
ПРОГРАМА "ПИТНА ВОДА 
МИКОЛАЇВЩИНИ" НА ПЕРІОД  

ДО 2020 РОКУ  



До поверхневих джерел 
питного водопостачання в 
області віднесено річки 
Південний Буг, Інгул, Інгулець, 
Синюха. Джерелом питного 
водопостачання обласного 
центру – м. Миколаєва є річка 
Дніпро. 

З підземних 
джерел питного 
водопостачання 
забезпечуються 
4 міста,                 
17 селищ 
міського типу та 
372  сільських 
населених 
пункти. 



Метою  Програми є:  
 попереднє опрацювання базових аналітичних даних щодо потенційних 

запасів питної води на території області, місцевих програм  "Питна вода" на 
період до 2020 року, розроблених спеціалістами райдержадміністрацій, 
міськвиконкомів.  

 
 залучення спеціалізованої науково-дослідної установи для детального 

визначення економічно обґрунтованих напрямів забезпечення населення 
питним водопостачанням у розрізі адміністративно - територіальних 
одиниць області  та уточнення заходів щодо реалізації обласної Програми 
"Питна вода Миколаївщини" на період до 2020 року; 
 

 опрацювання і погодження організаційних, технічних заходів з 
перспективної реалізації завдань щодо поліпшення питного водопостачання 
населених пунктів області; 



Виконання Програми дасть можливість: 
  
6.1. Сформувати науково обґрунтовані заходи з розвитку водопровідно-каналізаційного господарства 
населених пунктів області для поетапного досягнення нормативних показників з водозабезпечення 
населення. 
 6.2. Створити умови для залучення державних субвенцій на реалізацію Програми. 
 6.3. Узгодити і скоординувати діяльність центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування, відомчих установ, організацій, підприємств на виконання заходів Програми із 
залученням різних джерел фінансування. 
 6.4.  Визначити структурну схему управління суб’єктами господарювання у сфері надання послуг 
водопостачання та водовідведення міських і сільських населених пунктів області. 
 6.5. Вивчити громадську думку, пропозиції депутатів, зацікавлених державних органів та підприємств щодо 
обраних програмних напрямів, завдань та шляхів їх вирішення. 
 6.6. Створити умови для інвестиційної привабливості Програми. 
 6.7. Підвищити якість питної води, скоротити витрати і втрати паливно-енергетичних ресурсів, знизити 
питомі втрати енергоресурсів шляхом: 

  
 реконструкції очисних споруд водопроводу загальною потужністю  283 тис.м3/добу; 
 спорудження нових артезіанських свердловин загальною потужністю 5,5   тис.м3/добу; 
 відновлення артезіанських свердловин загальною потужністю 2,3 тис.м3/годину; 
 проведення санітарно-технічного тампонажу 64 недіючих  свердловин; 
 будівництва резервуарів чистої води загальною ємністю 6200 м3;  
 будівництва 238 водонапірних башт; 
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