Звіт
по програмі «Питна вода Білгород – Дністровського району
за 2010 – 2020 рік» за 2018 рік
На підставі Закону України «Про Загальнодержавну цільову програму "Питна вода
України" на 2011-2020 роки від 03.03.2005 року № 2455-IV та Програми "Питна вода
Білгород-Дністровського району на 2010 - 2020 роки", затвердженої рішенням районної
ради від 15 грудня 2009 року № 414-V» в 2018 році програма з районного бюджету не
фінансувалась, але заходи були вжиті відповідно цієї програми.
По сферах діяльності:
1. Водопостачання.
На території Б-Дністровського району
існуючих мереж водопостачання по
району складає – 596,9 км., з них потребує заміни – 198,3 км. 55 населених пунктів мають
централізоване водопостачання, лише у одного села Нове відсутнє водопостачання. Село
Стара Царичанка у 2018 році вже провело за залучені кошти 14 км водопроводу.
Взагалі за 2018 рік замінено та прокладено водопровідної мережі 25,75 км
(Руськоіванівська, Приморська, Володимирівська, Карналівська, Новоцаричанська,
Староцаричанська сільські ради)в порівнянні з 2017 роком зменшилось на 20,4%.
Прокладено та замінено водомереж (км)

Графік замінення та проведення
водопостачання по району по роках
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За рахунок обласного, районного та місцевого бюджету виконанні капітальні ремонти
мережі водопостачання, встановлено башти Рожновського, пробурено артсвердловини
та встановлені лічильники на загальну суму – 7171,0 тис. грн. Оснащено засобами обліку
води. – 1389 од. в порівнянні з минулим роком на 11,5 % збільшилось.
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Заміна та проведення ремонту насосів на менш потужні на артезіанських свердловинах
кількості 14 од. в порівнянні з минулим роком на 1,9 %

заміна гибинних насосів
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Що стосується якості водопостачання:
Враховуючи ускладнену епідемічну ситуацію необхідно зазначити, що статтею
44 Закону України від 10.01.2002 № 2918-III «Про питну воду, питне водопостачання та
водовідведення», п. 4.1. наказу МОЗ України від 12.05.2010 № 400 «Про затвердження
державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
споживання людиною» (надалі ДСанПіН № 2.2.4-171-10) передбачено, що виробничий
контроль у сфері питної води та питного водопостачання здійснюється комунальними або
приватними підприємствами питного водопостачання. Районною державною
адміністрацією неодноразово були надіслані листи до органів місцевого самоврядування з
вимогою забезпечити мешканців населених пунктів питною водою, кількість та якість якої
повинні відповідати вимогам санітарних норм.
Комунальними підприємствами знезаражування проводиться один раз на квартал
знезаражуючими речовинами, а саме гипохлоридом натрію.
Що стосується рекреаційної зони, а саме
баз відпочинку розташованих на
Будакської Коси, с. Курортне, с. Миколаївка укладені були договори з ВП «БілгородДністровський міськрайонний відділ лабораторних досліджень» для проведення
виробничого лабораторного контролю якості питної води.
2. Водовідведення
Протяжність каналізаційних мереж
реконструкції – 27.5 км.

складає – 28.1 км. Потребують заміни,

Каналізаційні мережі розташовані в селах Шабо, Олексіївка, Приморське, Староказаче,
Молога.
В 2018 році по відновленню каналізаційних мереж заходи не були здійснені. Тільки по
селу Шабо проведені роботи щодо розробки ПКД та проведення експертизи.
Що стосується КНС № 1 і КНС № 2 в селі Бритівка, було здійснено перерахунок ПКД
на суму 10000,0 тис. грн.
Проблемні питання:
1.
2.
3.
4.

Заміна водопостачання в селах;
Встановити обладнання з доочищення води;
Продовження буріння арт свердловин;
Реконструкція або будівництво очисних споруд.

Начальник відділу ЖКГ
та інфраструктури

Г. Добрєва

