
  

 
 

УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                             третя сесія  

сьомого скликання 
 

РІШЕННЯ 

28 січня  2016 р.                                Деражня                                           № 5 

 

 

 

Про хід виконання Програми захисту території м.Деражні 

Хмельницької області від шкідливої дії вод на період   

2015 – 2020 років 

 

 

 Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до Закону України «Про державне прогнозування та 

розроблення програм економічного і соціального розвитку України», 

заслухавши звіт про хід виконання Програми захисту території м.Деражні 

Хмельницької області від шкідливої дії вод на період  2015 – 2020 років, 

затвердженої рішенням міської ради № 4 від 25 лютого 2015 року, відповідно 

до пропозицій постійних комісій міської ради, міська рада 

 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Звіт про хід виконання Програми захисту території м.Деражні 

Хмельницької області від шкідливої дії вод на період  2015 – 2020 років, 

затвердженої рішенням міської ради № 4 від 25 лютого 2015 року взяти до 

відома (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради 

Сидорук В.А. та постійну комісію міської ради з питань житлово- 

комунального господарства та комунальної власності (голова комісії – 

Сулін І.А.) 

 

 

Міський голова                                 А.М.Ковпак 
 

                                                       
                           



                        Додаток   

                                                                  

до рішення міської ради «Про хід 

виконання Програми захисту  

території м.Деражні Хмельницької 

області від шкідливої дії вод на період 

2015 – 2020 років»  № 5                                                                                     
 

 

Інформація 

про хід виконання Програми захисту території м.Деражні 

Хмельницької області від шкідливої дії вод на період 2015 – 2020 років, 

затвердженої рішенням міської ради № 4 від 25 лютого 2015 року                                                                                       
 

Відповідно до Програми захисту  території м.Деражні Хмельницької 

області від шкідливої дії вод на період  2015 – 2020 років, метою програми є                                                                                  

забезпечення захисту громадян від шкідливої дії вод, мінімізація заподіяних 

нею збитків. 

           Територією міста Деражні протікає річка Вовк, яка має декілька 

приток, через те, що вона відноситься до рівнинних, для неї характерні 

весняні повені. 

Аналіз гідрологічної обстановки на річці та притоках свідчить про те, 

що є загроза аварійного проходження весняних повеней, а також дощових 

літніх паводків. 

На частині території міста розвинені процеси підтоплення за рахунок 

підйому рівня грунтових вод. Все це ускладнює проживання людей та 

санітарну обстановку. 

Підтоплення пов’язане  з дією комплексу факторів, а саме : 

замулення приток; 

відсутність вертикального планування територій; 

будівництво ставків вище по рельєфу розташування садиб та 

порушення правил їх експлуатації. 

Тому умови захисту від шкідливої дії вод є нагальною 

водогосподарською проблемою. 

Система захисту створена з урахуванням особливостей формування та 

проходження повеней і паводків, а також рівнів грунтових вод. 

 До природних факторів формування повеней та дощових паводків 

належать : 

зміна гідрометеорологічної ситуації; 

недостатня пропускна здатність русел річок. 

До факторів господарської діяльності, що справляють значний вплив на 

формування повеневого стоку, належить: 

розорювання водозборів без застосування протиерозійних заходів; 

забудова зон можливого затоплення. 



Тому виконання заходів програми є важливою складовою формування 

та реалізації заходів по захисту від підтоплення частини вулиць міста та 

об’єктів водопостачання. 

      Програма спрямована на досягнення взаємопов’язаних стратегічних 

цілей, а саме: 

          створення умов для безпечного проживання населення; 

          усунення причин, що впливають на формування повеней (заходи по 

розчистці русел приток, створення прибережних захисних смуг та 

водоохоронних зон тощо); 

          екологічне виховання населення, спрямоване на дбайливе ставлення до 

довкілля. 

            За програмою передбачається проведення заходів у два етапи : 

      1-й етап – заходи щодо ліквідації наслідків шкідливої дії вод на 2015-

2017 роки. Протягом всього періоду проводяться заходи щодо запобігання  

аварійного стану та можливому (прогнозованому) критичному стану водних 

об’єктів  

      2-й етап – заходи щодо запобігання на 2016-2020 роки  наслідкам 

шкідливої дії вод. 

            Протягом першого етапу виконуються заходи щодо ліквідації 

наслідків шкідливої дії вод, проводяться заходи щодо доведення параметру 

водних об’єктів до науково обгрунтованих нормативів, що гарантуватиме 

екологічну безпеку життєдіяльності населеного пункту і досягнення 

збалансованого рівня шкідливого впливу на водні об’єкти та їх спроможності 

до відновлення. При цьому деякі роботи необхідно проводити в режимі 

підвищеної готовності для того, щоб забезпечити запобігання розвитку 

аварійних ситуацій. 

              З цією метою за кошти міського бюджету розроблені два проекти : 

1. Розчистка русла правої притоки р.Вовк без назви м.Деражня Хмельницької 

області на суму 619,879 тис.грн. в тому числі будівельно-монтажні роботи – 

445,408 тис.грн. в цінах станом на 01.03.2013 р. 

        Експертний звіт ДП «Хмельницькийдержбудекспертиза» № 23-00037-13 

від 13.03.2013 р. 

2.Капітальний ремонт - Розчистка  русла південної притоки р.Вовк без назви, 

прилеглої до території містечка цукровиків м.Деражня Хмельницької області 

на суму 718,350 тис.грн. в тому числі будівельно-монтажні роботи - 520,952 

тис.грн. в цінах станом на 23.03.2015 р. 

         Експертний звіт ДП «Хмельницькийдержбудекспертиза» № 23-00161-15 

від 23.03.2015 р. 

              Виконання робіт по першому проекту розпочато в 2013 році за кошти 

міського бюджету на суму 50 тис.грн. За ці кошти розроблено проектно-

кошторисну документацію і проведено її експертизу на суму 4,3 тис.грн. та 

виконані земляні роботи по розчистці русла притоки – її розширенню з 

метою відведення паводкових вод від будинків по вул. Руцького та 

земельних ділянок по вул. Шевченка. В 2015 році за рахунок коштів 

обласного фонду охорони навколишнього природного середовища виконані 



роботи на суму 249 тис.грн. В 2015 році виконані земляні роботи по 

влаштуванню огороджувальної протиповеневої дамби вздовж вулиці 

Руцького. Залишок кошториса по об’єкту складає 320,0 тис.грн. Для 

завершення робіт по об’єкту необхідно розчистити 100 м притоки, 

влаштувати її стикування з існуючим струмком та закінчити благоустрій 

прибережної зони.  

                 Виконання робіт по другому проекту розпочато в 2015 році. 

Проектом передбачено захист від підтоплення будинків по вул. Робітничій, 

Сагайдачного, пров. Примакова та Заводського. За кошти міського бюджету 

виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено її експертизу 

на суму 9,4 тис.грн. Виконані роботи за рахунок коштів обласного фонду 

охорони навколишнього природного середовища виконані роботи на суму 

449 тис.грн. В  2015 році виконані земляні роботи по видаленню зелених 

насаджень – дерев та кущів, які само насіялися в руслі струмка, також 

проведені земляні роботи по розчищенню русла від станції штучної 

біологічної очистки господарсько-побутових стоків до шляхопроводу. В 

процесі виконання робіт поглиблено дно притоки та розширено її русло. 

                   Для завершення робіт та введення об’єкта в експлуатацію залишок 

кошторису складає 260 тис.грн.. В 2016 будуть виконані роботи по 

благоустрою прибережної зони та влаштуванні переходів через притоку з 

південної частини міста (мікрорайон Трояни) до дошкільного навчального 

закладу № 1 та загальноосвітньої школи № 3. 

                   Вищеперераховані роботи заплановано виконати в 2016 році за 

рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного 

середовища, так як вони є дуже важливими для громади міста Деражні. 

        На другому етапі необхідно прогнозувати виділення коштів на 

проведення відповідних заходів по утриманню русел водовідвідних 

осушувальних каналів, русел приток та гідротехнічних споруд на них. . 
        

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                              Сидорук В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 


