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I. ЗАГАЛЪНI ПОЛОЖЕННЯ

Програма <<Питна вода ВишневоТ MicbKoi ради на202l-202З роки) (далi
- 11рограма) розроблена вiдповiдно до Водного кодексу Украiни, Кодексу
Украiни про надра та на виконання Законiв УкраТни кПро Загальнодержавну
чiльову програму <<Питна вода УкраТни>> на 20l l -2020 роки), <.Про питну
воду та питне водопостачанFIя)), <<I1po oxopo]ly навколишнього приролного
середовища)), <<[lpo забезпечеFIt{я caHiTapr{ol,o та епiдемi.tгtого благопоJIуччя
насеJlення)) ,га спрямована FIa реаJIiзацiго дtержавноТ полiтики щодо
забезпечення населення якiсною питною водо}о в достатгriй кiлькостi.

Заходи Програми спрямованi на розвиток та реконструкuiю систем
централiзованого водопостачання та водовiдведення, охорони джерел
питного водопостачання, доведення якостi питноТ води до вимог державних
стандартiв, нормативно-правового забезпечення у сферi питного
водопостачання та водовiдведення, розроблення та вIIровадження науково-
дослiдних i дослiдно-конструкторських розробок iз застосуванням HoBiTHix
MaT,epialliв, технологiй, обладнання та гIриJ,Iадiв.

Забезпечення насеJ]ення мiс,га Вишневе,га села Крrокiвщина якiсною
питноtо водою, цеLIтра,цiзованим водоIIос,гачанFIям та водовiдведенЁям е

однiсtо з прiоритетних проблем, розв'язаrIня яких приведе до збереженtjя
здоров'я, полiпшення умов дiяльностi i гriдвиш(ення рiвllя життя населенFIя.

lI. визFIлчЕння проБлЕм,
СПРЯМОВАНА ПРОГРЛIИА

нА розв,я:]Ання ,Iких

Розроблення Програми обумовлено наступними факторами :

незадовiльним станом першого поясу охорони пiдземних джерел
питного водопостачання ;

незадовiльним технiчним станом i зношенiстю основних фондiв систем
питного водопостачання та водовiдведення;

застосуваFIням застарiлих технологiй i облад}tання i обладнання в

лабораторному контролi питного водlопостачання та водовiдведення ;

високо[о енергосмнiст}о центраrliзованого питного водопостачання та
водовi дведення;

недос,гатнiстю використання розвiланих запасiв, перспективFIих i

аJI ьl,ерLIативних pecypciB гliдземt-t их Bo.t1 лля tI итного водопостача}Iня
населення;



обмеженiстю iгlвес,гицiт i лесрiци-гом фiнансових pecypciB, необхiдних
дJIя розвитку, утримання в наJIежному техt{iчному cTaHi та експлуатацii
систем питного водопостачання.

III. МЕТЛ ПРОГРАМИ

мета Програми полягас в задоволеннi гrоr,реб споживачiв у питFIiй водi
гарантованоi якостi вiдповiдно до вимог чиFIних нормативних документiв за
доступною, економiчно обгрунтованою цiною, забезпеченнi сталого
збалансованого розвитку систем централiзованого i децентралiзованого
питного водопостачання м. Вишневе, пiдвищегlнi рiвня безпеки
об'сктiв водопостачання, а також рачiонального використання, збережеrIня та
охорони навколишнього природного середовиша.

IV. ШЛЯХИ I СПОСОБИ РОЗВ,ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ

СучасниЙ незадовiльний с.гаll вод1-Iих об'скr.iв показУс' що проб.uеми у
сферi охоронИ воД вiд забрулгIеt.ltlя l.а висt.Iа)(ення не r.iльки не знаЙшJIи
виРiшеннЯ, а Й значнО загострились, особливо в ocTaHHi роки. У r,аких умовах
вивчення рiвневого та гiдрохiмiчноI,о режиму гtiдземних Вод, наt)Iяд за
процесом забрулнення мае вирiшальне значення щодо проблеми якiсного
водопостачання споживачiв MicTa.

ГIитне водопостачання MicTa на l00 % забезпечусться з артезiанських
свердловин. Якiсть води у водних об'сктах MicTa е вирiшалъним чинником
санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення.

На цеЙ час В MicTi працюС 45 свеРдловИН, З якиХ потребуе ремонту 2
свердловини, створена система децеIJтралiзованого водопостачання, яка
нал iчус 5 бюветiв.

Про,гяХ<нiсть мереж водопровiдного I,осподарства MicTa скJIадас
майже l03 км, а канаJIiзацiйних - 57 км. ix амортизацiя склалае 75%-85Yo, а
/lеякi дi,llянки збулованi в l969 рошi. Замiни чи санацii вимагають 30 %
трубопроводiв i мерехс. В аварiйгrому станi згlахоляться 4907 ,I м водогrроводiв
iMepex<. Витоки з аварiйних та зношених Mepe)(,KpiM можливого вторинного
забрулнення питноТ води, обумовл}оють пiдтоплення територii насеJIеного
пункту.

питомi норми водоспоживання перевищують аналогiчнi показн ики
розвиНутиХ краiн У 1,5 - 3 разИ i досяГаютЬ 300 л на особу за лобу. Втрати в
системах водопостачання сягають 29,8З%.

методики якiсних показникiв у сферi питнот води та питного
водопостачання недосконаJIi та поr:ребують I1ривелення Т* у вiлповiднiсть iз
стандартами европейсъкого соIозу. Згiдно з цим потребус вдосконалення й
наявFIа в MicTi "lrабораторна база.

ВраховуFочи'Ге, що вар,гiс,гь еJIекl,роегrергiТ с основ}{ою ск.;IаловоIо
BapтocTi во/Iи господlарсько-пи1.}lого призначення, енергозбереження с однiсtо
з осl-{овItих проблем мо/tерtriзацiТ системи пиl,гIого водогIостачаIJня.



Проблеми водопостаLIаFIIIя насеJIенLIя l,a якостi питноi води MaIoTb
стратегiчне значення i потребуIотъ комплексного вирiшlення.

значна частина водопровiдних споруд, мереж.га обладнання вже
перевищили нормативниЙ с,грок експлуа.гацiТ, lrto призВоltить до зFIи)I(еFIFIя
ефек,гивностi очищенFIЯ t-lитl-tоj'Во/lи, пiдвищеннЯ ви.гра.Г матерiальгtих та
енергетичних pecypciB, збiльшенгlя собiвартос.гi гrослуг.

мета Програми досягаеться наступними шляхами:
о попередження забрулнення джерел питного водопос,гачання на

ocHoBi постiйногО монiтОрингУ cTal{y пiдземних вод та прогнозу
змiни гiдрогеологiч оi си.гуа1_1ii', забезгlечення Тх вiдповiдностi
санiтарно-епiдемiчним вимогам;

о пiдвищення ефектиг HocTi та надiйrrостi функчiонування систем
водопостачання за aXyIJoK реалiзацiI водоохороFIних, технiчгlих,
санiтарних заходiв;

о KoHl,pr лlо якостi пиl.ноТ води;
О розвиТку сИстеМ заборУ, збеРil,аНFIя, ,гранспорТуванFIя питноi води;
о розвитку нормативtIо-правовоl' бази з IlитаtIь водопостачання,

о розвитку господарського механiзму, що стимуJrюс енергозбережеI-Iня та
екоt;омiю води за рахуно державноi пiдтримки, розвитку та сталого
функцiонув ння водопровiдноТ Mepe>rci;

збiльшенням енергоефективностi i рачiональне використання
матерiальних,га iнших pecypciB; пiдвищенням надiйгrостi роботи
системи водопостачання та запобiгання погiршенню якостi води при
транспортуваннi до споживачi в;

пiдвищенням квалiфiкачiI робiтгrикiв та постiйне iнформування
I{аселення про якiсr:ь пиr,ноТ воllи ],а сl,ан сис,геми водоIlостачання.

Забезпечення насеJIення IIитноtо водою I,аран,гованоТ якосr,i :

Пiдвищення енергоефективностi
використання матерiальних pecypciB :

i забезпечення раuiонального

- рачiональне використання електроенергiТ, в т. ч.:
о оптимiзацiя режимiв роботи розподiльних мереж на ocHoBi

гiдравл iчних розрахункi в;
о здiйснення зонуваI{ня розподiльних мереж;
о проведення енергоаудиту та замiни насосно-енергетичного

обладнання на бiльш ефек.гивFIе;
- зниження втрат i неврахованих витрат води, в т. ч.:

о замiна зап iрно-регулюlочоi' арма,гури на розгIодi,цьних мережах;



о органiзацiя лабораторiI пошуку витокiв та несанкцiонованих
пiдключень до системи;

о створення багаторiвневоТ системи облiку води;
- ЗМеНшення витрат води на власнi по,греби водоочисних с,ганцiй через:

. оптимiзаrriю режиму гIромивки фiльтрiв;
О СТВОреННЯ сИстеми безперервI-Iого видалення осаду з вiдстiЙникiв;
о гIовторне використання промивних вод;
о замiну вгlу,грirшньомайл,аtlLIиковоi арматури.

ПiДВИШеННя надiйностi роботи системи водопостаLIання та запобiгання
погiрШенню яttостi води при транспор,ryваннi до споживачiв:

- Замiна i санацiя водоводiв та трубопроводiв розподiльноI Mepex<i;
- СТворення резервноi системи водопостачання шляхом переведення

частини артезiанських свердловиtI у гарячий резерв;
- розвиток резервуарного парку;
- реконструкцiя iснуючих насосних стаtlцiй та булiвництво LIових;
- пiдвищення рiвня експлуатацiТ водопровiдноi системи, в т. ч.:

о створення автоматизованоi системи управлiння;о розвиток виробничих баз на об'сктах KI-I ((tsишнiвськводоканал));
о Закупiвля спецiалiзованих установок та обладнання дIý

експлуатацiТ систем;

Забезпечення стаJlого розвитку КII <<Вишнiвськводоканал)) ВишневоТ
MicbKoT ради Кисво-Свяr,ошинського району КиiвськоТ областi :

- приведення тарифiв за наданi послуги у вiдповiднiсть до Тх
соб i варто cTi ;

- вiдпрацювання оптимальноi структури управлiння пiдприемством.
Пiдвищення квалiфiкачiТ робiтникiв та постiйне iнформування

НасеЛення про якiсть питноi води та cTaI-{ системи водопостачання:
- пiдготовка та перепiдготовка iнлсенерно-технiчних робiтникiв та

робочих, обмiн передовим досвiдом;

- реГУлярне iнформування насеJIення про якiсть питноТ води та стан
системи водопостачання.

Нормаr,ивно-правове, наукове i гlроектI-Iе забезпеченгrя llрограми :

- розробка концегrцiт водопостачаI{ня MicTa з визначенням
вiдповiдальностi за булiвництво й ексIrлуатацiю системи децентралiзованого
водопостачання;

- проведення технологiчних дослiджень i визначення оtIтимальних
режимiв роботи очисних споруд;

- проведення гiлравлiчного розрахунку i розробка на його ocHoBi планiв
замiни насосFIого обладнання, арматури, перекладки трубопроволiв;

- розвиток необхiдноТ нормативноТ бази для нормального
функцi онування п iдприсмства 

;

- розробка проектно-кошторисl-tоТ локумеrrтацiТ гrа булiвниtггво об'сктiв
водопостачання.



Ч. ЗАВДЛННЯ I ЗАХОДИ

програма розрахована на 3 роки i виконуватиметься у три етапи.
на першому етапi виконання Програми використовуватимуться

результати вже проведених наукових дослiдхtень, доведених до стадii
розробки конструкторськот /1окументацiт, буле забезпечено введеFIня в
експлУа,гацiю досЛi.ltl-tо-ltромисJlовиХ зразкiв tla ocHoBi FIовiтгliх технолог,iй
питного водопостачання 1,а водовiдвеле}{ня. Одночасно в рамках науково-
технiчних та iнновацiйних пiлпрограм буле розгорIJуто HaykoBi дослiджеt-tня i

досл iдно-коI{структорськi робоr,и, Що забезпеча,l,L впровадження передових
науково-технiчних досягнеFIь lliл час реаJIiзацiт iнвестицiйгrих програм на
FIаступFIиХ етапаХ. 'ГакиМ чиноМ, буле забезпечеIJО I]игIереджувальне
виконання науково-дослiдних i дослiдно-конструкторських робiт та Тх
своечасне впровадження у практику.

на Другому етапi передбачаеться розширення обсягiв робiт з
вiдновленFIя, реконсТРУкцii, булiвництва систем питного водопостачання
MicTa , а також з охороН и та гIокращення сl.ану водних об'ектiв та злiйснегtгlя
заходiв щодо пiдвищеI-Iня ефективtlостi та гlадiйностi функчiонуваFIня систем
питFIого водопостачання.

На третьому етапi переДбачас.гься завершення найбiльш
капiталовитратних заходiв, якi даду].ь змогу докорiнно покращ ити
забезгtечення I-Iаселення MicTa яIкiсноtо пит}|оlо I]одою i в достатгriй кiлькосr.i.

OcHoBtI ими заходами 11рограми с:
l. Здiйснення заходiв щодо ефективFIого викорИстання питноI води та

зниження енергоемностi iT виробництва.
2. Створення сприятливих умов Для залучення iнвестицiйних pecypciB з

MeToIo технiчного переоснащення систем питного водопостачання.
з. Здiйснення заходiв з дослiдження i охорони д}керел питного

водопостачання (iнвентаризацiя та екологiчна оцiнка стану пiдземних
д)I(ерел, розроблення прогнозiв iх якостi, проведення паспортизацiт джерел
питFIого водопо стачання).

4. Полiпшення стану i забезпечеIJI.Iя /Iотримання режимiв зон caFIiTaprroT
охороНи та I]одоохороннИх зоН джереJI питного волопос-гачання.

Виконання Програми здiйснюсться за такими осIJовIJими Frапрямками:
- охорона ,га 

рашiонаJIьне використання д>керел питIlого водопостачаFIня;
- науково-технiчне забезгtеLlеIJI-Iя з урахуванням с,гаI{дарr,iв, техноJlогiй,

засобiв i мrеТодiв, прийнЯтиХ у Свропейському союзi;
- розвиток i реконструкцiя систем водопостачання;
- забезпечення пiдприемства питного водопостачання ресурс}{ими

енергозберiгаючими технологiями , вiдповiдним обладнанням,
приладами контрол}о та облiку води.
Охорона та PaLtioHaлbIJe використанFIя джереJI гIитного

волопостачання IзклIочае :



- покРащеннЯ станУ зоН caНiTapHoi охорони д)I(ерел водопостачанFIя;- благоустрiй водоохоронних зон;
- монiторинг стану свердловин' вода З яких використовуетъся для

питного водопостачання.
У результатi здiйснення цих заходiв, а також заходiв, передбачених

Загальнодержавною t{iльовою кПитгlа вода УкраТни на 20l l -202О рокипрограмою розвитку водного господарства, iгtшими загальнодержавними та
цiльовими програмами, зменшиться потрапляння забрулн}оючих речовин уволнi об'скти - джерела питного во/lо]-Iостачання.

Серед заходiв, tllo надаюl.ь мо)I(JIивiсть значно поJIiпш ити якiсть
пи,гного водопостачання, суттсве зFIаЧення MaIoTb заходИ щодо покращеFIFIя
с,гаIJУ зоН caHiTapr-roi охороFIИ /.l)(epeJI Ilи,гFlоt,о водопос1ачаFIня, якi
,включають: IIроведення обстеженFIя с,гану першого поясу зон caHiTapHoT
охорони, iХ вiднов-llеннЯ; здiйснення робiт з Irоперед)(енtlя мir.рацii
забрулНю}очиХ речовИн у дрУгомУ i третЬомУ поясаХ зоН caHiTapHoT охороFIи;
винесення за межi лругоI зони санiтарноi охорони особливо небезпечних
забрулнювачi в - звалищ.

Науково-технiчне забезпечення Програми
запасiв питноj води, економii питtrоi води,
пiдземних джерел питFIого водопостачання.

Розроблення технологiй щодо рачiональFIого використання та eKoIloMiT
питноi водИ передбачас провеДенFIя I{аукоВо-досЛiдних i дослiлно-
конструкторських робiт З розробки сучасноt,о еrIергоресурсозберiга}очого
облlа/]нання та технолоl,iй, всl,аноI]лення оIl,],имаJIьt{их за параметрами
ttacociB, гiлравltiчних розрахункiв дJIя оптимiзацiТ ],иску у водоводах i

водопровiдних мере)(ах, удосконалеFIня систем контролю та облiку за
викорИстанняМ питноi води, модернiзаuiю еI{ергетичного t,осполарс.гва
водопровiдних споруд.

здiйснення зазначених заходiв дозволить забезпечити зниженFIя
споживання питноi води, витрат на експлуатацiю систем водопостачання,
скоротити капiтальнi вкладання на будiвництво головних споруд
водопровiдних мереж та питому вагу волоспоживаrIня в житлово-
комунальному господарствi .

УдосконаJIеIIня водозаборiв з t-l iдземгlих д}кереJI Ilитного
водопостачання,га технологiй t-liдг,отовки гIи.гнот води передбачас:

. булiвництво водоприймальних споруд ;
о проведення i1,1вентаризашii' волозаборiв гtiдземних вод з визначеLtням

технiко-екоLlомiчгlих, санiтарно-епiдемiологiчних та екоJIогiчних критерiiв
водозаборi в;

. здiйснення робiт з вдоскоLIаJ]ення пi,цйомного обладнання,
ко I-Iтрольно- вим l рювал ьноI апаратури ;. розробку комплексу заходiв шодо захисту пiдземних вод вiд
виснаження та забруднення;

о розрОбпУ комплексУ гiгiснiчних вимог до методiв аналiзу, а також
замiгtи обладнаннЯ i матерiалiв для коtIтролю iT якостi;

включас: вивчення та захист
вдосконалення водозаборiв



. використання нових MaTepia.lriB-га обllа/tнання, Якi маюr.ь надi йуlий
антикорозiйний захист i високий термiгl використання.

ВпровадженнЯ нових техноЛогiчних рiшень з вдосконаJIення
водозаборiв буле здiйснюватися тiльки пiсля вивчення та дослiдження запасiв
експертизи санiтарних зон охорони.

Розвиток i рекоFIструкцiя систем питного водопостачання та
воловiдведення передбачас:

, булiвFIИцтво, капiтаЛьниЙ peMorIT та реконструкшiю водопровiдних
мереж;

. заМiна прИладiв облiку води в )I(итлових булинках;
, запобiгання аварiям на пiдприсмс,гвах IIи-гноt.о вологIостачання.
основним завдаНняМ розвиткУ сис,геМ пит}Iо1-,о водопостачання с

здiйснення заходiв щодо забезпечення FIаселен}Iя пи,гI{оtо водоtо норма1ивноТ
я KocT,i.

ЗаВДаННЯ ПРОГРаМи Мо)(у],ь бути виконанi за умови реаJIiзацiтвзаемопов'язаних заходiв iнших програм, зокрема, Загальнодержавrtот
цiльовоi Програми <<Питна вода Украiни)) на 20l l -2о2О роки.

VI. ОЧIКУВАНI РЕЗУЛЬТАТИ, ЕФЕКТИВНIСТЪ ПРОГРДМИ

виконання програми лозвол ить створ ити умови для забезпечення
населення м. Вишьlеве питною водою гарантованоi якостi, зниз ити
собiвартiс,гь та пiдвищити якiстl, наданих послуц забезпе чити надiйнiсть
функцiонування сис'еми водопостачаIJня, пiдвищи'и безпечнiсть об'сктiв
водопОстачанНя та запобiгтИ Тх негативt{оМу впливу LIa навкоJIиIIIFIс природне
сереловиIIlе, зо крема :

в економiчнiй сферi:
- змеНlIIуватИ гIитомi енер],овитрат,и у системах водопостачання i

водовiдвелення щорiчно До TexHi чно обгрунтованого м i гr i мального pi вгlя ;- знизити витоки i HeBpaxoBaHi витрати води шляхом встановлеFIня
прилаДiв облiку та оптимiзацiТ режимiв роботи розподiльноi мережi;

_ за рахунок впровадження технологiт повторного використання
промиВниХ воД знизиТи витрати водИ на влаСнi потРебИ водооЧисниХ с.гаНшiй;

- скорОти,гИ аварiйнiстЬ на розПо/IlльнИх мережах;
- забезпечити сIlраведливiс.гь i гrрозорiсть формуванFIя тарисрiв за

послуги водопостачання ;

у соцiальнiй сферi:
- забезпечити гараI-IтованУ якiс-гь ПодаFIоj' спо>l<ивачаМ питноi. води у

вiдповiдностi iз чинними нормативами,

- забезпеЧ и-L,И можJIивiсть aBToI-IoMFIoI,сl пос,I,аЧаrIня гlитноi' Воли
населенню у випадках надзвичайних ситуацiй;

- полiпшити санiтарно-епiдемiчну ситуацirо щодо забезпечення питноtо
водою;



- забезtlечити замiну булинкоt]их приJIадiв облiку у житлов их булинках

VII. ОБСЯГИ Т,А ДЖЕРЕЛА ФIНДНСУВАННЯ.

Фiнансування Програми здiйснюеться за рахунок:

- коштiв державного бюдх<ету Украiни;
- коштiв мiського бюджетУ ВишневоТ MicbKoT ради;- коштiв пiдприемства кП <<Вишнiвськводоканал)) Кисво-

Святошинського району Киiвськоi областi ;

- iнших джерел фiнансування, якi не забороненi чинним законодавством
УкраIни.

Для реаЛiзацiТ 11рограми необхiлгri коlлr,и у cyMi 53 MJI}l. 980 тис. грн.
Фактичне фiнансування захоl(iв Гlрограми здtiйснюсться у межах

кошr,iв, затверд)кених у вiдповiлних бюдх<етах на кожний поточний piK.

VIII. oCBlTA, пIдготовкА клдрIв, виховАння,
IНФОРМУВАННЯ ТА УЧАСТЬ ГРОМАДСЪКОСТI У РОЗВ,ЯЗДННI
ПРОБЛЕМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НДСЕЛЕННЯ ПИТНОIО ВОДОЮ

З MeTolo сприяння розвитку системи екологiчноi освiти, виховання,
iнформування населення, пiдготовки професiйних калрiв iформуванFIя
екологiчноI свiдомостi та культури спецiалiстiв пiдприсмства кп
<<Вишнiвськволоканал)), для ефективI-Iого виконагIFIя прiоритетних rrапрямiв
реалiзацiТ Програми передбачаеться.

о перепiдготовка та пiдвищенLIя кваJ,riфiкацil,фu*iвцiв сфери управлiгtьtя
водопровiдними мережами ;, пiдготовка i пiдвищеFIня квалiсрiкачiт срахiвцiв контрольно-
вим i рювальн их лабораторi й ;

, залучення громадських орI,анiзацiй до УLIас,гi у заходах, гIередбачених
цiеrо [Iрограмою.

IX. КОНТРОЛЬ ЗЛ ВИКОНЛННЯМ ПРОГРАМИ

контроль за виконанFIям Програми здiйснюtоть Вишнева Micbka Рада та
iJ виконавчий KoMiTeT вiдповiдно до своТх повнова}кень.

Громадсъкий контроль за ходом реалi.зачii Програми виконусться згiдно
з Законом УкраТни <,Про гIитFIу воДу та питне водопостачання)) та
Загаrlьнодержавною цiльовоtо l1potpaмoto <<Пи.гна Во/[а УкраТни>> на 20l l-
2020 роки.

для реалiзацii заходiв Програми створюсться сгlецiальна робоча група
iЗ провiдt-tиХ фахiвцiв, яку очолюс заступник мiського гоJIови згiдно з

роЗподiлом функцiональIJих обов'язкiв.

мiський голова I.В.Щiков


