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Про стан забезпечення населення 
питною водою  

 

 
 
До централізованого водопостачання в смт Ємільчине під’єднані 1952 абонентів, в тому 

числі 95 юридичних осіб. Інші жителі громади користуються індивідуальними джерелами 
питного водопостачання: колодязями, садибними свердловинами. 

В закладах освіти вживаються заходи для забезпечення питною водою здобувачів 
освіти відповідно до вимог Державних санітарних норм. 

Регулярні перевірки якості води фахівцями Держпродспоживслужби України у 
переважній більшості випадків свідчать про належну якість води, яка споживається 
населенням. 

Разом з тим є випадки порушення якості води та графіків її подачі у комунальному 
водопроводі, який обслуговує комунальне підприємство «Водоканал» селищної ради. Це є 
можливим через низку як об’єктивних, так і суб’єктивних причин. Основна причина перебоїв 
– часті аварії на водопроводі, основна частина якого була побудована близько 40 років тому 
із застосуванням азбестоцементних, чавунних та стальних труб.  

У зв’язку із кількарічним тривалим та значним зниженням рівня грунтових вод, 
зниженням кількості атмосферних опадів, складнощі із водопостачанням мають і більшість 
сільських населених пунктів. 

Заслухавши інформацію першого заступника селищного голови Володимира Євтуха, з 
метою забезпечення успішної роботи КП «Водоканал» селищної ради, забезпечення закладів 
освіти питною водою належної якості, поліпшення забезпечення сільського населення 
питною водою, надання пропозицій для виділення коштів з державного та обласного 
бюджету на ремонт об’єктів водопостачання та водовідведення, відповідно до пп.1 п. «а» 
ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статі 19 Закону України «Про 
питну воду та питне водопостачання», наказу Мінрегіону України від 01.12.2017 №316, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2018 р. за № 56/31508 «Про 
затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та 
Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод 
до систем централізованого водовідведення» виконавчий комітет селищної ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
1. Інформацію першого заступника селищного голови Євтуха В.П. взяти до відома. 
 
2.Головному спеціалісту з містобудування, архітектури, будівництва, житлово-комунального 
господарства селищної ради Данюку В.П. спільно з відділом економічного розвитку, 



інвестицій, транспорту, комунальної власності селищної ради (Соляннікова О.В.) та з в.о. 
старост до 1 травня 2020 року провести інвентаризацію: 
- артезіанських свердловин, які розташовані на території селищної ради; 
- громадських колодязів, які використовуються для питного водопостачання та розташовані 
на території населених пунктів селищної ради; 
- громадських колодязів, каптажів та джерел, які використовуються для питного 
водопостачання та розташовані за межами населених пунктів. 
 
3. КП «Водоканал» (Петрук В.А.): 
- забезпечити виконання заходів, передбачених Програмою Ємільчинської селищної ради 
«Питна вода» на 2018-2020 роки, яка затвердження рішенням селищної ради від 26 жовтня 
2018 р. №610; 
- до 1 травня 2020 року розробити проект селищних Правил приймання стічних вод до 
систем централізованого водовідведення з наступним затвердженням на засідання 
виконкому селищної ради; 
- забезпечити належну роботу артезіанських свердловин, які забезпечують водопостачання 
смт Ємільчине, станції знезалізнення води та комунального водопроводу в смт Ємільчине; 
- надати пропозиції та технічне завдання на розробку оновленої схеми водопостачання смт 
Ємільчине з врахуванням можливого розширення меж селища; 
- забезпечити утримання комунальних мереж та об’єктів водопостачання та каналізації, 
надати пропозиції щодо потреби їх першочергового ремонту; 
- забезпечити облік води, яка подається споживачам, виявляти факти несанкціонованого та 
безоблікованого забору води з комунального водопроводу та вживати заходів із їх 
припинення; 
- забезпечити щомісячний аналіз фінансово-економічного стану підприємства та 
інформування з цього питання селищного голови; 
- здійснювати контролю за якістю питної води,яка подається комунальним водопроводом, 
інформувати селищну раду з цього питання. 

 
4. Відділу освіти, молоді та спорту селищної ради (Жека С.Л.) спільно з керівниками 
закладів освіти: 
- вживати заходів для питного водопостачання учасників освітнього процесу в закладах 
освіти відповідно до санітарних норм та правил; 
- забезпечити належне функціонування систем водовідведення та каналізації закладів освіти 
та туалетів. 
 
5. В.о. старост старостинських округів при здійсненні обстеження житлових умов різних 
категорій населення проводити роз’яснювальну роботу щодо утримання садибних колодязів 
у належному санітарному стані, забезпечення чистоти у відповідній санітарно-захисній зоні 
навколо них.  
 
6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника селищного голови 
Євтуха В.П. 
 
 
 
 
Селищний голова  Сергій ВОЛОЩУК 
 

 
 
 



Інформація 
«Про стан забезпечення населення питною водою» 

на засідання виконкому селищної ради 29 січня 2020 року 
 

Станом на січень 2020 року на території громади питне водопостачання здійснюється 
різними способами: 

- смт Ємільчине  
– за допомогою комунального водопроводу, до якого під’єднані  1952 абонентів; (в 

тому числі 95 юридичних осіб, в тому числі 4 заклади освіти); 
- індивідуально із дворових колодязів та індивідуальних свердловин; 
- у 13 сільських закладах освіти із свердловин, у 4 закладах освіти – із колодязів; 
- населення у селах індивідуально із дворових колодязів та індивідуальних свердловин. 
- кринички (природні джерела), де періодично поповнюють запаси води населення 

(Симони, Мокляки, Садки, … 
 
Санітарні норми споживання води населенням встановлені ДБН В.2.5-74:2013 

«Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування», де 
зазначено, що залежно від ступеня благоустрою та кліматичних умов питома середньодобова 
норма питного водоспоживання може коливатися від 100 до 285 л/добу на одного жителя. 

 
Соціальні нормативи встановлені постановою Кабміну від 06.08.2014 №409 «Про 

встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального 
обслуговування»: соціальні нормативи, в межах яких держава надає громадянам пільги або 
субсидії на оплату послуг з централізованого водопостачання – 3,6 куб. метри холодної 
води на одну особу на місяць за відсутності послуги з постачання гарячої води (116 літрів 
на добу). 

 
На території громади за матеріалами колишньої (10 років) інвентаризації нараховується 

близько 40 артезіанських свердловин, частина з яких є цілком придатними для забезпечення 
питною водою населення. Проблема – організація роботи КП «Водоканал» (або іншого 
підприємства), яке б організувало роботу із облаштування відповідних джерел води. 

 
Значними проблемами водопостачання у селах є: 
- зниження рівня грунтових вод і, відповідно ускладнений доступ до якісної питної 

води; 
- не облаштованість колодязів багатьох домогосподарств (відсутність дашка, глиняного 

замка, перешкоджання потраплянню паводкових та дощових вод в колодязь); 
- близькість джерел забруднення поверхневих вод (дворові вбиральні, тваринницькі 

приміщення, місця складування відходів тваринництва тощо); 
- відсутність практики доочищувати воду, яка використовується для пиття; 
- велика збитковість при будівництві сільського водопроводу. 
 
В умовах садибної забудови значне потенційне забруднення води можливе і від 

необлаштованих вигрібних ям, більшість яких не обладнані відповідно до вимог. 
До централізованої каналізації під’єднані 671 споживач (громадяни) та 24 юридичні 

особи в смт Ємільчине. В інших випадках каналізація – вигрібні ями, або просто «під 
яблуню». 

 
Рішенням десятої сесії селищної ради від 26 жовтня 2018 р. № 610 було затверджено 

Програму Ємільчинської селищної ради «Питна вода» на 2018-2020 роки, частина заходів 
виконана:  

- Реконструкція свердловин із заміною глибинних насосів в смт Ємільчине  



- Придбання засипки до установки знезалізнення води 
- Підготовка матеріалів для отримання спеціального дозволу на користування надрами 

(підземні води) КП «Водоканал» Ємільчинської селищної ради 
- Заміна аварійних ділянок водопровідної мережі в смт Ємільчине 
- Розвиток систем водозабезпечення у закладах загальної середньої освіти у селах 

(Підлуби, Степанівка) 
- Встановлення будинкових засобів обліку споживання води  
- Реконструкція каналізаційного колектора Д 500 мм в смт Ємільчине по вул. 1Травня 
- Капітальний ремонт очисних споруд каналізації в смт Ємільчине. 
 
Значна частина заходів залишилась не виконаною: 
- Капітальний ремонт резервуарів питної води по вул. Військовій та будівництво 

станції другого підйому на водопровідній мережі в смт Ємільчине (можливо у цьому році) 
- Капітальний ремонт магістрального водопроводу по вул. 1 Травня в смт Ємільчине.  
- Розвиток систем водопостачання в інших населених пунктах 
- Заміна каналізаційних мереж в смт Ємільчине 
- Розвиток каналізаційних мереж в смт Ємільчине 
- Реконструкція каналізаційного колектора Ø 500 мм в смт Ємільчине по вул. 1 Травня 

(залишилось підключити електрику) 
- Модернізація насосного обладнання на каналізаційно-насосних станціях в смт 

Ємільчине 
- Капітальний ремонт очисних споруд каналізації в смт Ємільчине (ситуація складка, 

можливо буде відкрита кримінальна справа) 
- Ремонт та придбання автотехніки для роботи по обслуговуванню централізованого 

водопостачання та водовідведення. 
 
 
Перший заступник 
селищного голови 

 
Володимир ЄВТУХ 

 
 
 




