енергії та палива; 

покращити екологічний, санітарно-епідеміологічний стан та стан 
водоймищ в районах розташування водозаборів, каналізаційних очисних 
споруд; 

підвищити ефективність та екологічну безпеку використання 
суспільством водних та земельних ресурсів.  

Вирішення проблеми сприятиме надійному забезпеченню роботи 
систем водовідведення та очищення стічних вод, а отже, і збереженню 
здоров’я населення, підвищенню його добробуту; ефективному 
використанню матеріальних і енергетичних ресурсів; захисту 
навколишнього природного середовища від негативного впливу 
неочищених та недостатньо очищених стічних вод. 

Очікувані результати регіональної цільової програми «Питна вода 
Запорізької області» на 2012 – 2020 роки наведені в додатках 3.1, 3.2. 

 

 


