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І Н Ф О Р М А Ц І Я 
про стан забезпечення послугами водопостачання та водовідведення 

населених пунктів області у рамках Програми “Питна вода 
Хмельниччини” на 2008-2020 роки 

Забезпечення населення якісною водою є однією з головних проблем 
сьогодення. 

Населення Хмельниччини забезпечується питною водою в основному з 
підземних джерел – артезіанських свердловин. Лише у містах Кам’янець-По-
дільський та Полонне крім підземних джерел використовують воду з поверх-
невих водозаборів. Якість води цих горизонтів за вмістом основних санітарно-
хімічних та бактеріологічних показників відповідає вимогам державних сані-
тарних норм та правил. 

На 01 січня цього року централізованим водопостачанням в області за-
безпечено 421 населений пункт та охоплено 80% міського населення, 76% на-
селення, що проживає у селищах міського типу, 29% сільського населення. 

На території області послуги з питного водопостачання та водовідве-
дення надають 39 спеціалізованих водопровідно-каналізаційних підприємств. 
Згідно з чинним законодавством надання таких послуг є ліцензованим видом 
господарської діяльності. Переважна більшість підприємств водопровідно-
каналізаційного господарства області отримали ліцензії в обласній державній 
адміністрації. Два підприємства галузі МКП “Хмельницькводоканал” та КП 
“Міськтепловоденергія” є ліцензіатами Національної комісії, що здійснює дер-
жавне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. 

Водопровідно-каналізаційні підприємства області обслуговують 149 водо-
провідно-насосних станцій, 3122,4 км водопровідних мереж, 34 каналізаційних 
очисних споруди, 1100,9 км каналізаційних мереж, 865 одиниць насосного 
обладнання та інше. 

Переважну більшість існуючих водопровідно-каналізаційних мереж об-
ласті побудовано у 60-70-х роках минулого століття, вони є фізично 
зношеними і потребують реконструкції та модернізації. Проблема негайної 
заміни аварійної частини водопровідних та каналізаційних мереж залишається 
в усіх містах та селищах. 

Заміни потребують 1159 км або 37% водопровідних мереж. Наразі їх 
заміна проводиться вибірково, що не сприяє покращенню якості води. Через 
незадовільний стан водопроводів втрати води збільшуються, а, відтак, зро-
стають витрати на її добування. 
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На якість питної води із систем централізованого водопостачання нега-
тивно впливає незадовільний технічний стан водопровідних споруд, несвоє-
часне проведення капітальних і поточних планово-профілактичних ремонтів. 
Власники та балансоутримувачі джерел централізованого водопостачання по-
винні здійснювати систематичний виробничий контроль безпечності та якості 
питної води від місця водозабору до місця її споживання відповідно до вимог 
санітарних норм. 

Водночас, потребує ремонту 412 км або 37,5% каналізаційний мереж. 
Наразі очищення стічних вод проводиться на 34 каналізаційних очисних спо-
рудах, які експлуатуються понад 40 років і не можуть забезпечити необхідний 
рівень очистки стічних вод. 

Модернізації і реконструкції вимагають 24 очисні споруди, зокрема у 
містах Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Шепетівка, Старокостянтинів, 
Ізяслав, Городок, Полонне, Волочиськ. 

Експлуатація каналізаційних систем ускладнена ще й тим, що через пос-
тійний дефіцит коштів напірні та самопливні каналізаційні колектори побудо-
вано в одну нитку. При такій системі транспортування стоків у процесі 
експлуатації неминуче періодичне скидання неочищених стоків у водні об’єк-
ти під час аварійних зупинок насосних станцій, проривів напірних колекторів і 
раптових відключень електроенергії. Замість планово-попереджувальних 
ремонтів на спорудах і мережах каналізації ведуться аварійно-відновлювальні 
роботи. Забруднення водних об’єктів недостатньо очищеними зворотними 
водами через незадовільний технічний стан очисних споруд – одна з найак-
туальніших екологічних проблем області. 

Загалом, торік підприємствами водопровідно-каналізаційного господар-
ства області було відпущено 29,9 тис.м3 води на суму 148,3 млн.грн. та 20,6 тис.м3 
відведено стічних вод на суму 130,2 млн. гривень. 

Усього послуг водопостачання та водовідведення мешканцям області 
(населення, підприємства, установи) надано на загальну суму 278,4 млн, гри-
вень. 

При цьому населенню відпущено 16,6 тис.м3 води та 15,6 тис.м3 відве-
дено стоків на загальну суму 125,8 млн. гривень. 

Рівень розрахунку споживачів за послуги водопостачання та водовідве-
дення у минулому році становив 117,5%, у тому числі населення за послуги 
розрахувалося на 115,9 відсотка. 

Разом з цим, переважна більшість підприємств водопровідно-каналіза-
ційного господарства області протягом останніх років є збитковими, що, 
передусім, обумовлено збитковими тарифами на послуги водопостачання та 
водовідведення. Торік тарифи на виробництво послуг водопостачання покри-
вали собівартість виробництва цих послуг лише на 92,2%, а послуг водовід-
ведення – на 94,4 відсотка. Відносно 2016 року собівартість виробництва кубо-
метра води зросла на 20,5%, водовідведення – на 24,7 відсотка. 
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Варто зазначити, що тарифи на послуги водопостачання та водовідве-
дення майже для всіх підприємств водопровідно-каналізаційного господарства 
області встановлюються органами місцевого самоврядування за розрахунками, 
що надаються цими підприємствами-надавачами послуг. Для МКП “Хмель-
ницькводоканал” та КП “Міськтепловоденергія” тарифи встановлюються 
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енерге-
тики та комунальних послуг. 

Відповідно до Закону України “Про житлово-комунальні послуги” ор-
ган, яким встановлено тарифи, має відшкодовувати збитки, понесені підпри-
ємством у результаті впровадження цих тарифів. Відтак, саме органи 
місцевого самоврядування несуть відповідальність за фінансовий стан своїх 
комунальних підприємств та зобов’язані вживати відповідних заходів щодо 
беззбиткового їх функціонування. Фінансовий стан підприємств прямо 
впливає на стан та якість послуг, які воно надає. 

Для вирішення проблеми якісного водопостачання в області затверджено 
Програму “Питна вода Хмельниччини” на 2008-2020 роки”. Основні заходи 
цієї Програми спрямовано на охорону і раціональне використання підземних 
джерел питного водопостачання, розвиток мережі централізованого водопо-
стачання та водовідведення, відновлення непрацюючих водогонів, забезпе-
чення комунальних підприємств ресурсо- та енергозберігаючими техноло-
гіями, відповідним обладнанням та приладами контролю. 

З 2012 року Програма фінансується переважно з місцевих бюджетів. 
З державного бюджету на будівництво та реконструкцію об’єктів водопро-
відно-каналізаційного господарства кошти виділялися з програм соціально-
економічного розвитку, фонду регіонального розвитку та за рахунок субвенцій 
місцевим бюджетам на здійснення заходів розвитку окремих територій та 
формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад у загальному 
обсязі 198,3 млн.грн., а саме: 

з державного фонду регіонального розвитку на заходи водопостачання 
та водовідведення використано 32,2 млн.грн.; 

субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам – 20,9 млн.грн.; 

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення за-
ходів соціально-економічного розвитку окремих територій – 44,8 млн.грн.; 

решта — кошти місцевих бюджетів та комунальних підприємств. 

За кошти державного фонду регіонального розвитку у 2017 році вико-
нано роботи з будівництва мереж водопостачання у селах Сарнів, Бубнівка 
Волочиського, Нове Село Ізяславського, Гуменці Кам’янець-Подільського 
районів, проведено реконструкцію мереж у селищах Меджибіж та Чемерівці. 

За рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам виконано 
роботи з будівництва мереж водопостачання у селах Кущівка, Чернява, Па-
хутинці та Шмирки Волочиського, Олександрівка Городоцького, Ліщани Ізяс-
лавського, Давидківці, Данюки Хмельницького, Завадівка Чемеровецького та 
Виноградівка Ярмолинецького районів; проведено реконструкцію водопро-
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відних мереж у селах Дашківці Віньковецького, Бокіївка Волочиського, 
Кремінна, Клинове Городоцького районів. Виконано роботи з будівництва 
артезіанських свердловин для господарсько-питного водопостачання насе-
лення у селах Пільний Олексинець Городоцького, Кутківці, Бурти Чемеро-
вецького районів. 

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам продов-
жувалися роботи з будівництва другої черги водогону від с. Чернелівка до 
м. Хмельницький (20,0 млн.грн.), з реконструкції каналізаційних очисних 
споруд у м. Старокостянтинів, здійснювалося будівництво мереж водопоста-
чання у селах Новоленськ, Сергіївка, Глядки Наркевицької об’єднаної тери-
торіальної громади та інші. 

Цьогоріч уперше після 2012 року на реалізацію заходів Загальнодер-
жавної цільової програми “Питна вода України” на 2011-2020 роки у держав-
ному бюджеті передбачено 200,0 млн. гривень. У січні Міністерству регіо-
нального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Ук-
раїни направлено перелік інвестиційних проектів для участі у конкурсному 
відборі на загальну суму 69,9 млн. гривень. 

У поточному році до конкурсного відбору буде допущено лише ті про-
екти, по яких буде забезпечено не менше 10% співфінансування з місцевого 
бюджету, та які мають затверджену в установленому порядку проектно-кош-
торисну документацію. Наразі очікується розподіл державних бюджетних 
коштів між регіонами України. 

Оскільки фінансовий ресурс обмежений, розраховувати на значні кошти 
не приходиться. Органи місцевого самоврядування мали би реалізовувати свої 
проекти за місцеві ресурси, обсяги яких в умовах децентралізації значно 
зросли. 

Послуги з централізованого питного водопостачання надаються спожи-
вачам підприємствами питного водопостачання з урахуванням вимог Закону 
України “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання” на 
підставі договору. Закон вимагає надання послуг та розрахунки за них 
виключно за кількісними показниками обліку наданих послуг, тобто, на 
підставі даних лічильників води, а, відтак, стовідсоткового оснащення усіх 
будівель, які забезпечено централізованим водопостачанням, засобами обліку 
води до 03 серпня 2019 року. 

На 01 травня 2018 року засобами обліку холодної води оснащено усього 
38,6% житлових будинків. Жодного лічильника холодної води не встановлено 
у селищах Віньківці, Понінка та Чемерівці, містах Летичів та Полонне. 
Низький відсоток забезпечення житлових будинків і лічильниками обліку 
гарячої води – 11,5 відсотка. 

В області забезпечується постійне інформування споживачів про якість 
питної води. Показники якості води та їх граничні значення висвітлюються на 
сайтах комунальних підприємств та у засобах масової інформації, де розмі-
шується також інформація про час проведення робіт з планової промивки та 
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знезараження водопровідних мереж, а також про планові або позапланові 
ремонти на окремих ділянках водопроводів. Крім того, інформацію про якість 
питної води споживачі отримують безпосередньо звернувшись на підпри-
ємство або через Інтернет. 
 
 
Керівник апарату  
адміністрації                Ю. Бирка 


