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Про стан підготовки об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства
до роботи у весняно-літній період та забезпечення населення району
якісною питною водою
Запорізький район розташований у північній частині Запорізької області,
приміський без районного центру, роз'єднаний на дві частини рікою Дніпро та
містом Запоріжжя, межує з Томаківським та Солонянським районом
Дніпропетровської області, з Вільнянським, Оріхівським та Василівським
районами Запорізької області.
Район має у своєму складі 7 сільських та З селищні ради, які об'єднують
72 населених пункта. ■
Загальна довжина водопровідних мереж
з врахуванням сільських,
селищних та відомчих мереж - 436,04 км.
Північно-груповий водовід (далі ПГВ), який збудовано і введено в
експлуатацію близько ЗО років тому, є спільною власністю територіальних
громад сіл, селищ і міст Запорізької області. Від цього водоводу здійснюється
водопостачання 29 населених пунктів Запорізького району з населенням
близько 9 тисяч осіб. До складу споруд ПГВ входила підкачуюча насосна
станція, розташована в районі с. Сонячне, яка останнім часом виведена з
робочого стану та не працює.
Враховуючи вкрай складну ситуацію, що склалась з подачею питної води
населенню. Запорізька райдержадміністрація звернулась до Запорізької
облдержадміністрації, КП «Облводоканал» ЗОР,
КП «Водоканал» м.
Запоріжжя, наголошуючи на необхідності виділення коштів для рекоиструкції
ПГВ.
Рішенням Запорізької обласної ради від 27.09.2017 № 12 «Про внесення
змін до регіональної цільової програми «Питна вода» Запорізької області» на
2012-2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради лід 31.05.2012 № 10 (зі
змінами) було передбачено виділення коштів з Обласного бюджету на розробку
робочого проекту «Реконструкція північного групового водопроводу від м.
Запоріжжя до с. Лукашеве для водопостачання населених пунктів Запорізького
району».
Розпорядником
коштів
визначено
Департамент
житловокомунального господарства та будівництва облдержадміністрації. З метою
визначення прокладання трас водопроводу при виконанні робіт з рекопхтрукції
північного групового водоводу райдержадміністрацією було проведено
громадські слухання. Враховуючи незгоду керівників сільгосппідприємств,
власників (орендарів) земельних ділянок, по яких планувалось прокладання
трас водопроводу та враховуючи можливі ускладнення при погодженні, було
прийняте рішення про прокладання нових трубопроводів по межам
розпайованих
ділянок
з
максимальним
використанням
існуючих

міжгосподарських доріг між межами ділянок, а також використання земель
державного фонду.
Станом на 25.05.2020 продовжуються роботи по проектуванню об’єкту
«Реконструкція північного групового водопроводу від м. Запоріжжя до с.
■Лукаптеве для водопостачання населених пунктів Запорізького району».
Проектування здійснює ТОВ «ВОДОПРОЕКТ».
До 01.05.2019 водозабезпечения Лівобережної частини здійснювало КП
«Водоканал» Запорізької міської ради (далі - КП «Водоканал»). У зв’язку з
припиненням 30.04.2019 дії договору позички, укладеного між КП «Водоканал»
та КП «Облводоканал» Запорізької обласної ради (далі - КП «Облводоканал»),
надання послуг з водопостачання споживачам буде здійснювати КП
«Облводоканал». Тому, виникла необхідність створення органами місцевого
самоврядування комунальних підприємств з водопостачання та водовідведення
з подальшим укладанням договорів на послуги водопостачання та
водовідведення з КП «Облводоканал».
14 лютого 2019 року на 36 позачерговій сесії Григорівської сільської ради
прийняте рішення № З «Про створення Комунального підприємства
Григорівської сільської ради «Конка». Комунальне підприємство зареєстроване,
20.03.2019 на сесії Григорівської сільської ради затверджено штатний розпис та
передача майна. На сьогоднішній день ЮТ «Конка» забезпечує питною водою
населені пункти Григорівської, Наталівської та Новоолександрівської сільських
рад.
Станом на 01.04.2020 заборгованість СКП «Конка» Новоолександрівської
сільської ради перед КП «Облводоканал» ЗОР за воду складала 4 022 тис грн.
(96% від загальної заборгованості Запорізького району перед КП
«Облводоканал» ЗОР. Станом на 01.05.2020 заборгованість збільшилась на 440
тис грн. (або на 11%) та склала 4 462 тис грн..
Наявність такої значної заборгованості може призвести до вжиття з боку
КП «Облводоканал» ЗОР заходів з обмеження постачання питної води СКП
«Конка». Це, у свою чергу, може призвести до припинення водопостачання
населених пунктів, в яких СКП «Конка» надає послуги з централізованого
водопостачання.
З метою недопущення припинення , водопостачання мешканцям
Запорізькою райдержадміністрацією спільно з Новоолександрівською та
Наталівською сільськими радами проводиться низка заходів, в тому числі
інформаційно - роз’яснювальна робота серед населення щодо необхідності
погашення існуючої заборгованості, здійснення своєчасної та в повному обсязі
оплати за спожиті послуги та порядку оформлення житлової субсидії на всі
види послуг.
З метою забезпечення стабільного питного водопостачання мешканців
Запорізького району проведена робота щодо розробки проектно-кошторисної
документації на об'єкт: «Реконструкція водопровідної мережі, прокладеної
уздовж дороги від села Шевченківське до села Юльївка Запорізького району
Запорізької області».
Запорізька райдержадміністрація звернулась з проханням вклю^іитй
вищезазначений об’єкт до переліку заходів регіональної цільової програми
«Питна вода Запорізької області на 2012-2020 роки».
Рішенням Запорізької обласної ради від 30.08.2018 № 54 було внесено
зміни до регіональної цільової програми «Питна вода Запорізької області» на
2012-2020 роки та включено до заходів Програми на 2019 рік об’єкт
«Реконструкція водопровідної мережі, прокладеної уздовж дороги від села
Шевченківське до села Юльївка Запорізького району Запорізької області».
З метою забезпечення стабільного водопостачання мешканців селищ
Балабине, Кущугум та Малокатеринівка Запорізького району Запорізької

області, Запорізька райдержадміністрація спільно з селищними радами
постійно проводить роботу з мешканцями щодо погашення існуючої
заборгованості. Інформування проводиться через офіційні сайти Запорізької
райдержадміністрації та сайти селищних рад, проводяться спільні рейди
представників селищних рад з представниками КП «Водоканал» по злісним
поруш'никам та боржникам.
Враховуючи вищевикладеие та з метою недопущення припинення подачі
води мешканцям селищ Балабине, Кушугум, Малокатеринівка, Запорізька
райдержадміністрація звернулась з ініціативою щодо подовження терміну дії
договору позички майна, який укладено між КП «Водоканал» та КП
«Облводоканал» ЗОР та залишити утримання і обслуговування системи
водопостачання смт. Кушугум, Балабине, Малокатеринівка комунальним
підприємством «Водоконал» Запорізької міської ради до моменту створення
об’єднаної територіальної громади та створення на підпорядкованих територіях
комунального підприємства, з подальшим укладанням договор}/ на послугу
водопостачання. За результатами було досягнено домовленості про подовження
договору позички до кінця 2020 року. ■
Також, на сьогоднішній день важливим проблемним питанням, що
потребує термінового вирішення є відсутність стабільного питного
водопостачання мешканців Біленьківської та Долинської сільських рад. У
зв’язку з цим Запорізькою райдержадміністрацією було ініційовано виконання
робіт з розробки проектно-кошторисної документації на об’єкт «Будівництво
водогону с. Бабурка - с. Біленьке Запорізького району. Запорізької області»
(проектно-вишуку вальні роботи). Опрацювавши вищезазначене питання
спільно з Запорізькою райдержадміністрацією, сільськими радами та КП
«Водоканал»
Департаментом житлово-комунального господарства та
будівництва облдержадміністрації було вирішено
розглянути доцільність
забезпечення водопостачання с. Лисогірка та с. Канівьке шляхом буріння
свердловин в кожному населеному пункті окремо та розробити відповідну
проектно-кошторисну документацію, розглянути доцільність забезпечення
водопостачання с. Мар ївка шляхом будівництва додаткової артезіанської
свердловини у с. Біленьке і водогону та розробити відповідну проектнокошторисну документацію. Також, було надЦно рекомендації Долинській
сільській раді розглянути варіанти водопостачання с. Розумівка, опрацювавши
питання з проектними організаціями та КП «Водоканал» Запорізької міської
ради, шляхом буріння свердловини в с. Розумівка, підключення до водоводу від
ЦОС-2 с. Нижня Хортиця, після визначення оптимального варіанту розробити
відповідну проектно-кошторисну документацію з водопостачання с. Розумівка.
Проектно-кошторисну документацію надати до Департаменту житловокомунального господарства та будівництва облдержадміністрації для внесення
об’єктів в регіональну цільову програму «Питна вода Запорізької області» на
2012-2020 роки.
В районі розроблена, діє і знаходиться на контролі Програма «Питна вода
Запорізького району на 2007-2020 роки», затверджена рішенням районної ради
від 18.12.2007 №20.
Керуючись статтями 16, 21 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», Указом Президента України від 25.06.2013 №350/2013 «Про
рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 квітня 2013 року
«Про стан виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від
27 лютого 2009 року «Про стан безпеки водних ресурсів держави та
забезпечення населення якісною питною водою в населених пунктах України»,
з метою своєчасного забезпечення населення Запорізького району якісною
питною водою,

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
І.
Рекомендувати головам виконкомів сільських та селищних рад,
об’єднаних територіальних громад;
1.)
розробити плани організаційно-технічних заходів для підвищення
надійності та якості водопостачання та стабільної роботи об’єктів
водопровідно-каналізаційного господарства в весняно-літній період;
2)
довести розпорядження голови райдержадміністрації до керівників
комунальних підприємств;
3)
вж;ити заходів щодо скорочення втрат води у мереясах
водопостачання, а також щодо відновлення, розчищення та утримання в
належному стані систем зливової каналізації у межах населених пунктів,
розташованих на підпорядкованій території;
4)
забезпечити затвердження в установленому порядку проектів зон
санітарної охорони господарсько-питних водозаборів, розташованих на
підпорядкованих територіях;
5)
забезпечити постійне інформування населення про якість питної
води, яка надходить споживачам на підпорядкованій території;
6)
вживати заходів щодо забезпечення підвищення рівня кваліфікації
працівників підприємств водопровідно-каналізаційного господарства;
7)
тримати на контролі проведення ремонтних робіт на водопровідних
та каналізаційних трубопроводах;
8)
тримати на контролі належ;не водопостачання садових товариств;
9)
тримати на контролі своєчасні розрахунки населення за послугу
водопостачання;
10) інформувати керівництво та відділ містобудування, архітектури та
житлово-комунального господарства райдержадміністрації щодо виниклих
аварійних ситуацій на підвідомчих територіях;
11) надавати інформацію про виконання підпунктів 1-8 пункту 1 цього
розпорядження відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального
господарства райдержадміністрації щомісяця до 10 числа, до 10.10.2020.
2. Відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального
господарства райдержадміністрації надати узагальнену інформацію про хід
виконання цього розпорядження голові Запорізької райдержадміністрації до
15.10.2020.
3. Конт
заступнику

иконанням даного розпорядження покласти на першого
кадміністрації С.ЧУДЕСНОВУ.
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