
        Затверджена 34 сесією 
        шостого скликання міської ради 
        9.10.2013р. рішення №____ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Г Р А М А 
Питна вода Деражні на 

2014-2020 роки 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

РОЗДІЛ І 
Загальне положення 

 
 Програма «Питна вода Деражні» на 2014-2020 роки /далі –програма/ 
спрямована на реалізацію державної політики щодо Закону України «Про 
питну воду та питне водопостачання» 
 Розроблення програми обумовлено: 

- належним екологічним станом поверхневих та підземних джерел питного 
водопостачання; 

- можливою загрозою санітарно-епідеміологічної ситуації в місті  
внаслідок низької якості води; 

- незадовільним технічним станом та зношеністю основних фондів систем 
питного водопостачання та водовідведення; 

- застосування застарілих технологій та обладнання в системах питного 
водопостачання та водовідведення міста; 

- високою енергоємністю питного водопостачання та водовідведення; 
- недостатністю використання діючих запасів підземних вод для питного 
водопостачання населення; 

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

          РОЗДІЛ ІІ 
 

СУЧАСНИЙ СТАН ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ 
МЕРЕЖІ ТА ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ 

 
 Станом на 1 жовтня 2013 року централізованим питним водопостачанням  
м.Деражня забезпечено. Місто забезпечується за рахунок підземних вод, що в 
свою чергу є вирішальним чинником санітарного та  епідеміологічного 
благополуччя населення. Потенційні запаси підземних вод дають змогу в 
повній мірі розвивати системи питного водопостачання. На багатьох джерелах 
питного водопостачання не дотримується режим зон санітарної охорони. 
 Водопровідні мережі м.Деражня, насосні станції та насосні агрегати, 
відпрацювали нормативний термін експлуатації, що призводить до підвищення 
витрат електричної енергії та збільшення собівартості перекачуваних стоків. 
 В аварійному стані перебуває 19 км. водопровідних та 15 км. 
каналізаційних мереж, що становить відповідно 82 та 88 відсотків їх  загальної 
довжини. 
 Тарифи на послуги питного водопостачання для населення не 
відшкодовують витрат на виробництво, не враховують інвестиційної складової, 
що обумовлює збитковість функціонування підгалузі в цілому та поступовий її 
занепад. 
 Заборгованість споживачів послуг на 01 жовтня 2013 року в місті 
становила  близько 30 тисяч гривень. 



 У структурі експлуатаційних затрат найбільшу питому вагу – 32 відсотки 
становить електроенергія. Успішне розв’язання проблеми енергозбереження 
дасть змогу не лише зекономити кошти для інвестування розвитку системи 
питного водопостачання, а й упорядкувати в подальшому тарифи на питну воду 
у бік їх зниження. 
 Проблеми водопостачання населення міста та якісної питної води мають 
загальнодержавне значення і потребують комплексного вирішення. 
 

РОЗДІЛ ІІІ 
МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

 
 Метою програми є забезпечення сталого збалансованого розвитку 
централізованого питного водопостачання та очищення стічних вод, 
задоволення потреб споживачів у якісній питній воді по  прийнятій, економічно 
обґрунтованій ціні, забезпечення доступу до неї в межах встановлених 
нормативів питного водопостачання, вирішення питань охорони підземних вод 
та скидання забруднених речовин у водоймища. 
 Для досягнення зазначеної мети необхідно розв’язати завдання щодо 
підвищення ефективності та надійності функціонування систем водопровідно- 
каналізаційного господарства,  узаконенням механізму водокористування, у 
тому числі за рахунок державної підтримки. 
 

РОЗДІЛ ІV 
НАПРЯМКИ, ЗАХОДИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ  

ПРОГРАМИ. 
 
  Виконання Програми здійснюється за такими основними напрямами: 
ПЕРШИЙ: - підвищення рівня ефективності і охорони та раціонального 
використання підземних джерел питного  водопостачання. 
 Серед заходів, що дають змогу значно поліпшити якість питного 
водопостачання суттєве значення мають заходи щодо покращення стану зон 
санітарної охорони джерел питного водопостачання, відновлення стану 
першого поясу санітарної охорони, здешевлення робіт із ліквідації забруднених 
речовин у другому і третьому поясах зон санітарної охорони. 
ДРУГИЙ -  забезпечення фінансової самодостатності надавачів послуг  з 
централізованого питного водопостачання та водовідведення. Запровадження 
диференціації оплати споживання послуг з цієї сфери залежно від їх кількості 
на покриття витрат підприємств та розвитку водопровідно-каналізаційного 
господарства. 
 Серед заходів, що дасть змогу значно поліпшити фінансову 
самодостатність підприємства, яке надає послуги з  централізованого питного 
водопостачання та водовідведення суттєве  значення мають заходи щодо 
приведення тарифів на послуги у цій сфері усіх споживачів у відповідність з 
економічно обґрунтованими витратами на їх виробництво; вирішення питання 
про встановлення тарифів на електроенергію для підприємств, що 
використовується для забезпечення водопостачання населення міста  на рівні 



тарифів для побутових потреб населення; упорядкування нормативно-правової 
бази щодо затвердження та використання запасів питної води. 
ТРЕТІЙ – розвиток, реконструкція та модернізація систем централізованого 
питного водопостачання та водовідведення ресурсо та енергозберігаючими 
технологіями стічних вод і відповідним обладнанням та приладами контролю. 
 Впровадження технологій щодо раціонального використання та економії 
питної води, встановлення сучасного енерго-  та ресурсозберігаючого 
обладнання, встановлення оптимальних за параметрами насосів, гідравлічних 
розрахунків для оптимізації тиску у водопроводах і водопровідних мережах, 
удосконалення систем контролю та обліку за використанням питної води. 
Модернізація енергетичного господарства водопровідних споруд дозволить 
забезпечити зниження споживання питної води, витрат на експлуатацію систем 
водопостачання та водовідведення, зменшення забруднених водних об’єктів за 
рахунок кращого очищення стічних вод при незмінній потужності очисних 
споруд, скорочення капітальних вкладень на будівництво головних споруд 
водопровідних мереж. 
     

РОЗДІЛ V. 
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ. 

 
 Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів: 

- державного бюджету України ( з урахуванням заходів, які фінансуються у 
рамках загальнодержавної програми «Питна вода України» на 2006-2020 
роки); 

- місцевих бюджетів; 
- приватного сектору; 
- підприємств водопровідно-каналізаційного господарства відповідно до 
програм їх розвитку, затверджених органами місцевого самоврядування; 

- інших джерел.  


