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Вступ 4

ВСТУП

З 24 лютого 2022 року ракетні, авіаційні та артилерійські обстріли російської 
армії завдають критичних збитків цивільній інфраструктурі України. Зокрема, 

система водопостачання, що представлена водогонами, очисними спорудами, 
каналізаційними та електричними мережами, зазнає значних руйнувань, обме-
жуючи доступ людей до життєво важливих послуг.

За даними UNICEF, тільки за перші 7 тижнів інтенсивних військових дій 
в Україні 1,4 млн. людей залишилися без доступу до безпечної води на сході Укра-
їни і ще 4,6 млн. людей мають лише обмежений доступ 1. Загалом від браку води 
для санітарних та гігієнічних потреб потерпають 13,6 млн. мешканців України 2.

У 2014–2015 роках об’єкти системи водопостачання в Луганській та Доне-
цькій областях неодноразово зазнавали обстрілів з боку незаконних збройних 
формувань, які підтримувалися РФ, що було задокументовано Луганським 
обласним правозахисним центром «Альтернатива» та представлено у звіті 
«Тест на виживання: житлово- комунальні будні цивільного населення в зоні 
конфлікту» 3. Згодом на основі зібраних матеріалів було підготовлено подання 
до Міжнародного кримінального суду.

Згідно з Положенням про закони та звичаї війни на суходолі, яке є додат-
ком до IV Гаазької конвенції про закони і звичаї війни на суходолі 1907 року 4, 
та Додатковим протоколом I до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року 

1 https://uni.cf/3RqG2fC

2 https://uni.cf/3dZFvnk

3 https://uni.cf/3dZFvnk

4 https://bit.ly/3qWY6TV

https://uni.cf/3RqG2fC
https://uni.cf/3dZFvnk
https://uni.cf/3dZFvnk
https://bit.ly/3qWY6TV
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(Протокол I) 5, забороняється застосовувати зброю, снаряди, речовини й мето-
ди ведення воєнних дій, здатні завдати надмірних пошкоджень або надмірних 
страждань. Міжнародне право встановлює обмеження щодо способів викори-
стання дозволених видів зброї та методів ведення військових дій —  забороня-
ється атакувати чи бомбардувати незахищені міста, селища, житлові будинки чи 
споруди, за умови, що ці будівлі і міста не використовуються для військових цілей.

Відповідно до статті 54 Протоколу I (захист об’єктів, необхідних для вижи-
вання цивільного населення) заборонено піддавати нападу або знищувати, ви-
водити або доводити до непридатності об’єкти, необхідні для виживання цивіль-
ного населення, зокрема споруди для забезпечення питною водою та її запаси.

Статтею 56 Протоколу I (захист установок і споруд, що містять небезпечні 
сили) встановлено, що установки і споруди, що містять небезпечні сили, а саме 
греблі, дамби, не повинні ставати об’єктами нападу навіть у тих випадках, коли 
такі об’єкти є воєнними об’єктами, якщо такий напад може викликати звільнення 
небезпечних сил і наступні тяжкі втрати серед цивільного населення.

Окрім прямої руйнації об’єктів системи водопостачання, бойові дії тягнуть 
за собою погіршення якості вод українських річок, через які проходять ділянки 
фронту. Як приклад, можна навести ситуацію навколо річки Сіверський До-
нець, що є найбільшою річкою українського сходу, яка тече через Харківську, 
Донецьку та Луганську області, та є єдиним джерелом централізованого водо-
постачання регіону. Неефективна робота очисних споруд внаслідок порушення 
технологічного процесу через військові дії, розриви снарядів, затоплена техніка, 
розливи паливо- мастильних матеріалів забруднюють води річки шкідливими 
речовинами, про що свідчать результати відібраних проб 6. В умовах інтенсивних 
боїв в Донецькій області зі Слов’янська була евакуйована сучасна Лабораторія 
моніторингу вод Східного регіону, тож фахівці Сіверсько- Донецького басей-
нового управління водних ресурсів відтепер не можуть ефективно стежити 
за станом ріки.

В  цій публікації, підготовленій Луганським обласним правозахисним 
центром «Альтернатива», представлений огляд роботи обраних чотирьох 
комунальних підприємств, які надають послуги з централізованого водо-
постачання та водовідведення (КП «Компанія «Вода Донбасу», КП «Харків-
водоканал», КП «Миколаївводоканал», КП «Чернігівводоканал») в умовах 
російсько- української війни в період з 24 лютого по 20 серпня 2022 року. 
Характер російських обстрілів, їх наслідки для цивільного населення та наявні 

5 https://bit.ly/3QYX1FC

6 https://bit.ly/3SW8Fm5

https://bit.ly/3QYX1FC
https://bit.ly/3SW8Fm5


Вступ 6

виклики для працівників водоканалів в різних областях України схожі поміж 
собою і відрізняються переважно інтенсивністю бойових дій та масштабами 
руйнувань. Тому в публікації описані лише окремі кейси, що дають змогу склас-
ти враження щодо проблем водопостачальних підприємств в інших областях 
України, які також піддаються російським нападам.

Інформація була отримана з відкритих джерел, серед яких національні ЗМІ, 
соціальні мережі, заяви офіційних осіб та публічні свідчення очевидців 7.

7 Інформація, викладена в публікації, не є вичерпною

КП «ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ»

КП «ХАРКІВВОДОКАНАЛ»

КП «МИКОЛАЇВВОДОКАНАЛ»

«КОМПАНІЯ 
«ВОДА 
ДОНБАСУ»

Регіони України, 
в яких працюють 
водопостачальні 
підприємства, 
що представлені 
в публікації
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КЛЮЧОВІ 
СПОСТЕРЕЖЕННЯ

В умовах російсько- української війни питання водозабезпечення та водної без-
пеки стали вкрай актуальними. Україна за показником забезпеченості вод-

ними ресурсами серед 152 країн світу перебуває на 111 місці, а серед 20 європей-
ських країн посідає 17 місце. Найменш багатими водними ресурсами є Донбас, 
Криворіжжя, Автономна Республіка Крим і південні області України, де в той же час 
зосереджені й найбільші споживачі води —  промисловість і сільське господарство.

Війна, яку Росія розпочала проти України ще в 2014 році, найбільше вплину-
ла якраз на ті регіони, де й до бойових дій ситуація із водозабезпеченням була 
найгіршою. Зокрема, це стосується Донбасу і Автономної Республіки Крим, 
яка більшу частину води отримувала з материка (близько 85 %). Через окупацію 
Криму російськими військами водопостачання через Північно- Кримський канал 
було призупинено у зв’язку з тим, що згідно з міжнародним гуманітарним правом 
обов’язок забезпечувати потреби цивільного населення на окупованих тери-
торіях покладається саме на країну- окупанта. За вісім років війни Крим не був 
забезпечений достатньою кількістю води, що призвело до водної кризи в регіоні.

У 2022 році вода стала одним із приводів для удару російської армії по Херсон-
щині. Ще в квітні 2021 року начальник Головного управління розвідки Міністерства 
оборони України Кирило Буданов припустив, що одним з ймовірних сценаріїв може 
стати військова операція збройних сил РФ з метою вирішення проблеми водо-
постачання Криму із захопленням частини території південних областей України 8. 

8 https://bit.ly/3ybejZx

https://bit.ly/3ybejZx
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24 лютого, розпочавши повномасштабне вторгнення на територію України, оку-
панти захопили головну споруду Північно- Кримського каналу, Каховську ГЕС 
і всі гідротехнічні споруди, що регулювали постачання води з Каховського во-
досховища на півострів Крим. А 27 лютого була зруйнована тимчасова дамба, 
автомобільний міст і головна перегородкова споруда каналу. Ще на початку весни 
РФ почала здійснювати водозабір з Каховського водосховища нижнього басейну 
річки Дніпро і наповнювати Північно- Кримський канал. За інформацією Держе-
коінспекції сума щоденних збитків за самовільне використання водних ресурсів 
України складає більше 32 млн. грн 9.

На початку літа 2022 року фахівцями інформагентства Bellingcat було про-
ведено дослідження на основі супутникових знімків, згідно з яким було зроблено 
висновок, що внаслідок російських обстрілів перестала функціонувати система 
водопостачання, яка забезпечувала питною водою 4 мільйони людей на більшій 
частині Донецької та Луганської областей. Регіон виявився відрізаним від всіх 
життєво важливих комунікацій —  водопостачання, роботи каналізації, електро-
енергії. Система каналів та трубопроводів була пошкоджена багатомісячними 
обстрілами, лінії електропередач перебиті, електростанції розбомблені. Оскіль-
ки стале водопостачання неможливе без електрики, що забезпечує роботу 
насосів та фільтрів, ситуація з водою буде залишатися критичною, адже ремонт 
вимагатиме розмінування та відновлення ліній електропередач.

Забезпечення водопостачання є однією з найбільших і найважливіших 
проблем у регіонах, що постраждали від бойових дій. Станом на кінець квіт-
ня внаслідок майже повного знищення комунікацій на території Луганської 
області, що на той час залишалася під контролем української влади, центра-
лізоване водопостачання було припинено в Сєвєродонецьку, Лисичанську, 
Попасній, Рубіжному 10. Пізніше всі ці населені пункти були окуповані російською 
армією. Водопостачання налагоджено не було, люди вимушені набирати воду 
з калюж, збирати дощову воду, займати черги, щоб прийняти душ у «вуличних 
помивочних».

Значно пошкоджені об’єкти водопостачання та водовідведення у Доне-
цькій, Запорізькій, Харківській та Миколаївській областях. Повномасштабна 
війна, відсутність доступу до питної води та зруйнована очисна інфраструктура 
у поєднанні із літнім зростанням температури підвищує ризики появи гострих 
інфекційних захворювань.

9 https://www.dei.gov.ua/posts/2161

10 https://bit.ly/3SzxN23

https://www.dei.gov.ua/posts/2161
https://bit.ly/3SzxN23
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На самому початку війни води річки Ірпінь допомогли зупинити ворожу 
навалу, що насувалася на Київ. 25 лютого українськими військовими були пі-
дірвані міст у Демидові та захисна дамба Київського водосховища між Козаро-
вичами та Лютежем 11. Вода затопила гирло річки Ірпінь та околицю Демидова, 
зробивши наступ росіян на цій частині фронту безрезультатним. Як наслідок 
у селі Демидів було частково підтоплено понад 100 приватних будинків. Місцеві 
мешканці з розумінням ставилися до ситуації, що склалася, усвідомлюючи, що 
завдяки рішенню підірвати дамбу від окупації була врятована столиця. В той час 
народилася приказка: «Краще потоп в хаті, ніж москаль» 12.

Наразі необхідні ремонтні роботи з відновлення діяльності шлюзів заверше-
ні. Насосна станція працює на повну потужність, рівень води вже знизився на 70 
сантиметрів. З боку держави було ухвалено рішення забезпечити фінансову 
підтримку постраждалих господарств 13.

Одним із нагальних викликів сьогодення в аспекті роботи водопостачальних 
підприємств, за думкою президента асоціації «Укрводоканалекологія» Дмитра 
Новицького, є проблеми фінансування водоканалів 14. У випадку руйнувань сис-
тем водопостачання і водовідведення у підприємств одразу виникає потреба 
у фінансуванні заходів з оперативного відновлення робочого стану мереж та об-
ладнання, адже від цього залежить і санітарно- епідеміологічний стан населеного 
пункту, і можливості пожежогасіння під час надзвичайних ситуацій. В той же час 
по всій території України, особливо в тих регіонах, де ведуться активні бойові 
дії, спостерігається зменшення платоспроможності споживачів.

В тих регіонах, що перебували або перебувають в зоні ризиків бомбардувань 
або бойових дій, спостерігається значний відтік місцевих мешканців, що тягне 
за собою суттєве зменшення надходжень від населення. Відсутність належного 
фінансування впливає на своєчасну виплату заробітної плати співробітникам, які 
працюють в складних умовах воєнного стану. Спостерігається тенденція, коли ті 
водоканали, які найбільше потребують коштів на відновлення своєї зруйнованої 
інфраструктури, отримують найменші надходження від споживачів.

Також існує проблема, пов’язана із значним зростанням кількості спожи-
вачів в містах на заході України, що призводить до збільшення навантаження 
на системи підготовки води та системи каналізування. Водоканалам необхідно 

11 https://bit.ly/3C6x69B

12 https://bit.ly/3C7rCeu

13 https://bit.ly/3UQCLJk

14 https://bit.ly/3C62u8c

https://bit.ly/3C6x69B
https://bit.ly/3C7rCeu
https://bit.ly/3UQCLJk
https://bit.ly/3C62u8c
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витрачати кошти на непередбачувані протиаварійні роботи, закупівлю додат-
кових обсягів реагентів, електричної енергії тощо.

Дмитро Новицький вважає, що запровадження економічно обґрунтованих 
тарифів —  це найбільш логічний вихід із ситуації, але звісно, однаковий підхід 
не можна застосовувати до всіх підприємств. Підвищення тарифу не врятує 
ситуацію у населених пунктах, які зазнали вагомих руйнувань. В таких випадках 
при відновленні повноцінного водопостачання має бути передбачена фінансова 
допомога з коштів як державного, так і місцевого бюджетів.

Під час війни ворог руйнує інфраструктуру водопостачання для впокорен-
ня та деморалізації населення, для вчинення тиску на політичне керівництво 
з метою примушення до капітуляції. Російські війська завдають цілеспрямо-
ваних ударів по інфраструктурі для забору, очищення та постачання води, ка-
налізаційних очисних спорудах. Проблему нестачі питної води в Україні зараз 
відчувають мільйони людей на прифронтових територіях. Причини браку води, 
викликані військовими діями, підсилюються природними загрозами водного 
дефіциту, зокрема зміною клімату. В післявоєнний час потрібна комплексна 
реалізація державної політики у сфері питної води та питного водопостачання 
із врахуванням нових викликів і проблем, що привнесла війна.
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Комунальне підприємство «Компанія «Вода Донбасу» має стратегічне зна-
чення як єдиний постачальник води в Донецькій області, що забезпечує 

послугами водопостачання та водовідведення 289 населених пунктів (близько 
3,9 млн. населення).

Основне завдання підприємства —  очищення води, забезпечення безпере-
бійного питного та технічного водопостачання населених пунктів і підприємств 
області, а також обробка і відведення стічних вод. «Вода Донбасу» обслуговує 
на території області понад 10000 км магістральних водоводів і мереж каналізації, 
фільтрувальні станції, об’єкти енергозабезпечення та зв’язку, у виробничому 
процесі залучено понад 11 тисяч працівників.

15 Матеріали, використані в цьому розділі:
 https://bbc.in/3rnQGcu
 https://t.me/andriyshTime/1480
 https://t.me/andriyshTime/1485
 https://t.me/andriyshTime/1615
 https://bit.ly/3fsfY6m
 https://bit.ly/3CvK6qN
 https://bit.ly/3T9gfKj
 https://kramvoda.com
 https://bit.ly/3SATJu4
 https://bit.ly/3SQwHyH
 https://bit.ly/3dZoOZ0

https://bbc.in/3rnQGcu
https://t.me/andriyshTime/1480
https://t.me/andriyshTime/1485
https://t.me/andriyshTime/1615
https://bit.ly/3fsfY6m
https://bit.ly/3CvK6qN
https://bit.ly/3T9gfKj
https://kramvoda.com/
https://bit.ly/3SATJu4
https://bit.ly/3SQwHyH
https://bit.ly/3dZoOZ0
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Основним джерелом водопостачання населення є канал «Сіверський 
Донець- Донбас», побудований ще в кінці 50-х років ХХ століття. Також вико-
ристовуються резервні водосховища та підземні джерела. Підготовка питної 
води здійснюється на фільтрувальних станціях, на яких застосовується двосту-
пінчаста система підготовки води.

Донецька область є одним з регіонів України, де протягом останніх шести 
місяців ведуться запеклі бої. Через безперервні обстріли цивільної інфраструк-
тури перебої з водопостачанням неминучі. Вже через місяць війни без доступу 
до питної води залишилося близько 200 тисяч мешканців Донеччини. Зупинення 
водопостачання пов’язане, зокрема, з численними пошкодженнями ліній елек-
тропередач внаслідок бойових дій.

6 квітня через російський обстріл була знеструмлена насосна станція 
Першого підйому Південно- Донбаського водогону, що подає воду на чотири 
фільтрувальні станції: Карлівську, Великоанадольську, Старокримські № 1 і № 2. 
Таким чином, було зупинене водопостачання у 49 населених пунктах Донеччини, 
серед яких міста Покровськ, Селидове, Добропілля, Мирноград, Новогродівка, 
Вугледар. Співробітники станції не постраждали, під час обстрілу вони встигли 
сховатися у бомбосховище.

Неодноразово об’єкти компанії піддавалися нападам російської армії. 
Було зафіксовано влучення п’яти снарядів на територію Верхньокальміуської 
фільтрувальної станції через що було пошкоджено горизонтальний відстійник, 
склад та залізничне полотно для доставки реагентів. Внаслідок обстрілу було 
зруйновано будівлю адміністративно- побутового корпусу та гараж Сіверської 
дільниці Часовоярського регіонального виробничого управління.
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Наприкінці квітня залишалися знеструмленими внаслідок бойових дій низка 
найважливіших об’єктів водопостачання компанії. Це Донецька фільтруваль-
на станція, комплекс насосних станцій третього підйому каналу Сіверський 
Донець- Донбас, насосна станція першого підйому Південно- Донбаського во-
допроводу, всі об’єкти Волноваського виробничого управління водопровідно- 
каналізаційного господарства та Маріупольського регіонального виробничого 
управління. З 18 фільтрувальних станцій функціонувало 14.

На початку літа у зв´язку з чисельними пошкодженнями об´єктів компанії 
«Вода Донбасу» через активні бойові дії була скорочена подача питної води 
на міста та селища області, у тому числі і місто Краматорськ. Для забезпечен-
ня водопостачання було здійснено підвіз питної та технічної води мешканцям 
відповідних населених пунктів.

Відомі випадки, коли через бойові дії постачальник знезаражуючих речовин 
відмовлявся привозити компанії «Вода Донбасу» рідкий хлор та хлоровмісні 
реагенти. У зв’язку з цим на фільтрувальних станціях фахівці були вимушені 
обробляти воду підвищеними дозами перманганату калію, чого для повного 
знезараження питної води було недостатньо. Тому компанія зверталася до своїх 
клієнтів з рекомендацією кип’ятити проточну воду перед її вживанням не менше 
15 хвилин.
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Щодня технологи, енергетики, 
аварійно- ремонтні бригади «Води 
Донбасу» по мірі своїх можливостей 
виконують всі необхідні заходи для 
забезпечення людей питною во-
дою та  послугами водовідведен-
ня  —   усувають пориви та  затори 
на трубопроводах, замінюють ава-
рійні ділянки водопровідної та кана-
лізаційної мережі.

Одним з найпроблемніших міст 
Донеччини в частині сталого водо-
постачання є  Торецьк. Негаразди 
почалися ще у 2014 році з початком 
активних бойових дій. Водопоста-
чання міста здійснювалося водово-
дом від Горлівської фільтрувальної 
станції (з 2014 року непідконтрольна 
українській владі територія), який часто зазнавав пошкоджень через постійні 
обстріли. Для проведення ремонтних робіт мав бути встановлений режим тиші 
та отримані гарантії безпеки від збройних формувань РФ, очікувати які можна 
було тижнями. В 2021 році розпочалося будівництво альтернативного водогону 
від насосної станції “Сіверський Донець —  Донбас” та нової фільтрувальної стан-
ції, які мали вирішити проблему відсутності водопостачання для прифронтового 
міста і наближених населених пунктів. Повномасштабне російське вторгнення 
внесло свої корективи. В середині лютого 2022 року сталася чергова аварія 
на водоводі, для усунення якої режиму тиші надано не було. Шостий місяць 
Торецьк живе без централізованого водопостачання. Незважаючи на постійні 
обстріли та оголошену владою обов’язкову евакуацію, в місті залишаються міс-
цеві мешканці, воду для яких привозять співробітники Державної служби України 
з надзвичайних ситуацій (далі —  ДСНС) та комунальні служби.

За час жорстоких обстрілів російською армією Маріуполя протягом лютого- 
квітня усі 22 насосні станції були зруйновані або затоплені, пошкоджено більше 
50 % водопостачальних мереж, через що мешканці міста залишилися без води. 
Вони були вимушені стояти у величезних чергах до колодязів та криниць, ризику-
ючи потрапити під черговий напад, топити сніг, зливати технічну воду з батарей 
та бойлерів. Маріупольці, яким вдалося виїхати з міста, розповідали, що саме 
необхідність йти за водою та стояти просто неба протягом декількох годин була 
причиною великої кількості смертей серед цивільного населення.
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В травні місто було повністю окуповано, обстріли вщухли, та проблеми 
з водою не зникли. Водоводи розбиті, не працює система очистки стоків та во-
довідведення, не в усіх районах є електропостачання, яке потрібно для того, щоб 
качати воду по мережі. Окупаційні адміністрації намагалися декілька разів запу-
стити воду, але це завжди закінчувалося затопленими підвалами та квартирами. 
В районах міста вивішуються графіки підвезення питної води, за якою традиційно 
вишиковуються величезні черги. Більшість маріупольців не мають доступу ані 
до питної, ані до технічної води, вони вимушені набирати воду з природних 
джерел, після великих дощів прати білизну в калюжах. Регіональний директор 
з надзвичайних ситуацій Всесвітньої організації охорони здоров’я Доріт Ніцан 
повідомляла, що в Маріуполі можливий спалах холери через зруйновану систе-
му водопостачання. У місті каналізаційні води поєднуються з питною водою, що 
загрожує поширенням багатьох інфекційних захворювань.

За оцінкою Маріупольської міської ради, на повноцінне відновлення водо-
постачання знадобиться понад року і щонайменше 700 мільйонів доларів. Відтак 
це можливо тільки після повернення Маріуполя під контроль України.

Наразі дуже складна ситуація в Авдіївці, Вугледарі, Мар’їнці, Красногорівці, 
навколишніх селах та селищах. Населені пункти перебувають під сильними 
обстрілами. В містах відсутня вода, газ, електрика. Місцева влада намагається 
організовувати підвіз води тим мешканцям, які досі лишаються в своїх домівках, 
але дедалі це робити стає все складніше.
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«Миколаївводоканал» —  комунальне підприємство, що надає послуги 
з постачання холодної води та водовідведення холодної і гарячої води 

в Миколаєві. Основним джерелом водопостачання міста є річка Дніпро. Фізично 
точка водозабору розташована в Херсонській області. Звідти ламаним маршру-
том на понад 70 км тягнуться дві нитки труб діаметром майже 1,5 м кожна. Наразі 
80 % маршруту проходить територією окупованої Херсонщини. Хоча Миколаїв 
і оточений з трьох боків річками Південний Буг та Інгул, використовувати їхні 
води в якості джерела водопостачання неможливо через високий рівень їх за-
брудненості, з яким наявні міські очисні споруди не впораються. Вода в обох 
річках має підвищений вміст солей і важких металів.

З самого початку російської агресії Миколаїв став справжнім південним 
форпостом України. Місто майже щодня потерпає від ворожих атак. 1 липня 
Міністерство оборони України повідомило, що зі 126-ти днів війни Миколаїв 
не обстрілювали лише 18 днів.

12 квітня через ракетний обстріл російської армії постраждав водовід 
«Дніпро- Миколаїв». Аварія сталася на території, де тривають бойові дії, тому 
доступу ремонтних бригад до місця пошкодження немає.

16 Матеріали, використані в цьому розділі:
 https://bit.ly/3EcVQ2p
 https://bit.ly/3e04aIb
 https://bit.ly/3LZ6Ked
 https://svidok.info/uk/news/66575
 https://bit.ly/3fEfgDl
 https://bit.ly/3fH5YpS
 https://t.me/vodokanal1/1009
 https://bit.ly/3USSsQt

https://bit.ly/3EcVQ2p
https://bit.ly/3e04aIb
https://bit.ly/3LZ6Ked
https://svidok.info/uk/news/66575
https://bit.ly/3fEfgDl
https://bit.ly/3fH5YpS
https://t.me/vodokanal1/1009
https://bit.ly/3USSsQt
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Місто з кількістю населення майже 500 тисяч осіб залишилося без центра-
лізованого водопостачання. Мешканці були змушені збирати дощову воду або 
набирати її для технічних потреб прямо з річки Південний Буг. «Миколаївводо-
каналом» було організований підвіз технічної води в житлові квартали. Про те, 
коли й куди під’їжджатимуть машини з водою, миколаївці дізнавалися з офіційних 
каналів інформування місцевої влади у Facebook та Telegram. Департаментом 
житлово- комунального господарства міськради було створено онлайн-мапу, 
на якій вказані пункти розливу технічної та питної води. Паралельно почали роз-
консервовувати й бурити нові свердловини, де можна було набрати питну воду. 
Хоча машин і свердловин щотижня ставало все більше, на величезне місто їх все 
одно було недостатньо, багатьом доводилося йти по питну воду за кілька кварталів.

Лікарні й деякі інші комунальні установи ще раніше було під’єднано до влас-
них свердловин. Літнім і маломобільним людям допомагали волонтери —  вони 
адресно доставляли баклажки з водою під двері їх квартир та будинків.

В забезпеченні Миколаєва водою допомагала вся країна. Від «Київводо-
каналу» надійшло 19 ємностей для зберігання питної води загальним об’ємом 
26 м3, які використовувалися для розвезення води містянам. В квітні одеситами 
було зібрано 9 тонн питної води у пляшках, які перед відправкою виставили 
у вигляді карти України. Всього з Одеси станом на серпень 2022 року микола-
ївцям було відправлено 890 тонн питної води. Вантажі з водою їхали з Полтави, 
Кременчука, Гадяча, комунальники Кропивницького допомагали розвозити воду 
автоцистернами безпосередньо в Миколаєві.
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Щоб повернути в крани миколаївців хоча б технічну воду, було ухвалено рі-
шення екстрено заповнити систему водою з Південного Бугу, а потім поступово 
заміщувати її водою зі свердловин. На початку травня Кабінет міністрів України 
виділив 56 млн. грн. на відновлення водопостачання в Миколаєві. Гроші напра-
вили на буріння нових свердловин та організацію закачування води з Південного 
Бугу в систему. З 7 травня працівники «Миколаївводоканалу» розпочали здійс-
нення водозабору з Дніпровсько- Бузького лиману. Вже за два дні технічна вода 
з’явилася в кранах частини мешканців, а 16 травня водопостачання за графіком 
відновили в усьому місті. Вода знезаражується рідким хлором, але її якість навіть 
після очищення не відповідає вимогам Державних санітарних норм та правил. 
Тому використовувати її дозволяється лише для господарсько- побутових потреб. 
Тоді ж міський голова Олександр Сенкевич зазначив, що місцева влада готує 
проєкт з використання чотирьох водозаборів з окремими системами очищення 
води до рівня питної. Мер Миколаєва заявив, що питної води в системі не буде 
ще мінімум два місяці.

В серпневому інтерв’ю директор КП «Миколаївводоканал» Борис Дуденко 
розповів, що ситуація навколо водопостачання Миколаєва дуже складна. Через 
великий вміст солі у воді з Південного Бугу в рази швидше зношуються труби 
водопроводів, сильна корозія «роз’їдає» метал, збільшується кількість поривів. 
Наразі йде розробка французькою компанією техніко- економічного обґрун-
тування щодо вибору моделі майбутнього централізованого водопостачання 
питної води. Розглядається два варіанти —  піднятися вище руслом Південного 
Бугу, де вода прісна та більш якісна, та побудувати нову станцію водозабо-
ру й трубопровід до Миколаєва, або в промислових масштабах встановити 
установки зворотного осмосу для очищення води при збереженні забору води 
з Дніпровсько- Бузького лиману. В подальшому планується залучення інвесто-
рів/донорів до робіт по обраній моделі водопостачання.
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Звісно, найкращим варіантом було б повернутися до водопостачання з Дні-
пра після деокупації Херсонщини. Утім, навіть після її звільнення водоканалу 
доведеться витратити не менш ніж місяць, щоб полагодити пошкоджену трубу, 
певний час також знадобиться на розмінування. Тож на відновлення водопо-
стачання з Дніпра через Херсонську область найближчим часом миколаївцям 
сподіватись не доводиться.

За час активних бойових дій в місті виробничі підрозділи КП «Микола-
ївводоканал» неодноразово піддавалися ворожим атакам. В березні внас-
лідок мінометних обстрілів постраждали очисні споруди каналізації міста, 
які розташовані біля с. Галицинове. Була пошкоджена електрична система 
підрозділу, частково виведена з ладу система механічного очищення стічних 
вод, зруйновані резервні піскоуловлювачі, які задіяні в технологічній схемі 
очищення води від дрібного сміття та піску. Також постраждали бетонні плити 
аеротенків коридорного типу і система аерації, де відбувається біологічне 
очищення стічної води.

В травні в черговий раз очисні споруди каналізації міста потрапили під 
артилерійський обстріл російської армії —  були вибиті вікна будівлі, пошкод-
жені первинні відстійники, зруйнований дах одного з цеху. За два дні внаслі-
док нічних атак постраждали дві станції очищення води на одному з об’єктів 
ОКП «Миколаївоблтеплоенерго». В червні була обстріляна насосна станція 
водовідведення, від ударної хвилі в будівлі не залишилося жодного вцілілого 
вікна. На той час загальні збитки майну «Миколаївводоканалу» оцінювалися 
в понад 20 млн. грн.
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Неодноразово фахівці підприємства 
під час виконання ремонтних робіт потра-
пляли під ворожі обстріли. Одного разу 
машиніст екскаватору ударною хвилею 
був «винесений» з кабіни на землю. За час 
російської агресії п’ятеро комунальни-
ків постраждали під час виконання своїх 
обов’язків, ще більше отримали психоло-
гічні травми.

Попри повітряні тривоги, щоденну 
небезпеку та бойові дії поблизу Микола-
єва працівники водоканалу продовжують 
сумлінно виконувати свою роботу. Окрім 
постійного поточного ремонту мереж во-
допостачання та водовідведення, багато 
уваги приділяється оперативному усунен-
ню наслідків обстрілів міста, що впливають 
на систему водопостачання.
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КП «ХАРКІВВОДОКАНАЛ» 17

«Харківводоканал» —  комунальне підприємство, що займається видобу-
ванням, розподіленням, транспортуванням, постачанням води та водо-

відведенням у Харкові та Харківській області. Підприємство має одну з найбільш 
розвинених систем водопостачання в Україні. Загальна довжина водоводів і водо-
провідних мереж становить 2669,7 км. Для водопостачання Харкова та Харківської 
області використовуються три незалежні джерела водопостачання —  Печенізьке 
водосховище, Краснопавлівське водосховище та артезіанські свердловини.

З 24 лютого 2022 року Харків та інші міста області піддаються майже не що-
денним нападам. Авіанальоти, ракетні атаки, обстріли з важкої артилерії при-
зводять до пошкодження трубопроводів на мережах водопостачання та во-
довідведення, спричиняють порушення роботи електромереж, у зв’язку з чим 
падає напруга на насосних агрегатах, що качають воду. Нерідко водопостачання 
багатоповерхових будинків здійснюється зі зниженим тиском. В таких випадках 
«Харківводоканал» звертається з проханням до мешканців нижніх поверхів 
надавати воду сусідам із верхніх поверхів.

В  кінці травня водопровідні мережі Шевченківського району Харкова 
внаслідок прямих влучень російських снарядів зазнали чималих руйнувань. 
Було оперативно проведено капітальний ремонт оглядового колодязя на гли-
бині залягання трьох з половиною метрів, перекладено п’ять метрів мереж 
водовідведення. Відновлювальні роботи йшли без відключення споживачів від 
водопостачання.

17 Матеріали, використані в цьому розділі:
 https://bit.ly/3rrFk7a
 https://bit.ly/3CqjXcP
 https://bit.ly/3M0m6Pq

https://bit.ly/3rrFk7a
https://bit.ly/3CqjXcP
https://bit.ly/3M0m6Pq
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Підвищена увага приділяється Салтівському, Київському та Індустріальному 
районам, які найбільше страждають від ворожих обстрілів. Щодня продовжу-
ються масштабні відновлювальні роботи на зовнішніх та внутрішньобудинкових 
комунікаціях водопостачання та водовідведення —  йде заміна водопровідних 
мереж та каналізаційних комунікацій, впорядковуються оглядові колодязі. Після 
вибухів, нічних та денних авіанальотів заявок на аварійні ситуації дуже багато. 
Першочерговість ремонтів планується залежно від складності руйнувань та на-
слідків, до яких вони можуть призвести. Такі фактори як підтоплення підвальних 
приміщень, де ховаються люди, вимагають прискорення ремонтних робіт.
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Безперебійна робота виробничих об’єктів, що забезпечують стале водопо-
стачання споживачам, безпосередньо залежить від справного стану електрооб-
ладнання та кабельних ліній електропередач, тому працівниками докладаються 
всі зусилля для забезпечення безперервної передачі електроенергії на об’єкти 
та надійної роботи електрообладнання.

За перші три місяці війни агресор завдав величезних збитків водопровід-
ному господарству Харкова. Внаслідок артилерійських обстрілів та авіаударів 
повністю зруйновані ділянки водоводів різних діаметрів загальною протяжністю 
500 метрів, завдано серйозних пошкоджень важливим об’єктам, що забезпе-
чують водопостачання міста. Співробітникам підприємства часто доводиться 
виконувати ремонтні роботи під ворожими обстрілами, ризикуючи своїм життям 
та здоров’ям. Під час одного з виїздів щодо усунення пошкодження кабельної лінії 
електропередачі працівники електротехнічної лабораторії «Харківводоканалу» 
потрапили під потужний обстріл, внаслідок якого деякі з них були травмовані. 
Безпосередньо керівник підрозділу отримав уламкове поранення в голову.

На початку серпня для співробітників «Харківводоканалу» представниками 
Товариства Червоного Хреста України та ДСНС було проведено тренінг із основ 
безпеки поведінки та виживання у складний воєнний час. Присутні були озна-
йомлені з правилами поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів, 
під час обстрілів та ракетних ударів, отримали знання як надати дієву першу 
допомогу при пораненнях та інших нещасних випадках.
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Варто відзначити високу майстерність та неймовірну самовіддачу праців-
ників підприємства, які в складних умовах продовжують відновлювати мережі 
холодного водопостачання. З першого дня військової агресії до злагодженої 
роботи колективу було внесено певні корективи та виділено основні напрямки 
роботи. Це —  забезпечення водою харків’ян, оперативне усунення пошкоджень 
внутрішньобудинкових систем, що виникають внаслідок обстрілів, та підтриман-
ня в належному стані підвальних приміщень- укриттів. Іноді бригадам доводиться 
допомагати рятувальникам під час термінової евакуації мешканців будинків, в які 
влучили снаряди. Працівники «Харківводоканалу» виводять людей з небезпеч-
них місць, діляться з ними спецодягом та взуттям.

«Наша ділянка відповідальності розташована в одному 
з найнебезпечніших районів Харкова. Тому працюємо під майже 
не вщухаючими ворожими обстрілами. Попервах було трішки 
не по собі. Та поступово вже й не звертали уваги на ворожі дії, 
бо слід вкрай оперативно та якісно працювати, аби харків’яни 
були завжди з водою. Мудрі люди говорять, що лише дурні нічого 
не бояться. З цим погоджуюся на всі сто, але свою важливу 
місію з товаришами будемо й надалі сумлінно виконувати»,

—  зазначає слюсар- сантехнік дільниці Московського району 

з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем.

«Сьогодні ми всі велика родина. Комунальники, пожежники, 
силовики та харків’яни. Наші робітники не чекають на техніку, 
а одразу виходять на місце пориву і починають його 
усувати, а вже в ході ремонту визначаємося, які матеріали чи 
обладнання потрібно підвезти. Постійно підстраховуємо один 
одного, коли працюємо в напівзруйнованих будинках»,

 —  підкреслює начальник управління з технічного 

обслуговування внутрішньобудинкових систем.
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КП «ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ» 18

«Чернігівводоканал» —  комунальне підприємство, що надає послуги з цен-
тралізованого постачання холодної води та водовідведення населенню 

та підприємствам міста Чернігів.
Джерелом водопостачання міста є підземні води Бучакського та Сінеман- 

Нижньокрейдового водоносних горизонтів, які не потребують додаткової об-
робки. До забору води придатні 65 артезіанських свердловин. Всі стічні води 
збираються і перекачуються на каналізаційні очисні споруди, де проходять повне 
механічне й біологічне очищення.

Місто Чернігів з першого дня війни потерпав від артилерійських та авіацій-
них атак. За перші два тижні російської агресії через обстріли була пошкоджена 
значна кількість водопровідних мереж, внаслідок чого цілі вулиці були відключені 
від подачі води через великі витоки. Знеструмлення електричних мереж є ве-
ликою проблемою для сталого водопостачання всім споживачам багатоповер-
хівок. КП «Чернігівводоканал» забезпечує тиск у 2.6 атм, якого достатньо для 
подачі води орієнтовно до п’ятих поверхів. На верхні поверхи вода подається 
за допомогою підвищувальних насосних станцій водопроводу (далі —  ПНС), які 
розміщені або в будинку, або поруч. В разі знеструмлення будинку ПНС також 
не працюватиме. Відповідно, вода буде лише на нижніх поверхах.

18 Матеріали, використані в цьому розділі:
 https://t.me/Chernihivvodokanal
 https://bit.ly/3Ct9ugy
 https://fb.watch/c6GBB7H_4G/
 https://bit.ly/3CtjAOJ
 https://fb.watch/cm6yPSoek4/
 https://fb.watch/clgl4ibMjS/
 https://bit.ly/3Edaabf

https://t.me/Chernihivvodokanal
https://bit.ly/3Ct9ugy
https://fb.watch/c6GBB7H_4G/
https://bit.ly/3CtjAOJ
https://fb.watch/cm6yPSoek4/
https://fb.watch/clgl4ibMjS/
https://bit.ly/3Edaabf
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«Чернігівводоканал» неодноразово наголошував, що в разі відсутності 
в кранах холодної води можна використовувати гарячу воду, що подає ТЕЦ 
та Теплокомуненерго, яка відповідає нормам питної води та придатна для вжи-
вання й приготування їжі.

14 березня в результаті потужного авіаудару вщент була зруйнована водо-
провідна насосна станція, яка забезпечувала водою третину населення міста. 
Тоді ж загинуло п’ятеро осіб —  охоронець підприємства та співробітник водока-
налу разом з родиною. Вони ночували на станції, адже сподівалися, що там їм 
буде безпечніше. Під час обстрілу вони вирішили перебігти з будівлі в підземне 
сховище і під час переміщення загинули від вибуху чергової бомби.
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Після такої аварії тиск в системі впав, з водопостачанням залишилися 
квартири 1–2 поверхів в будинках, що розташовані нижче рівня насосної стан-
ції. По місту почали організовувати точки роздачі питної води. Співробітники 
водоканалу докладали максимум зусиль для запуску резервних джерел водо-
постачання, але це залежало не тільки від готовності об’єктів «Чернігівводока-
налу», але й від забезпечення їх електроживленням. Через ушкодження будинків 
та пориви будинкових мереж доводилося перекривати водопостачання в різних 
районах міста.

За місяць після початку війни внаслідок руйнації об’єктів «Черніговводо-
каналу» та відсутності електрики централізоване водопостачання всього мі-
ста було повністю припинено. Через знеструмлення каналізаційних насосних 
станцій перестала працювати система водовідведення. З метою уникнення 
засмічення каналізації в будинку та витоків стічної води зовні водоканал нео-
дноразово звертався до споживачів з проханням викопувати громадські туалети 
та вигрібні ями. Особам з інвалідністю та літнім людям, що живуть на верхніх 
поверхах будинків, радили в якості туалету використовувати відра або інші єм-
ності, які потім родичі або волонтери виноситимуть у вигрібні ями. Головне було 
не допустити поширення інфекції від витоків каналізації у підвали та квартири.

«Чернігівводоканал» та інші комунальні підприємства міста продовжували 
здійснювати підвезення питної води по всіх районах міста, було організовано 
пункти стаціонарного розливу води. Через обмежену кількість ємностей для 
підвезення води були введені обмеження при її роздачі —  не більше 10 л на одну 
особу. Як такої питної води в Чернігові було достатньо, основні проблеми поля-
гали в підйомі води (були потрібні генератори) та її доставці населенню (були 
потрібні ємності та транспорт для їх перевезення). Водоканал через місцеві 
ЗМІ та соціальні мережі звернувся до всіх небайдужих осіб, хто має власний 
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транспорт та великі ємності, за допомогою у забезпеченні міста питною водою 
Відгукнулися як прості громадяни, так і підприємства й організації:

«В нас будинок в приміській смузі, є свердловина, а в сусіда —  
генератор. Тож ми качали воду спочатку для своїх потреб, пізніше 
почали приходити мешканці сусідніх будинків. Потім побачили 
оголошення водоканалу, що потрібний транспорт та ємності 
для розвезення води. Так ми й почали допомагати».

«На нашій вулиці вода є, і ми вирішили, що ввечері та вночі, коли 
напір більший, будемо набирати воду, а зранку розвозитимемо. Поки 
я розвожу воду по житлових кварталах, хлопці її набирають в ємності».

«Черга завжди є, за день проходить десь 10–15 тисяч осіб. Ми 
допомагаємо, як можемо —  і набираємо воду літнім людям, 
і психологічно підтримуємо, заспокоюємо тих, хто панікує, 
говоримо, що вода буде, нікуди вона не дінеться».
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На початку квітня російських загарбників було вибито з Чернігівської облас-
ті, і місто розпочало своє відновлення. З самого початку бойових дій обстрілам 
піддалися практично всі об’єкти «Чернігівводоканалу». Загалом в місті були 
повністю знищені три з п’яти великих водонасосних станцій, пробиті авіабомба-
ми резервуари з водою, дуже сильно постраждали магістральні мережі, згоріло 
багато спеціальної техніки водоканалу —  близько 10 одиниць, що складало по-
ловину від наявної кількості. За словами міського голови Чернігова Владислава 
Атрошенка, загальна сума збитків по об’єктах водоканалу оцінюється приблизно 
в 60 мільйонів євро.
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Станом на 12 квітня централізоване водопостачання мали близько 30 % 
домогосподарств Чернігова —  переважно з першого по п’ятий (максимум) по-
верхи будинків, що знаходяться біля мережевих свердловин. Найгірша ситуація 
спостерігалася на околицях міста, де відбувалися активні бойові дії. Повноцінно 
запустити роботу двох вцілілих насосних станцій не було можливості через 
відсутність електрики та мінування частини свердловин.

Через навантаження на мережі, яке виникло після подачі води, кожного 
дня виявлялися нові витоки. Якщо в мирний час водоканал усував 5–6 поривів 
на тиждень, то тепер їх були сотні. Серед найбільших проблем налагодження 
водопостачання —  зруйновані водопровідні насосні станції та низький тиск води 
в мережі, що не дозволяв увімкнути підвищувальні насосні станції.

“Чернігівводоканалом” була названа послідовність виконання робіт:
 → нарощування темпів ремонтів;
 → запуск водопровідних насосних станцій;
 → підвищення тиску в мережі;
 → запуск підвищувальних насосних станцій.

Потроху мінімальний тиск води (до 1–2 поверху) було забезпечено майже в усіх 
районах міста. Мешканців перших поверхів просили допомагати сусідам з верх-
ніх, які взагалі не мали води. Також водоканал звернувся до керуючих компаній 
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Чернігова з проханням встановити в сміттєприймальних камерах будинків крани 
для розбору води мешканцями верхніх поверхів. В більшості будинків такі крани 
було встановлено, у зв’язку з чим підвезення води на території міста Чернігова 
було припинено.

З 25 квітня «Чернігівводоканал» розпочав поетапне підключення підви-
щувальних насосних станцій водопроводу для подачі води на верхні поверхи 
будинків. Ситуація з водопостачанням в місті суттєво покращилася, але й досі 
залишається нестабільною. До того ж через значне зростання обсягів спожи-
вання питної води в часи пік не вистачає її наявної кількості. Збільшити обсяги 
постачання води не має можливості через пошкодження в результаті бойових 
дій насосного обладнання.

Варто підкреслити, що на відновлення централізованого водопостачання 
й водовідведення у місті Чернігів відповідно до розпорядження уряду «Про виді-
лення коштів з резервного фонду державного бюджету для фінансової підтримки 
КП «Чернігівводоканал» було спрямовано 150 млн. грн.
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