
ІНФОРМАЦІЯ
про хід виконання районної Програми «Питна вода Чугуївського району

на 2006-2020 роки», затвердженої рішенням районної ради 
від 27.01.2006 року за 2018-2019 роки

Система водопостачання Чугуївського району без врахування об’єднаних
територіальних  громад  складається  з  20  артезіанських  свердловин,  60,79  км
мереж водопостачання та 26,39 км мереж водовідведення. 

Послуги  з  водопостачання  та  водовідведення  у  Чугуївському  районі
надають: комунальне підприємство «ВОДА ЕСХАРА», Кочетоцьке виробниче
комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарств, комплекс
водопідготовки  «Донець»  відокремленого  підрозділу  комунального
підприємства «Харківводоканал» та товариство з обмеженою відповідальністю
«Чугуївське районне ремонтно-експлуатаційне підприємство».

У  звітному  періоді  загальною  метою  районної  Програми  «Питна  вода
Чугуївського району на 2006-2020 роки», затвердженої рішенням районної ради
від 27.01.2006 року (далі – Програма), було покращання забезпечення населення
Чугуївського  району  питною  водою  нормативної  якості  у  межах  науково-
обґрунтованих нормативів питного водопостачання; реформування та розвиток
водопровідно-каналізаційної мережі, підвищення ефективності та надійності її
функціонування;  поліпшення  на  цій  основі  стану  здоров’я  населення  та
оздоровлення соціально-екологічної ситуації у районі; відновлення, охорона та
раціональне використання джерел питного водопостачання.

Виконання  Програми  здійснювалось  за  рахунок  коштів  державного,
обласного,  районного,  сільських  та  селищних  бюджетів,  а  також за  рахунок
коштів підприємств водопостачання та водовідведення відповідно до програм їх
розвитку та інших джерел фінансування.

На виконання головного завдання Програми:  підвищення ефективності  і
надійності  функціонування  систем  водопостачання  та  водовідведення,
попередження забруднення джерел питного водопостачання та забезпечення їх
відповідності  санітарно-епідеміологічним  вимогам,  в  основному,  за  рахунок
місцевих  бюджетів  здійснювався  поточний  ремонт  існуючих  систем
водопостачання  та  башт  Рожновського,  а  також  колодязів  загального
користування у населених пунктах району; упорядковувались санітарні зони та
проводився моніторинг якості питної води та стану систем водопостачання та
артезіанських  свердловин;  проводився  подальший  поточний  ремонт  та
встановлення  нових  водонапірних  башт  Рожновського  та  усувались
несправності  і  аварійні пориви водопровідних мереж, а також виконувалисья
інші  заходи  щодо  забезпечення  безаварійної  експлуатації  систем
централізованого водопостачання у населених пунктах району. 

Не  зважаючи  на  те,  що  коштів  у  місцевих  бюджетах  на  виконання  у
повному  обсязі  заходів,  передбачених  Програмою,  не  вистачало,  органами
місцевого самоврядування,  їх  комунальними та приватним підприємствами у
звітному періоді проведені наступні заходи:
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З  метою  покращання  організації  виконання  Програми  ТОВ  «Чугуївське
районне  ремонтно-експлуатаційне  підприємство»  (далі  –  ЧРРЕП,  керівник
Гречаний  С.В.)  було  розроблено  цільову  «Робочу  програму  виробничого
контролю та  державного  санітарно-епідеміологічного  нагляду  безпечності  та
якості питної води», на виконання якої у звітному періоді:

улаштовано систему автоматичного включення та відключення насосного
обладнання подачі питної води з артезіанської свердловини до напірної башти у
селах Зарожне, Велика Бабка, Стара Покровка;

замінено  окремі  ділянки  водопровідних  мереж  та  проведено  їх  ремонт
(зношені  металеві  труби  замінено  на  пластикові)  у  селах  Велика  Бабка,
Зарожне, Стара Покровка, Волохів Яр;

проведено заміну насосів на артезіанських свердловинах у селах Велика
Бабка, Зарожне, Стара Покровка, Волохів Яр;

проведено хлорування водопровідних систем і водопровідних башт у селах
Велика Бабка, Зарожне, Стара Покровка, Волохів Яр.

Комунальним  підприємством  «ВОДА  ЕСХАРА»  (далі  –  КП  «ВОДА
ЕСХАРА», керівник Іванов А.М.):

для  поліпшення  санітарно-технічного  стану  об’єктів  водопостачання
проведено  чистку  резервного  баку  на  артезіанських  свердловинах  та  його
хлорування;

регулярно відповідно до затвердженого графіку проводиться відбір проб
води  питної  лабораторією  Чугуївської  міськміжрайонної  філії  державної
установи  «Харківський  обласний  лабораторний  центр  Міністерства  охорони
здоров’я України»; 

замінено окремі  ділянки та проведено ремонт мереж водопостачання по
вулицям: Богдана Хмельницького, 152-ї Стрілецької дивізії, Літвінова, Горького
та Миру у смт Есхар; 

проведено  роботи  по  заміні  глибинного  насосу  на  артезіанській
свердловині  № 2 та  заміні  електричного двигуна насосу  другого підйому на
більш економічний;

проводився моніторинг стану запірної арматури на дільниці артезіанських
свердловин;

проводилася повірка квартирних приладів обліку води (847 одиниць).
Крім того, у Департаменті житлово-комунального господарства та розвитку

інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації на завершальній
стадії  знаходиться  розробка  проєктно-кошторисної  документації
«Реконструкція очисних споруд в смт Есхар Чугуївського району Харківської
області». Вартість проведення реконструкції згідно з рішенням сесії Харківської
обласної ради від 28.02.2019 року складає 20000,0 тис.грн. 

Кочетоцьким  виробничим  комунальним  підприємством  водопровідно-
каналізаційного  господарств  (далі  –  Кочетоцьке  ВКП  ВКГ,  керівник
Чубукін М.М.):

проведено  роботи  з  капітального  ремонту системи  водопостачання
правосторонньої  частини смт Кочеток.  Крім того,  у  ході  підготовки об’єктів
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житлово-комунального господарства до сталого проходження осінньо-зимового
господарства було замінено 80 п.м трубопроводу водопостачання по вул. Миру
та 30 п.м по вул. Літвінова у смт Кочеток;

проводився  моніторинг  стану  роботи  очисних  споруд,  мереж
водовідведення;

виконувалась  заміна  запірної  арматури  на  дільницях  мереж
водовідведення;

проводилась повірка квартирних приладів обліку води.
Крім того, у 2018 році на території смт Новопокровка було розпочато та

побудовано сучасні модульних очисні споруди біологічної очистки стічних вод
загальною вартістю 3,7 млн.грн (з обласного бюджету – 3,3 млн.грн, місцевого
бюджету  –  0,4  млн.грн).  Замовником  будівництва  виступав  Департамент
житлово-комунального  господарства  та  розвитку  інфраструктури  Харківської
обласної державної адміністрації.

У рамках реалізації міні-проєктів розвитку територіальних громад «Разом в
майбутнє» Новопокровською селищною радою було виконано заміну 300 п.м
трубопроводу на загальну суму 300,0 тис.грн, замінено та придбано 2 насоси на
суму 68,0 тис.грн.

Зарожненською  сільською  радою  було  проведено  ремонт  об’єктів
водопостачання  та  замінено  15  п.м  трубопроводу  на  суму  64,0  тис.грн,
придбано 4 нових артезіанських насосів, проведено аналіз води.

Великобабчанською  сільською  радою  було  проведено  ремонт  башти
Рожновського на суму 47,0 тис.грн та системи водопостачання 30 п.м. 

На  оперативних  нарадах  та  засіданнях  за  участю  селищних,  сільських
голів,  керівників  підприємств,  установ  та  організацій  району  розглядались
питання  щодо  активізації  роботи  у  напрямку  додержання  вимог
водоохоронного законодавства. 

Виконавчими комітетами сільських, селищних рад,  місцевими закладами
освіти, культури та охорони здоров’я проводилось інформування населення про
стан водних об’єктів, а також про надзвичайні екологічні ситуації, які можуть
негативно  вплинути  на  здоров’я  людей,  якість  питної  води  та  питного
водопостачання. 

Для поліпшення якості питної води проводився моніторинг стану водних
об’єктів,  їх  дезінфекція,  ремонт  шахтних  колодязів  та  інших  громадських
джерел  децентралізованого  питного  водопостачання.  На  зборах  громадян
проводилась  роз’яснювальна  робота  щодо  необхідності  підтримання  у
належному санітарно-екологічному стані джерел питного водопостачання. 

Значна кількість населення району вживає питну воду із шахтних колодязів
громадського  користування.  З  метою  утримання  громадських  колодязів  у
належному  екологічно-санітарному  стані  воду  хлорують,  у  разі  потреби
колодязі ремонтуються та фарбуються їх зруби. 

На  території  району  населення  все  частіше  користується  природними
джерелами  питної  води,  які  знаходяться  на  території:  Кочетоцької  селищної
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ради  (2  джерела),  Есхарівської  селищної  ради  (3  джерела),  Зарожненської
сільської ради (1 джерело), Великобабчанської сільської ради (1 джерело).

Враховуючи  те,  що  сьогодні  вищевказані  джерела  все  ще  не  мають
конкретних власників та балансоутримувачів,  організацією виконання заходів
щодо їх благоустрою та приведення до належного екологічно-санітарного стану
займаються відповідні сільські, селищні ради під час проведення екологічних
акцій із залученням мешканців населених пунктів.

Продовжувалась інвентаризація та паспортизація джерел водопостачання і
водовідведення Чугуївського району, на річках встановлені водоохоронні знаки.
Безхазяйних  систем  і  споруд  водопостачання  у  Чугуївському  районі  не
виявлено. 

Проводились  планові  та  позачергові  відбори  води  для  лабораторного
аналізу  на  придатність  води  для  вживання  мешканцями  району;  проводився
моніторинг якості  стоків,  що надходили до річок Тетлега,  Уди і  Гнилиця від
очисних споруд у селищах Кочеток та Есхар.

Випадків  обмеження,  тимчасових  заборон  діяльності  водопостачальних
підприємств через порушення ними вимог законодавства у сфері питної води і
питного  водопостачання,  водного,  земельного  та  іншого  законодавства  у
Чугуївському районі у звітному періоді не було.

Враховуючи  вищевикладене,  контроль  за  виконанням  передбачених
Програмою  заходів,  ефективним  та  цільовим  використанням  коштів  її
виконавцями,  а  також  залученням  до  виконання  Програми  в  установленому
законодавством  порядку  підприємств,  установ  та  організацій  незалежно  від
форм  власності  та  відомчого  підпорядкування  і  у  подальшому  буде
здійснюватись  відділом  житлово-комунального  господарства,  будівництва  та
інфраструктури  Чугуївської  районної  державної  адміністрації  Харківської
області.

Начальник відділу житлово-комунального 
господарства, будівництва та інфраструктури
районної державної адміністрації                                              Ірина ВОЛОДЬКО


