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Інформація Держекоінспекції 

Інформація про стан і наявність питної води на території Запорізькій, 

Сумської та Чернігівської областей за даними територіальних та 

міжрегіональних територіальних органів Держекоінспекції 

З 26.02.2022 м. Токмак (Запорізька область) був знеструмлений. 05.03.2022 

електропостачання по місту відновлено. Однак, каналізаційні насосні станції          

КП «Міськводоканал» Токмацької міської ради залишаються затопленими 

стічними водами, у зв’язку з чим відбувається неочищений скид зворотних вод у 

водні об’єкти. 

З 01.03.2022 м. Василівка і район (Запорізька область) перебуває під 

натиском потужних бойових дії.  У результаті обстрілу військами РФ очисних 

споруд Василівського експлуатаційного цеху водопостачання та водовідведення, 

який знаходиться у с. Верхня Криниця, зруйновано декілька важливих об’єктів. 

Крім руйнування адміністративної будівлі, пошкоджена лінія 

електропостачання. Також зруйнована будівля каналізаційної насосної станції 

№1, що подає стічні води м. Василівка на очисні споруди каналізації. 10.03.2022 

відновлене водопостачання м. Василівка. 

Навіть у разі відновлення живлення функціонування очисних споруд 

неможливе. Наразі потребує капітального відновлення споруда та обладнання 

каналізаційної насосної станції №1. Зворотні води з міста зараз потрапляють              

до річки Дніпро без будь-якого очищення.  12.03.2022 відновлене 

електропостачання, але КНС зруйнована. Очисні споруди не працюють. 

З 01.03.2022 м. Пологи (Запорізька область) знеструмлено. Каналізаційні 

насосні станції ГКП ВКГ «Міськводоканал» Пологівської міської ради 

Запорізької області не працюють, у зв’язку з чим відбувається скид неочищених 

зворотних вод у водні об’єкти. 

На території Сумської області питне водопостачання здійснюється 

виключно за рахунок підземних вод. Поверхневі води та водні об'єкти для 

забезпечення питного водопостачання не використовуються. Поверхневі водні 

об’єкти використовуються для забезпечення технічного водопостачання, 

передусім об'єктів промисловості, теплоенергетики та сільського господарства.  

На даний час, Сумською обласною військовою адміністрацією заборонено 

доступ до об'єктів та територій Сумської області, де велись активні бойові дії.  

З початку бойових дій на території Чернігівської області інформація щодо 

пошкодження об’єктів водозабезпечення населення відсутня, однак питання 

щодо стану і наявності питної та технічної води в області станом на 26.04.2022 

залишається актуальним.   

По місту Чернігову повне водозабезпечення населення ще не відновлено. 

Допоки КП «Чернігівводоканал» не відновить стабільне водопостачання, без 

якого неможливо включити підвищувальні насосні станції, верхні поверхи 
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будинків будуть залишатися без води. Наразі, тиск води по всіх районах міста 

підвищено, що дає можливість забезпечити централізоване водопостачання до 5 

поверху.  

В той же час, кількість поривів мереж в місті Чернігові не зменшується. 

Постійно виконуються оперативні аварійно-ремонтні роботи щодо їх усунення. 

Найбільш проблемними залишаються райони Бобровиці та Масанів. Триває 

підвезення питної води в приватні сектори районів Бобровиці та ЗАЗ міста 

Чернігова.  

Також, без централізованого водопостачання залишається приміське 

населення селищ Киїнка, Трисвятська Слобода та Зарічне.  За інформацією КП 

«Чернігівводоканал» повне усунення пошкоджень водонапірної башти та мереж 

цієї території наразі не можливо.  Постійно проводяться спільні роботи 

відповідальних служб по виявленню поривів мереж та їх ліквідації.  

За інформацією та проведеними лабораторними дослідженнями 

Чернігівського міськрайонного відділу Державної установи «Чернігівській 

обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» якість питної 

води відповідає Державним санітарним нормам та правилам "Гігієнічні вимоги 

до води питної, призначеної для споживання людиною". За результатами 

лабораторних досліджень мікробіологічні та органолептичні (запах, смак, 

кольоровість, каламутність) та вміст заліза та амонію відповідають                    

ДСанПіН 2.2.4-171-10.  
 
Інформація ДСНС 

Інформаційні матеріали щодо пошкодження та можливості виникнення 
надзвичайних ситуацій, пов’язаних із водозабезпеченням населених пунктів на 

територіях, де велись активні бойові дії з 24 лютого 2022 року 
Наразі за наявною оперативною інформацією системи водопостачання 

пошкоджено у 18 населених пунктах Київської, Житомирської, Чернігівської та 
Сумської областей, зокрема лише у місті Чернігові зафіксовано  
52 пошкодження водогону на 32 вулицях міста. Підрозділи ДСНС у зазначених 
областях залучаються для підвозу питної води до звільнених населених пунктів, 
в яких на поточний момент відсутнє централізоване водопостачання. Станом на 
22.04.2022 відновлено водопостачання у населених пунктах Житомирської 
області, в решті областей триває ліквідація пошкоджень водопровідних мереж. 
Інформація щодо виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з 
пошкодженнями та руйнуваннями гідротехнічних споруд у цих регіонах, до 
ДСНС не надходила. 

Натомість на території Харківської області, де триває активна фаза 
бойових дій, частково зруйнована інфраструктура греблі Печенізького 
гідровузла (для недопущення виникнення надзвичайних ситуацій рівень 
водосховища знижено, що призвело до збільшення рівня води в р. Сіверський 
Донець на території Донецької області, в тому числі в місцях розташування 3-х 
питних водозаборів для потреб населення Донецької області: м. Слов’янськ, 
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Другий донецький водовід та забір в канал Сіверський Донець-Донбас. Наразі 
ситуація стабілізувалася, загрози затоплень населених пунктів та водозаборів 
немає), частково зруйнована гребля Оскільського водосховища (частина води 
руслом р. Оскіл зійшла, не спричинивши надзвичайної ситуації). 

Наразі Печенізьке водосховище наповнене на 59 %, вільна ємність  
157 млн. куб. м. В результаті спрацювання Печенізького водосховища 
зберігається напружена ситуація щодо подальшого (особливо у літньоосінній 
період) водозабезпечення регіону. 

У Волноваському районі Донецької області зазнали пошкоджень 
гідротехнічні споруди Старомлинівського водосховища, розташованого на  
р. Мокрі Яли на території Старомлинівської сільської територіальної громади, 
де в результаті проведення бойових дій 10.03.2022 було підірвано міст над 
шлюзами регуляторами (міст входить до складу гідротехнічного вузла та 
перебуває на балансі Сіверсько-Донецького БУВР). Зважаючи на те, що 
гідротехнічні споруди Старомлинівського водосховища ще до початку бойових 
дій були в аварійному стані, з метою запобігання виникненню загрози 
підтоплення і руйнування нижче розташованих населених пунктів, шандори на 
гідровузлі Старомлинівського водосховища були підняті, скид води з 
водосховища здійснюється через поріг водоскидної споруди, наповнення 
водосховища становить близько 21%. Загрози затоплень населених пунктів 
немає. 

Загалом на територіях областей, де наразі ведуться активні бойові дії, без 
централізованого водопостачання повністю або частково  залишається близько 
110 населених пунктів, зокрема у м. Харкові зруйновано або пошкоджено  
203 дільниці водопостачання водопровідних мереж, в тому числі водоводи 
Кочеток-Харків та Краснопавлівка-Харків (діаметрами 1200 мм кожний),  
18 камер із запірно-регулюючою арматурою, 16 насосних станцій,  
у м. Миколаєві частково відсутнє водопостачання через пошкодження водоводу 
Дніпро – Миколаїв на території Херсонської області, де також тривають бойові 
дії (забезпечення населення м. Миколаєва питною і технічною водою 
здійснюється за рахунок мереж з річки Південний Буг та альтернативних 
джерел: резервуарів-накопичувачів, свердловин, фасованої питної води тощо). 

Щодо прогнозу розвитку весняного водопілля у 2022 році, за інформацією 
Українського гідрометцентру, то воно розпочалося на річках країни у ранні 
строки (середина першої декади лютого) і по величині максимальних рівнів 
(витрат) води було близьке та нижче від середніх за багаторічні значення, лише 
на окремих понижених ділянках вода виходила на заплаву, без досягнення 
небезпечних відміток. На річках Верхнього Дніпра (до Київського 
водосховища), Десни та Середнього Дніпра у межах Полтавської області, 
внаслідок танення снігу у верхів’ях цих річок за межами країни та сильних 
опадів у першій половині квітня, відновилося формування другої хвилі 
водопілля. Максимальні рівні води другої хвилі водопілля на цих річках 
очікуються близькими та нижче норми у першій половині травня з можливим 
виходом води на понижені ділянки заплав без очікуваних негативних наслідків. 


