
 
 
 
 
 
 

Проєкт 
 
 
Про затвердження обласної 
Програми "Питна вода 
Миколаївщини" на  
2021-2025 роки

 

 
 
Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України  "Про 

місцеве самоврядування в Україні», статей 6, 12 Закону України "Про питну 
воду, питне водопостачання та водовідведення", розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 28 квітня 2021 року № 388-р  “Про схвалення Концепції 
Загальнодержавної цільової соціальної програми “Питна вода України” на 
2022-2026 роки”, постанови Кабінету Міністрів України від 05 серпня        
2020 року № 695 "Про затвердження Державної стратегії регіонального 
розвитку на 2021 - 2027 роки", Стратегії розвитку Миколаївської області на 
період до 2027 року включно, затвердженої рішенням Миколаївської обласної 
ради від 23 грудня 2020 року № 2, з метою забезпечення населення питною 
водою в необхідних обсягах та відповідно до встановлених нормативів, 
підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та 
водовідведення і розвитку систем централізованого водопостачання та 
централізованого  водовідведення населених пунктів області обласна рада 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 
1. Інформацію начальника управління житлово-комунального господарства 

Миколаївської обласної державної адміністрації Гладкова В.Л. про стан 
виконання обласної Програми "Питна вода Миколаївщини" на   період до        
2020 року взяти до відома. 

 
2. Затвердити обласну Програму "Питна вода Миколаївщини" на 2021-

2025 роки (далі – Програма), що додається. 
 
3. Рекомендувати сільським, селищним, міським, районним радам 

затвердити відповідні програми з урахуванням вимог чинного законодавства та 
затвердженої цим рішенням Програми. 



2 

4. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Миколаївської обласної 
ради: 

від 28 березня 2008 року № 5 "Про затвердження обласної Програми 
"Питна вода Миколаївщини" на період до 2020 року"; 

від 2 березня 2010 року № 7 "Про внесення доповнення до обласної 
Програми "Питна вода Миколаївщини" на період до 2020 року"; 

від 6 серпня 2010 року № 6 "Про внесення доповнення до обласної 
Програми "Питна вода Миколаївщини" на період до 2020 року". 

 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

обласної ради з питань спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст Миколаївської області, житлово-комунального господарства, капітального 
будівництва та архітектури. 

 
 
 
Голова обласної ради Ганна ЗАМАЗЄЄВА 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення обласної ради  

 
 
 
 
 

ОБЛАСНА ПРОГРАМА 
"ПИТНА ВОДА МИКОЛАЇВЩИНИ" НА 2021-2025 РОКИ 

 

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ 
 

Обласна Програма "Питна вода Миколаївщини" на 2021-2025 роки 
розроблена відповідно до вимог Законів України "Про питну воду, питне 
водопостачання та водовідведення", "Про стратегічну екологічну оцінку", 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 року № 388-р  
“Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми 
“Питна вода України” на 2022-2026 роки”, постанови Кабінету Міністрів 
України від 05 серпня 2020 року № 695 "Про затвердження Державної стратегії 
регіонального розвитку на 2021-2027 роки", стратегічної цілі 2. Висока якість 
життя людини; оперативної цілі 2.3. Забезпечення населення якісними 
послугами; завдання 2.3.1. Розвиток системи питного водопостачання та 
водовідведення Стратегії розвитку Миколаївської області на період до        
2027 року включно, затвердженої рішенням Миколаївської обласної ради від        
23 грудня 2020 року № 2, Рекомендацій щодо включення кліматичних питань 
до документів державного планування Міністерства енергетики та захисту 
довкілля України від 03 березня 2020 року№ 26/1.4-11.3-5650. 

Паспорт Програми наведено в додатку 1. 
 

Розділ 2. СУЧАСНИЙ СТАН ДЖЕРЕЛ ПИТНОГО 
ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО 

ГОСПОДАРСТВА ОБЛАСТІ 
 

Обласна Програма Питна вода Миколаївщини на 2021-2025 роки (далі – 
Програма) спрямована на реалізацію державної політики щодо забезпечення 
населення якісною питною водою відповідно до Закону України "Про питну 
воду, питне водопостачання та водовідведення". 

Забезпечення населення Миколаївської області питною водою є однією з 
найбільш важливих проблем, розв’язати яку необхідно для збереження 
здоров’я, поліпшення умов проживання та підвищення рівня життя населення 
регіону. 

Розроблення Програми обумовлено:  
незадовільним екологічним  станом поверхневих та підземних джерел 

питного водопостачання;  
потенційною загрозою щодо ускладнення санітарно-епідемічної ситуації в 

області внаслідок низької якості питної води;  
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 незадовільним технічним станом та зношеністю основних фондів систем 
питного водопостачання та водовідведення;  

застосуванням застарілих технологій та обладнання в системах питного 
водопостачання та водовідведення;  

високою енергоємністю систем централізованого питного водопостачання 
та водовідведення;  

недостатнім використанням для питного водопостачання населення 
розвіданих запасів та перспективних ресурсів підземних вод;  

обмеженістю інвестицій та дефіцитом фінансових ресурсів, необхідних для 
розвитку, утримання в належному технічному стані та експлуатації систем 
питного водопостачання і водовідведення. 

Миколаївська область територіально належить до басейнів р. Південний 
Буг (59,5%), р. Дніпро (23,5%) і річок Причорномор’я (17%). 

На території області налічується 120 річок та балок (довжиною більше         
10 км) загальною довжиною 3609,34 км, з яких одна велика річка Південний 
Буг (257 км в межах області) та сім середніх річок: Кодима - 59 км, Синюха -  
24 км, Чорний Ташлик - 41 км, Чичиклея - 86 км, Інгул - 179 км, Інгулець -        
96 км, Висунь - 195 км. 

В області налічується 45 водосховищ і 1108 ставків загальним об’ємом  
357,62 млн м3 і 100,121 млн.м3 відповідно. 

Водосховища і ставки використовуються для потреб енергетики, питного 
водопостачання, зрошення, риборозведення, харчової промисловості та 
побутових потреб населення. 

На території області знаходяться Березанський, Бейкутський, Бузький, 
Дніпровсько-Бузький, Карабушський (західна та східна частина), 
Тилігульський та Сосицький лимани. 

В області налічується 26 озер, їх загальна площа 1395,18 га. 
Загальна площа, зайнята поверхневими водними об’єктами, становить        

150,5 тис. га, або 6,1% від території області. 
Місцеві водні ресурси області дуже обмежені і залежать, головним чином, 

від притоку з інших регіонів. 
 
Характеристика забезпеченості місцевим стоком населення області 

наведена у таблиці. 
Забезпеченість річним стоком, тис. м3/рік на 1 мешканця 

середньорічний маловодний рік 
місцевий сумарний місцевий сумарний 

0,44 3,09 0,26 2,15 
 
Підземні води, які добуваються на території Миколаївської області, 

головним чином йдуть на задоволення господарсько-побутових та питних 
потреб населення. 
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Найбільш водоспоживча галузь в області – це промисловість (в тому числі 
енергетика), 46% від загального обсягу використання вод по області йде на 
задоволення промислових потреб. 

Територія області характеризується складними гідрогеологічними умовами 
формування підземних вод, що обумовлено геолого-структурними 
особливостями, природно-кліматичними та техногенними факторами.  

Прогнозні експлуатаційні ресурси (запаси) підземних вод основних 
водоносних горизонтів у межах Миколаївської області визначені у кількості 
441,6 тис.м3/добу з мінералізацією до 3 г/дм3, у т. ч. – 349,87 тис.м3/добу 
(79,23%) з мінералізацією до 1,5 г/дм3 та 91,73 тис. м3/добу (20,77%) з 
мінералізацією від 1,5 г/дм3 до 3,0 г/дм3. 

У середньому по області розподіл прогнозних ресурсів підземних вод 
становить 14,22 м3/добу/км2 (з мінералізацією до 1,5 г/дм3) і 17,95 м3/добу/км2         
(з мінералізацією до 3,0 г/дм3). 

На початок 2021 року в області 538 населених пунктів (9 міст, 16 селищ 
міського типу, 513 сільських населених пунктів) або 59% від загальної кількості 
911 од. мають централізовані системи водопостачання, а  населення решти        
373 населених пунктів області користується водою з шахтних колодязів, 
каптажів або приватних резервуарів (12% населення за показником 
чисельності). 

Загальна чисельність населення області станом на 01.01.2021 становить  
1108,4 тис. осіб, в тому числі в міській місцевості, до складу якої входять         
9 міст та 17 селищ міського типу, проживає близько 761,5 тис. осіб, або 68,7 % 
від загальної чисельності населення області; в 885 селах області проживають 
близько 346,9 тис. осіб, або 31,3 %. 

Централізованим водопостачанням на 98 % охоплені населені пункти 
міської місцевості за виключенням смт Єланець, де проживає біля 5 тис. осіб. 

Найнижчий рівень водозабезпечення – в населених пунктах сільської 
місцевості, де з 885 сіл забезпечено централізованим водопостачанням        
513 (58 %). 

Частка міського населення, яке має доступ до якісної питної води 
становить – 98 %, або близько 746 тис. осіб, а сільського населення – 75 %, або 
близько 260,2 тис. осіб. 

Найвищий рівень забезпеченості населення централізованим 
водопостачанням спостерігається у населених пунктах  Баштанської міської 
територіальної громади (далі - ТГ), Березанської селищної ТГ, Веселинівської 
селищної ТГ, Володимирівської сільської ТГ, Воскресенської селищної ТГ, 
Галицинівської сільської ТГ, Коблівської сільської ТГ, Куцурубської        
сільської ТГ, Мостівської сільської ТГ, Новобузької міської ТГ, Ольшанської 
селищної ТГ, Прибузької сільської ТГ, Радсадівської сільської ТГ, 
Снігурівської міської ТГ, Сухоєланецької сільської ТГ, Чорноморської 
сільської ТГ, Шевченківської сільської ТГ - 100%.  

Найнижчий рівень забезпеченості населення централізованим 
водопостачанням спостерігається у населених пунктах Єланецької        
селищної ТГ (10%), Дорошівської сільської ТГ (16%), Кам’яномостівської 
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сільської ТГ (23%), Кривоозерської селищної ТГ (24,6%),  Софіївської   
сільської ТГ (40%), Арбузинської селищної ТГ (51%), Березнегуватської        
селищної ТГ (52%), Бузької сільської ТГ (52%), Широківської        
сільської ТГ (54%), Вільнозапорізької сільської ТГ (58%), Горохівської 
сільської ТГ (59%), Новомар’ївської сільської ТГ (68%).  

Поступово збільшується кількість населених пунктів, забезпечених 
централізованим водопостачанням. За підсумками 2020  року 538 населених 
пунктів забезпечено централізованим водопостачанням (у 2007 році -         
398 населених пунктів) з охопленням 90,8 % чисельності населення області.  

Для водопостачання населення використовуються 545 водопроводів та 
окремих водопровідних мереж, загальною протяжністю 6416,3  км, з яких до 
категорії ветхих належить 1904,6 км, що становить 29,6%, 7 поверхневих 
водозаборів, 915 артезіанських свердловин комунальної власності,        
1092 водопровідні насосні станції, 383 вуличних колонки, 294 колективні 
установки доочистки питної води. 

Загальна потужність водоочисних споруд області становить         
312,0 тис.м3/добу. 

Щороку через очисні споруди водопроводу проходить 50-60 млн м3 води, 
що становить майже 80 % від загальних обсягів води, поданої в мережу 
(різниця з артезіанських свердловин). 

Із загальних обсягів водоспоживання (43 млн м3) населенням, як основною 
категорією споживачів, використовується 30-35 млн м3, або 71%. 

Порівняльний аналіз технічного стану наявної кількості водопровідних 
мереж свідчить, що обсяги фінансування нового будівництва, реконструкції та 
капітального ремонту діючих водопроводів відстають від темпів нормативного 
зношення і на сьогодні не відповідають у повній мірі завданням з розвитку. 

З метою підвищення рівня доступу населення до якісної питної води в 
населених пунктах області експлуатується 294 колективні установки доочистки 
та розливу питної води, в тому числі завдяки реалізації соціального проєкту 
ТОВ «Сандора» компанії «PepsiCo в Україні».  

ТОВ «Сандора» компанії «PepsiCo в Україні» започатковано в 
Миколаївській області реалізацію довгострокової програми, спрямованої на 
поліпшення якості питної води. Це проєкт «Чиста вода», для забезпечення 
доступу населення, насамперед дітей, до безпечної для здоров’я води шляхом 
інсталяції локальних установок доочищення питної води в установах та 
закладах. За період реалізації в області соціальної програми «Чиста вода»        
ТОВ «Сандора» інвестовано фінансові ресурси на впровадження        
57 колективних установок доочищення води. 

 
В області налічується 45 населених пунктів, забезпечених системою 

водовідведення (9 міст, 17 селищ міського типу та 19 сільських населених 
пунктів), 101 каналізаційна насосна станція, загальна протяжність 
каналізаційних мереж 1677,9 км, з яких у ветхому та аварійному стані 412,8 км 
(24,6 %).  
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Частка населення, яке користується послугами централізованого 
водовідведення, на кінець 2020 року становить 61,53% (682,9 тис. осіб). 

Скид стічних вод з перевищенням встановлених гранично допустимих 
нормативів здійснюють 6 підприємств (МКП «Миколаївводоканал»,        
КП «Первомайський міський водоканал», КП «Міськводоканал» м. Баштанка,  
КП «Прибузьке» м. Нова Одеса, КП «Очаківводоканал», КП «Ольшанське» 
Миколаївський район), які  належать до комунальної власності.  

Через низьку ефективність роботи комунальних очисних споруд всі стоки 
класифікуються як недостатньо очищені. 

Найбільшим забруднювачем водних ресурсів в області є         
МКП «Миколаївводоканал», об’єм скинутих стоків якого становить більше        
90 % від загального обсягу скиду недостатньо очищених  вод по області. 

Щороку, переважно за рахунок більш економного використання води 
абонентами, обсяги скидів недостатньо очищених стоків згаданого 
комунального підприємства зменшуються.  

Так, МКП «Миколаївводоканал» у 2020 році скинуто 19,0 млн м3, що у 
порівнянні з 2011 роком менше на 5,18 млн м3  (24,18 млн м3).  

Сумарна установлена виробнича потужність систем водовідведення 
становить 344,5 тис. м3 на добу, каналізаційних очисних споруд –         
227,9 тис. м3 на добу. 

Системами водовідведення щороку відводиться близько 30 млн м3 стічних 
вод з очищенням на очисних спорудах близько 29 млн м3. 

Розвиток системи водовідведення повинен відбуватися одночасно з 
введенням у дію потужностей водопостачання. 

Основні показники технічного стану водопровідно-каналізаційного 
господарства Миколаївської області  наведено в додатку 7 до Програми. 

 
Розділ 3. МЕТА ПРОГРАМИ 

 

 Метою Програми є: 

забезпечення населення питною водою в необхідних обсягах та відповідно 
до встановлених нормативів, підвищення якості послуг  з централізованого 
водопостачання та водовідведення, розвиток систем централізованого 
водопостачання та централізованого водовідведення населених пунктів області. 

 

Розділ 4. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ 
ПРОБЛЕМИ 

Оптимальним варіантом розв’язання проблеми є реалізація державної 
політики у сфері питної води та питного водопостачання щодо розвитку та 
реконструкції систем централізованого водопостачання та централізованого 
водовідведення; доведення якості питної води до нормативних вимог, 
забезпечення населених пунктів якісним централізованим водопостачанням. 
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Проблему передбачається розв’язати шляхом: 

будівництва та реконструкції водозабірних споруд, призначених для 
задоволення потреб споживачів у питній воді, відповідно до встановленого 
режиму зон санітарної охорони з метою забезпечення населених пунктів 
якісним централізованим водопостачанням; 

будівництва і реконструкції водопровідних та очисних споруд з метою 
зменшення обсягів неочищених стічних вод, що скидаються у джерела питного 
водопостачання, а також утилізації осадів; 

впровадження станцій (установок) доочищення питної води із 
застосуванням новітніх матеріалів, технологій, обладнання, приладів та 
науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок; 

будівництва та реконструкції водопровідних мереж, мереж 
водовідведення. 

 
Розділ 5. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ  

 
Основними завданнями Програми є: 
 
будівництво та реконструкція водозабірних споруд, призначених для 

задоволення потреб споживачів у питній воді, із застосуванням новітніх 
технологій та обладнання, відповідно до встановленого режиму зон санітарної 
охорони; 

 
впровадження станцій (установок) доочищення питної води у системах 

централізованого водопостачання; 
 
будівництво та реконструкція водопровідних мереж, очисних споруд, 

мереж водовідведення; 
 
Завдання і заходи з виконання Програми наведені в додатку 2 до 

Програми. 
 
Основні організаційні заходи щодо реалізації обласної Програми  "Питна 

вода Миколаївщини" на 2021-2025 роки  наведено в додатку 3 до Програми. 
 
Перелік пріоритетних інвестиційних проєктів, реалізацію яких 

передбачається здійснювати у 2021 – 2025 роках, наведено в додатку 6 до 
Програми. 
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Розділ 6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ  
 
Виконання Програми дасть змогу: 
 
збільшити частку населення, що має доступ до систем централізованого 

водопостачання;     

збільшити частку населення, що має доступ до систем централізованого 
водовідведення; 

підвищити якість питної води; 

підвищити якість очищених стічних вод, що скидаються у джерела 
питного водопостачання; 

впровадити на підприємствах централізованого водопостачання та 
централізованого водовідведення новітні технології із застосуванням сучасного 
обладнання, приладів і матеріалів; 

забезпечити цілодобове постачання якісної питної води населенню, що має 
доступ до систем централізованого водопостачання відповідно до нормативних 
вимог; 

зменшити втрати питної води. 

Очікувані результати виконання Програми наведено в додатку 4 до 
Програми. 

 

Розділ 7. РОЗРАХУНОК ОБСЯГІВ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ДЖЕРЕЛ 
ФІНАНСУВАННЯ 

 

Фінансування  Програми здійснюватиметься за рахунок: 
 
коштів державного бюджету; 
 
коштів місцевих бюджетів, у тому числі спрямованих на фінансування 

заходів державних, регіональних та галузевих програм і проєктів; 
 
коштів підприємств централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення відповідно до інвестиційних  програм їх розвитку, 
затверджених в установленому порядку; 

 
зовнішніх і внутрішніх запозичень, кредитів, грантів міжнародних 

організацій, коштів міжнародних програм, благодійних внесків; 
 
коштів, виділених на розв'язання соціальних та екологічних проблем 

прилеглих до зони будівництва Ташлицької ГАЕС районів. 
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Орієнтовні обсяги фінансування заходів Програми наведено у         
додатку 5 до Програми, які у цінах 2020 року становлять        
1574,3 млн гривень.  Обсяги цих коштів підлягають щорічному уточненню. 

 
 

Розділ 8. КООРДИНАЦІЯ І КОНТРОЛЬ  
ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ 

  
Організацію та координацію виконання завдань і заходів  Програми 

здійснює управління житлово-комунального господарства Миколаївської 
обласної державної адміністрації. 

 
Контроль за виконанням Програми покладається на постійну комісію 

обласної ради з питань спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст Миколаївської області, житлово-комунального господарства, капітального 
будівництва та архітектури.  

 
Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, Регіональний 

офіс водних ресурсів у Миколаївській області (за узгодженням), головні 
розпорядники коштів обласного бюджету щоквартально до 25 числа надають 
управлінню житлово-комунального господарства Миколаївської обласної 
державної адміністрації інформацію про хід виконання Програми.  

 
Миколаївська обласна державна адміністрація щороку звітує про хід 

виконання Програми на сесії Миколаївської обласної ради. 
 

 



Додаток 1  
до Програми  

 
П А С П О Р Т 

обласної Програми "Питна вода Миколаївщини" на 2021-2025 роки 
 

1. Програму схвалено розпорядженням голови облдержадміністрації        
від 03 березня 2021 року № 105-р. 

 
2. Програму затверджено рішенням обласної ради від ________ 2021 року 

№ ___. 
 
3. Ініціатор – управління житлово-комунального господарства 

Миколаївської обласної державної адміністрації. 
 
4. Відповідальні виконавці: райдержадміністрації, виконавчі органи 

сільських, селищних, міських рад (за узгодженням), управління житлово - 
комунального господарства Миколаївської обласної державної адміністрації, 
управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної державної 
адміністрації, департамент містобудування, архітектури, капітального 
будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської обласної 
державної адміністрації, Регіональний офіс водних ресурсів у Миколаївській 
області (за узгодженням). 

 
5. Термін виконання: 2021-2025 роки. 
 
6. Прогнозні обсяги та джерела фінансування:  

 (млн грн) 
Джерела 

фінансування* 
На всю 
Програму
  

У тому числі за роками 

  2021 2022 2023 2024 2025 
Всього:   1574,3 252,1 314,5 322,5 327,5 357,7 
у тому числі кошти              
державного бюджету 727,0 114,5 149,5 146,0 151,0 166,0
місцевих бюджетів  627,3 107,6 125,0 126,5 126,5 141,7
позабюджетні  220,0 30,0 40,0 50,0 50,0 50,0
 

Примітка: остаточний обсяг фінансування визначається відповідними радами 
у наявних межах фінансового ресурсу.  

 
 
Начальник управління житлово-
комунального господарства 
облдержадміністрації                           

 
 
 

 
Євген ГЛАДКОВ 
 

 



  
 

 
 
 

ПЕРЕЛІК  
ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ОБЛАСНОЇ ПРОГРАМИ 

             "ПИТНА ВОДА МИКОЛАЇВЩИНИ" НА 2021-2025 РОКИ
Завдання, 

показники  
Деталізація за роками Заходи, які 

спрямовуються на 
виконання 

завдань 

Виконавці заходів (місцеві 
органи виконавчої влади, 

органи місцевого 
самоврядування), джерела 

фінансування 

Обсяги фінансових ресурсів (млн грн)*: 

2021 2022 2023 2024 2025 всього 

у тому числі за роками 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
ЗАВДАННЯ 1 
забезпечення населених пунктів якісним 
централізованим водопостачанням 

        

Показник 1.1  
кількість 
побудованих та 
реконструйованих 
водозабірних 
споруд, одиниць 

3 3 3 3 3 ЗАХІД 1.1 
будівництво та 
реконструкція 
водозабірних 
споруд із 
застосуванням 
новітніх технологій 
та обладнання 

Райдержадміністрації, органи   
місцевого самоврядування (за 
узгодженням), управління 
житлово-комунального 
господарства   
облдержадміністрації     

30,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

 Всього: 30,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 
у тому числі кошти     
державного бюджету 15,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
місцевих бюджетів 15,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
позабюджетні  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Показник 1.2  
кількість 
водозаборів, на 
яких буде 
упорядковано 
зони санітарної 
охорони джерел 
питного 
водопостачання, 
одиниць 

3 3 3 3 3 ЗАХІД 1.2 
упорядкування зони 
санітарної охорони 
джерел питного 
водопостачання 

 

Райдержадміністрації, органи   
місцевого самоврядування (за 
узгодженням), управління 
екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації, 
управління житлово-
комунального господарства   
облдержадміністрації    

6,7 1,0 1,0 1,5 1,5 1,7 

 Всього: 6,7 1,0 1,0 1,5 1,5 1,7 

Додаток 2 
до Програми  



2 
Продовження  додатка 2  
до  Програми  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
у тому числі кошти   
державного бюджету   
місцевих бюджетів 6,7 1,0 1,0 1,5 1,5 1,7 
позабюджетні    

РАЗОМ ЗА ЗАВДАННЯМ 1 36,7 7,0 7,0 7,5 7,5 7,7 
ЗАВДАННЯ 2 
доведення якості питної води до нормативних вимог 

             

Показник 2.1 
кількість 
впроваджених 
станцій 
(установок) 
доочищення 
питної води у 
системах 
централізованого 
питного 
водопостачання, 
одиниць 

5 5  10  10  10 ЗАХІД 2.1 
 впровадження 
станцій (установок) 
доочищення питної 
води у системах 
централізованого 
водопостачання, 
насамперед для 
водозабезпечення   
закладів 
дошкільної, 
загальної середньої 
освіти, закладів 
охорони здоров'я, 
зокрема у сільських 
населених пунктах, 
та облаштування 
пунктів розливу 
питної води з 
доставкою її 
спеціальним 
автотранспортом 

Райдержадміністрації, органи   
місцевого самоврядування (за 
узгодженням), департамент 
освіти і науки 
облдержадміністрації, 
управління  охорони здоров'я  
облдержадміністрації, 
управління житлово-
комунального господарства   
облдержадміністрації   

20,0 2,5 2,5 5,0 5,0 5,0 

 
 
 
 
 

Всього: 20,0 2,5 2,5 5,0 5,0 5,0 
у тому числі кошти     
державного бюджету 12,0 1,5 1,5 3,0 3,0 3,0 
місцевих бюджетів 8,0 1,0 1 2,0 2,0 2,0 
позабюджетні  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

РАЗОМ ЗА ЗАВДАННЯМ 2 
 
 
 

 20,0 2,5 2,5 5,0 5,0 5,0 

ЗАВДАННЯ 3      
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Продовження  додатка 2  
до  Програми  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
реалізація державної політики у сфері питної води та 
питного водопостачання щодо розвитку та 
реконструкції систем централізованого 
водопостачання та централізованого водовідведення 
Показник 3.1 
кількість 
збудованих та 
реконструйованих 
водопровідних та 
каналізаційних 
очисних споруд, 
одиниць                   

1 2 2 2 3 ЗАХІД 3.1 
 будівництво та 
реконструкція 
водопровідних та 
каналізаційних 
очисних споруд 

Райдержадміністрації, органи   
місцевого самоврядування (за 
узгодженням), управління 
житлово-комунального 
господарства   
облдержадміністрації, департамент 
містобудування, архітектури, 
капітального будівництва та 
супроводження проєктів розвитку 
облдержадміністрації, 
Регіональний офіс водних ресурсів 
у Миколаївській області (за 
узгодженням).   

639,4 83,4 134,0 134,0 139,0 149,0 

 Всього: 639,4 83,4 134,0 134,0 139,0 149,0  
у тому числі кошти   
державного бюджету 290,0 30,0 65,0 60,0 65,0 70,0 
місцевих бюджетів 239,4 34,4 50,0 50,0 50,0 55,0 
позабюджетні  110,0 19,0 19,0 24,0 24,0 24,0 

Показник 3.2 
кількість 
збудованих та 
реконструйованих 
водопровідних та 
каналізаційних 
мереж, км 

25 30 35 40 40 ЗАХІД 3.2 
будівництво та 
реконструкція 
водопровідних та 
каналізаційних 
мереж 

Райдержадміністрації, органи   
місцевого самоврядування (за 
узгодженням), управління 
житлово-комунального 
господарства   
облдержадміністрації, департамент 
містобудування, архітектури, 
капітального будівництва та 
супроводження проєктів розвитку 
облдержадміністрації, 
Регіональний офіс водних ресурсів 
у Миколаївській області (за 
узгодженням).   

878,2 159,2 171,0 176,0 176,0 196,0 

 Всього: 878,2 159,2 171,0 176,0 176,0 196,0 
у тому числі кошти     
державного бюджету 410,0 80,0 80,0 80,0 80,0 90,0 
місцевих бюджетів 358,2 68,2 70,0 70,0 70,0 80,0 
позабюджетні  110,0 11,0 21,0 26,0 26,0 26,0 

РАЗОМ ЗА ЗАВДАННЯМ 3 1517,6 242,6 305,0 310,0 315,0 345,0 



4 
Продовження  додатка 2  
до  Програми  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
 

РАЗОМ ЗА ЗАВДАННЯМИ 1-3 
 
 

Всього: 1574,3 252,1 314,5 322,5 327,5 357,7 

 у тому числі кошти             
державного бюджету 727,0 114,5 149,5 146,0 151,0 166,0 
місцевих бюджетів 627,3 107,6 125,0 126,5 126,5 141,7 
позабюджетні  220,0 30,0 40,0 50,0 50,0 50,0 

 
Примітка: остаточний обсяг фінансування визначається відповідними радами у наявних межах фінансового ресурсу.  
 
 
Начальник управління житлово-комунального 
господарства облдержадміністрації          Євген ГЛАДКОВ 
 
 



Додаток 3 
до Програми 

 

Основні організаційні заходи  
щодо реалізації обласної Програми 

 "Питна вода Миколаївщини" на 2021-2025 роки   
 

№ 
з/п 

Зміст заходу Термін 
виконання, 

рік

Відповідальні виконавці 

1 2 3 4 
1 Впорядкування статутних документів та 

сфер діяльності і обслуговування базових 
підприємств водопровідно-каналізаційного 
господарства в зв’язку з утворенням нових 
територіальних громад 

2021 

Райдержадміністрації, органи   
місцевого самоврядування, 

суб’єкти господарювання в сфері 
централізованого водопостачання 

та водовідведення 
(за узгодженням)

2 Вжиття заходів щодо інвентаризації і 
перевірки технічного стану діючих об’єктів 
водопровідно-каналізаційного 
господарства в зв’язку із створенням нових 
територіальних громад  

2021 

Райдержадміністрації, органи     
місцевого самоврядування, 

суб’єкти господарювання в сфері 
централізованого водопостачання 

та водовідведення 
(за узгодженням)

3 Розроблення і затвердження схем 
оптимізації роботи систем 
централізованого водопостачання та 
водовідведення з урахуванням вимог 
наказу Міністерства з питань житлово-
комунального господарства України 
23.12.2010 № 476 «Про затвердження 
Методичних рекомендацій з розроблення 
схем оптимізації роботи систем 
централізованого водопостачання та 
водовідведення»

2021-2022 

Райдержадміністрації, органи     
місцевого самоврядування, 

суб’єкти господарювання в сфері 
централізованого водопостачання 

та водовідведення 
(за узгодженням) 

4 Забезпечення 100% комерційного обліку 
видобутку та реалізації водопостачання та 
водовідведення 

2021-2025 

Райдержадміністрації, органи     
місцевого самоврядування, 

суб’єкти господарювання в сфері 
централізованого водопостачання 

та водовідведення 
(за узгодженням)

5 Впровадження підприємствами 
водопровідно-каналізаційного 
господарства – ліцензіатами в сфері 
централізованого водопостачання та 
водовідведення геоінформаційних систем 
мереж централізованого водопостачання 
та/або централізованого водовідведення, 
згідно з вимогами постанови НКРЕКП від 
29.07.2020 № 1482 «Про затвердження 
Змін до Ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності з 
централізованого водопостачання та 
централізованого водовідведення»  

 
 

2023 

Райдержадміністрації, органи     
місцевого самоврядування, 

суб’єкти господарювання в сфері 
централізованого водопостачання 

та водовідведення 
(за узгодженням) 



2  

Продовження додатка 3 
до Програми 

 

1 2 3 4 
6 Встановлення Правил користування 

водозабірними спорудами, Правил 
приймання стічних вод та забезпечення 
утримання в належному стані зон 
санітарної охорони джерел питного 
водопостачання 

2021-2025 

Райдержадміністрації, органи     
місцевого самоврядування,  

суб’єкти господарювання в сфері 
централізованого водопостачання 

та водовідведення 
(за узгодженням)

7 Забезпечення системного контролю якості 
питної води за рахунок створення і 
акредитації власних лабораторій або 
укладання договірних відносин з 
уповноваженими установами згідно з 
вимогами наказу Міністерства охорони 
здоров’я України від 12.05.2010 № 400 
«Про затвердження Державних санітарних 
норм та правил «Гігієнічні вимоги до води 
питної, призначеної для споживання 
людиною» 

2021-2025 

Райдержадміністрації, органи   
місцевого самоврядування, 

суб’єкти господарювання в сфері 
централізованого водопостачання 

та водовідведення 
(за узгодженням) 

8 Розроблення і реалізація інвестиційних 
програм в сфері водопровідно-
каналізаційного господарства згідно з 
вимогами постанови НКРЕКП від 
14.09.2017 № 1131 «Про затвердження 
Порядку розроблення, погодження та 
затвердження інвестиційних програм 
суб'єктів господарювання у сфері 
централізованого водопостачання та 
водовідведення»

2021-2025 

Райдержадміністрації, органи   
місцевого самоврядування, 

суб’єкти господарювання в сфері 
централізованого водопостачання 

та водовідведення 
(за узгодженням) 

9 Розроблення і затвердження у 
встановленому порядку місцевих програм 
розвитку водопровідно-каналізаційного 
господарства 

2021-2025 

Райдержадміністрації, органи     
місцевого самоврядування, 

суб’єкти господарювання в сфері 
централізованого водопостачання 

та водовідведення 
(за узгодженням)

10 Розроблення і затвердження у 
встановленому порядку місцевих правил 
приймання стічних вод згідно з вимогами 
наказу Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України 
01 грудня 2017 року № 316 «Порядок 
визначення розміру плати, що справляється 
за понаднормативні скиди стічних вод до 
систем централізованого водовідведення»

2021-2025 

Райдержадміністрації, органи   
місцевого самоврядування, 

суб’єкти господарювання в сфері 
централізованого водопостачання 

та водовідведення 
(за узгодженням) 

11 Планування щорічних видатків місцевих 
бюджетів для надання фінансової 
підтримки суб'єктам господарювання в 
сфері централізованого водопостачання та 
водовідведення, в тому числі за рахунок 
поповнення статутних фондів, 
відшкодування різниці в тарифах

2021-2025 

Райдержадміністрації, органи     
місцевого самоврядування, 

суб’єкти господарювання в сфері 
централізованого водопостачання 

та водовідведення 
(за узгодженням) 
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                                                                                                                      Продовження додатка 3 

до Програми 
 

 
1 2 3 4 
12 Участь в проєктах міжнародної фінансової 

підтримки розвитку муніципальної 
інфраструктури з метою залучення 
пільгових кредитів міжнародних 
фінансових організацій на розвиток і 
технічне переоснащення водопровідно-
каналізаційного господарства 

2021-2025 

Райдержадміністрації, органи     
місцевого самоврядування,  

суб’єкти господарювання в сфері 
централізованого водопостачання 

та водовідведення 
(за узгодженням) 

13 Прийняття відповідних рішень щодо 
визначення операторів зовнішніх 
інженерних мереж централізованого 
водопостачання та водовідведення згідно з 
Законом України «Про комерційний облік 
теплової енергії та водопостачання»

2021-2022 

Райдержадміністрації, органи     
місцевого самоврядування, 

суб’єкти господарювання в сфері 
централізованого водопостачання 

та водовідведення 
(за узгодженням)

14 Планування, в межах наявного фінансового 
ресурсу, видатків місцевих бюджетів для 
співфінансування проєктів розвитку 
водопровідно-каналізаційного 
господарства, які фінансуються за рахунок 
коштів державного фонду регіонального 
розвитку, субвенцій та бюджетних програм 
державного бюджету 

2021-2025 

Райдержадміністрації, органи     
місцевого самоврядування, 

суб’єкти господарювання в сфері 
централізованого водопостачання 

та водовідведення 
(за узгодженням) 

15 Забезпечення моніторингу технічного 
стану системи централізованого питного 
водопостачання, фінансово-економічного 
стану та реформування підприємств 
питного водопостачання та 
централізованого водовідведення 

2021-2025 

Райдержадміністрації, органи     
місцевого самоврядування, 

суб’єкти господарювання в сфері 
централізованого водопостачання 

та водовідведення 
(за узгодженням), управління 

житлово-комунального 
господарства 

облдержадміністрації
 
 
 

Начальник управління  
житлово-комунального  
господарства облдержадміністрації   Євген ГЛАДКОВ  



 

 

Розрахунок 
очікуваних результатів виконання обласної Програми  

"Питна вода Миколаївщини" на 2021-2025 роки   
 

Показники очікуваних 
результатів  

2021 2022 2023 2024 2025 

Соціальні  
Збільшення частки 

населення, що має доступ до 
систем централізованого 
водопостачання (%)    

90,9 91,0 91,2 91,5 92,0 

Збільшення частки  
населення, що має доступ до 
систем централізованого 
водовідведення (%) 

61,6 61,8 62,0 62,3 62,5 

Забезпечення 
цілодобового постачання 
якісної питної води 
населенню, відповідно до 
нормативних вимог, (%) 

76 78 80 82 85 

Екологічні  
Підвищення якості питної 

води (% очищеної води до 
загальної кількості, яка подана 
всім споживачам)    

87 88 89 90 92 

Підвищення якості 
очищених стічних вод, що 
скидаються у джерела питного 
водопостачання, (% стічних 
вод, які пройшли повне 
біологічне очищення до 
загальної кількості, 
відведених стічних вод) 

91  91,2  91,5 92 93 

Економічні  
Зменшення  втрат питної 

води (%); 
27 26,5 26 25,5 25 

 
 
Начальник управління житлово –  
комунального господарства  
облдержадміністрації  Євген ГЛАДКОВ 

 

  

Додаток 4 
до Програми



                                                              
 

 

Розрахунок 
обсягів та визначення джерел фінансування обласної Програми  

"Питна вода Миколаївщини" на 2021-2025 роки 
   

Заходи 
Обсяги фінансових ресурсів (млн грн)* 

Всього 
У тому числі за роками

2021 2022 2023 2024 2025 
1 2 3 4 5 6 7 

ЗАХІД 1.1 будівництво та 
реконструкція водозабірних 
споруд із застосуванням 
новітніх технологій та 
обладнання 

      

Всього:   30,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 
у тому числі кошти      
державного бюджету 15,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
 місцевих бюджетів  15,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
позабюджетні  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ЗАХІД 1.2 упорядкування зони 
санітарної охорони джерел 
питного водопостачання 

      

Всього:   6,7 1,0 1,0 1,5 1,5 1,7 
у тому числі кошти    
державного бюджету   
місцевих бюджетів 6,7 1,0 1,0 1,5 1,5 1,7
позабюджетні    
ЗАХІД 2.1 впровадження 
станцій (установок) 
доочищення питної води у 
системах централізованого 
водопостачання, насамперед 
для водозабезпечення закладів 
дошкільної, загальної середньої 
освіти, закладів охорони 
здоров'я, зокрема у сільських 
населених пунктах, та 
облаштування пунктів розливу 
питної води з доставкою її 
спеціальним автотранспортом 

      

Всього:   20,0 2,5 2,5 5,0 5,0 5,0 
у тому числі кошти      
державного бюджету 12,0 1,5 1,5 3,0 3,0 3,0
місцевих бюджетів 8,0 1,0 1 2,0 2,0 2,0
позабюджетні  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Додаток 5 
до Програми



 
Продовження додатка  5  
до Програми 

2

1 2 3 4 5 6 7 

ЗАХІД 3.1 будівництво та 
реконструкція водопровідних та 
каналізаційних очисних споруд 

      

Всього: 639,4 83,4 134,0 134,0 139,0 149,0 
у тому числі кошти   
державного бюджету 290,0 30,0 65,0 60,0 65,0 70,0
місцевих бюджетів 239,4 34,4 50,0 50,0 50,0 55,0
позабюджетні 110,0 19,0 19,0 24,0 24,0 24,0
ЗАХІД 3.2 будівництво та 
реконструкція водопровідних та 
каналізаційних мереж

      

Всього:   878,2 159,2 171,0 176,0 176,0 196,0 
у тому числі кошти      
державного бюджету 410,0 80,0 80,0 80,0 80,0 90,0
місцевих бюджетів 358,2 68,2 70,0 70,0 70,0 80,0
позабюджетні  110,0 11,0 21,0 26,0 26,0 26,0
РАЗОМ  1574,3 252,1 314,5 322,5 327,5 357,7 
у тому числі кошти              
державного бюджету 727,0 114,5 149,5 146,0 151,0 166,0 
місцевих бюджетів 627,3 107,6 125,0 126,5 126,5 141,7 
позабюджетні  220,0 30,0 40,0 50,0 50,0 50,0 
   

Примітка: остаточний обсяг фінансування визначається відповідними радами у 
наявних межах фінансового ресурсу.  

 
 
 
Начальник управління житлово - 
комунального господарства 
облдержадміністрації   Євген ГЛАДКОВ

 

 
 



Додаток 6 
до Програми 

 
ПЕРЕЛІК 

пріоритетних інвестиційних проєктів, реалізацію яких передбачається здійснювати у 2021 – 2025 роках  
 

№ з/п Найменування заходу 
Вартість проєкту  

(тис. грн) 
Джерела фінансування* Відповідальні виконавці  

І. Підвищення рівня доступу населення до якісної питної води 
1.   Розвиток системи водопостачання та водовідведення в 

місті Миколаїв  
20,64 млн євро, в 

т.ч. в 2021- 2025 рр.
16,54 млн євро, 
559 000 тис.грн 

  Європейський 
інвестиційний банк 
(15,54 млн євро); фонд 
Е5Р (5,1 млн євро)   

Виконавчий комітет Миколаївської 
міської ради,                     

МКП «Миколаївводоканал» 
(за узгодженням) 

2.  Реконструкція системи знезараження питної води на 
об’єктах МКП «Миколаївводоканал», НСВ ІІІ-го 
підйому за адресою: м. Миколаїв, 
вул. Миколаївська,14 

52080,446 Державний бюджет, 
місцевий бюджет 

Виконавчий комітет Миколаївської 
міської ради  (за узгодженням) 

3.  Нове будівництво дюкеру через річку Південний Буг 
та магістральних мереж водопостачання мікрорайону 
Варварівка у м. Миколаєві  

78388,144, в т.ч. в 
2021 р.- 

3919,4 тис.грн 

Державний бюджет, 
місцевий бюджет 

Виконавчий комітет Миколаївської 
міської ради   (за узгодженням) 

4.  Реконструкція дюкеру в мкр. Соляні через р. Інгул, 
2 нитки Д = 500 мм, м. Миколаїв 

30672,48 Державний бюджет, 
місцевий бюджет

Виконавчий комітет Миколаївської 
міської ради  (за узгодженням) 

5.  Нове будівництво розвідних мереж водопостачання 
мікрорайону Варварівка м. Миколаїв

50000,0 Державний бюджет, 
місцевий бюджет

Виконавчий комітет Миколаївської 
міської ради  (за узгодженням) 

6.  Реконструкція водогону Д = 600 мм по вул. Флотська 
від пров. Парусний до вул. Променевої, м. Миколаїв 

20472,36 Державний бюджет, 
місцевий бюджет

Виконавчий комітет Миколаївської 
міської ради (за узгодженням) 

7.  Реконструкція блоку мікрофільтрів на майданчику 
попереднього очищення води водопроводу «Дніпро-
Миколаїв» 

109338,3 Державний бюджет, 
місцевий бюджет 

Виконавчий комітет Миколаївської 
міської ради  (за узгодженням) 

8.  Нове будівництво водопроводу по вул.2 Набережна в 
м. Миколаєві

2600,00 Державний бюджет, 
місцевий бюджет

Виконавчий комітет Миколаївської 
міської ради (за узгодженням) 

9.  Реконструкція хлораторних станцій ОВНС-1, ОВНС-2 
в м. Первомайськ Миколаївської області 
 
 

46152,42 Державний бюджет, 
місцевий бюджет 

Виконавчий комітет Первомайської 
міської ради (за узгодженням) 
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10.  Реконструкція водоводу від камери по вул. Січових 
Стрільців до камери по вул. Кам’яномостівській в 
місті Первомайськ Миколаївської області 

1455,755 Державний бюджет, 
місцевий бюджет 

Виконавчий комітет Первомайської 
міської ради (за узгодженням) 

11.  Будівництво насосної станції ІІІ підйому з 
резервуарами запасу води по вул. Кам’яномостівській
м. Первомайськ Миколаївської області

24881,25 Державний бюджет, 
місцевий бюджет 

Виконавчий комітет Первомайської 
міської ради (за узгодженням) 

12.  Нове будівництво насосної станції та резервуару 
запасу води по вул. Корабельній міста Первомайськ 
Миколаївської області  

16524,87 Державний бюджет, 
місцевий бюджет 

Виконавчий комітет Первомайської 
міської ради (за узгодженням) 

13.  Будівництво свердловини та водопровідної мережі по 
вул. Партизанської Іскри в місті Первомайську 
Миколаївської області 

4762,76 Державний бюджет, 
місцевий бюджет 

Виконавчий комітет Первомайської 
міської ради (за узгодженням)  

14.  Будівництво свердловини в селі Чаусове-2 
Первомайського району Миколаївської області

970,0 Державний бюджет, 
місцевий бюджет

Виконавчий комітет Первомайської 
міської ради (за узгодженням)  

15.  Реконструкція водопровідної системи в с. Покровка
Миколаївського району Миколаївської області

1800,00 Державний бюджет, 
місцевий бюджет

Виконавчий комітет Очаківської 
міської ради (за узгодженням) 

16.  Водопостачання с. Бузьке Первомайського  району 
Миколаївської області. Нове будівництво водопроводу 
від Гідрокомплексу та вуличної мережі господарсько-
питного водопроводу   

8438,683 Державний бюджет, 
місцевий бюджет 

Виконавчий комітет 
Южноукраїнської міської ради (за 

узгодженням) 

17.  Реконструкція водопостачання села 
Новоолександрівка Баштанського району 
Миколаївської області 

7230,33 
 

Державний бюджет, 
місцевий бюджет 

Виконавчий комітет Баштанської 
міської ради (за узгодженням)  

18.  Капітальний ремонт третьої нитки напірного водоводу 
діаметром 500 мм протяжністю 1710 м/п (водопровід 
від насосної станції ІІ підйому до насосної станції 
ІІІ підйому) в м. Новий Буг, Баштанського району 
Миколаївської області 

4210,72 Державний бюджет, 
місцевий бюджет 

Виконавчий комітет  Новобузької 
міської ради (за узгодженням) 

 

19.  Розвиток вуличної мережі водопостачання с. Садове 
Баштанського району 
 

5000,00 Державний бюджет, 
місцевий бюджет 

Виконавчий комітет Горохівської 
сільської ради  (за узгодженням) 
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20.  Розвиток вуличної мережі водопостачання с. Суворе 
Баштанського району  

3000,00 Державний бюджет, 
місцевий бюджет

Виконавчий комітет Горохівської 
сільської ради  (за узгодженням) 

21.  Розвиток вуличної мережі водопостачання с. Баратівка 
Баштанського району  

5000,00 Державний бюджет, 
місцевий бюджет

Виконавчий комітет Горохівської 
сільської ради (за узгодженням) 

22.  Розвиток вуличної мережі водопостачання 
с. Новософіївка Баштанського району 

3000,00 Державний бюджет, 
місцевий бюджет

Виконавчий комітет Горохівської 
сільської ради  (за узгодженням)  

23.  Нове будівництво модульної ємності для води (РЧВ) 
об’ємом 324 м3 в смт Казанка Баштанського району 
Миколаївської області  

2649,76 Державний бюджет, 
місцевий бюджет 

Виконавчий комітет   Казанківської 
селищної ради (за узгодженням) 

24.  Нове будівництво розвідувально-експлуатаційної 
свердловини с. Володимирівка Баштанського району 

1300,0 Державний бюджет, 
місцевий бюджет 

Виконавчий комітет  
Володимирівської сільської  ради 

(за узгодженням) 
25.  Реконструкція водогону с.Шевченкове, Баштанського

району, Миколаївської області 
1391,98 Державний бюджет, 

місцевий бюджет 
Виконавчий комітет  

Вільнозапорізької сільської ради(за 
узгодженням)  

26.  Капітальний ремонт розвідувально-експлуатаційної 
свердловини № 1 в смт Братське, Вознесенського 
району Миколаївської області

997,90 Державний бюджет, 
місцевий бюджет 

Виконавчий комітет  
Братської селищної ради           

(за узгодженням)  
27.  Капітальний ремонт розвідувально-експлуатаційної 

свердловини № 2 в смт Братське, Вознесенського 
району Миколаївської області

983,10 Державний бюджет, 
місцевий бюджет 

Виконавчий комітет Братської 
селищної ради (за узгодженням) 

28.  Будівництво водопровідної мережі від 
с. Вознесенське до с. Малосолоне Вознесенського 
району 

15000,00 Державний бюджет, 
місцевий бюджет 

Виконавчий комітет Бузької 
сільської ради   (за узгодженням) 

29.  Нове будівництво розвідувально-експлуатаційної 
свердловини с. Володимирівка Вознесенського району  

1300,00 Державний бюджет, 
місцевий бюджет 

Виконавчий комітет  Доманівської 
селищної ради (за узгодженням) 

30.  Нове будівництво розвідувально-експлуатаційної 
свердловини в с. Щасливка  Вознесенського району

1300,00 Державний бюджет, 
місцевий бюджет

Виконавчий комітет  Доманівської 
селищної ради (за узгодженням) 

31.  Капітальний ремонт зовнішньої мережі господарсько-
питного водопостачання в с. Маринівка 
Вознесенського району 

1800,00 Державний бюджет, 
місцевий бюджет 

Виконавчий комітет  Доманівської 
селищної ради (за узгодженням) 
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32.  Капітальний ремонт зовнішньої мережі господарсько-
питного водопостачання в с. Володимирівка 
Вознесенського району   

1800,00 Державний бюджет, 
місцевий бюджет 

Виконавчий комітет  Доманівської 
селищної ради (за узгодженням) 

33.  Капітальний ремонт зовнішньої мережі господарсько-
питного водопостачання в с. Широкі Криниці 
Вознесенського району   

1600,00 Державний бюджет, 
місцевий бюджет 

Виконавчий комітет  Доманівської 
селищної ради (за узгодженням) 

34.  Буріння артезіанської свердловини в с. Щербані 
Вознесенського району  

400,00 Державний бюджет, 
місцевий бюджет

Виконавчий комітет  Дорошівської 
сільської ради (за узгодженням) 

35.  Реконструкція системи водозабезпечення 
смт Єланець з установкою знезараження   

9000,00 Державний бюджет, 
місцевий бюджет

Виконавчий комітет Єланецької 
селищної ради (за узгодженням) 

36.  Реконструкція Казанківського групового водопроводу 
з метою забезпечення населених пунктів Єланецької 
селищної територіальної громади Миколаївської 
області централізованим питним водопостачанням

145355,0 Державний бюджет, 
місцевий бюджет 

Регіональний офіс водних ресурсів у 
Миколаївській області, виконавчий 
комітет Єланецької селищної ради   

(за узгодженням) 
37.  Реконструкція розвідних мереж водопостачання 

смт Єланець Миколаївської області та інших 
населених пунктів Єланецької територіальної громади 

30000,0 Державний бюджет, 
місцевий бюджет 

Виконавчий комітет Єланецької 
селищної ради (за узгодженням) 

38.  Реконструкція системи водопостачання в 
смт Березанка Миколаївського району Миколаївської 
області

8159,48 Державний бюджет, 
місцевий бюджет 

Виконавчий комітет Березанської 
селищної ради (за узгодженням) 

39.  Капітальний ремонт мереж водогону в с. Українка 
Миколаївського району Миколаївської області

10431,52 Державний бюджет, 
місцевий бюджет

Виконавчий комітет Коблівської 
сільської ради (за узгодженням) 

40.  Реконструкція системи водопостачання вулиць Сінна, 
Нагорна, Степова смт Первомайське Миколаївського 
району Миколаївської області

3239,39 Державний бюджет, 
місцевий бюджет 

Виконавчий комітет Первомайської 
селищної ради (за узгодженням) 

41.  Капітальний ремонт системи водозабезпечення 
СТВ «Світанок (ПСП «Україна») в с. Кам’янка 
Миколаївського району Миколаївської області

1750,00 Державний бюджет, 
місцевий бюджет 

Виконавчий комітет  Новоодеської 
міської ради (за узгодженням) 

42.  Заміна башт Рожновського в с. Кам'янка 
Миколаївського району Миколаївської області

720,00 Державний бюджет, 
місцевий бюджет

Виконавчий комітет  Новоодеської 
міської ради (за узгодженням) 
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43.  Реконструкція водонапірної башти по вул. Миру 
с. Себине Миколаївського району Миколаївської 
області

1409,11 Державний бюджет, 
місцевий бюджет 

Виконавчий комітет  
Костянтинівської сільської ради (за 

узгодженням) 
44.  Капітальний ремонт водопровідної мережі по 

вул. Миру, Огністова, Шевченко, Садова, Нова, 
Центральна, Набережна, Молодіжна, Шкільна, 
Суворова, Першотравнева, Лугова, Київська; 
провулки: Ключовий, Тихий, Скляра у селі Нечаяне 
Миколаївського району Миколаївської області

8801,18 Державний бюджет, 
місцевий бюджет 

Виконавчий комітет  Нечаянської 
сільської ради  (за узгодженням) 

45.  Капітальний ремонт водопроводу в с-щі Благодарівка 
Нечаянської сільської ради Миколаївського району 
Миколаївської області   

8625,31 Державний бюджет, 
місцевий бюджет 

Виконавчий комітет  Нечаянської 
сільської ради  (за узгодженням) 

46.  Реконструкція системи водопостачання смт Врадіївка 
Миколаївської області 

10063,13 Державний бюджет, 
місцевий бюджет

Виконавчий комітет Врадіївської 
селищної ради  (за узгодженням) 

47.   Реконструкція системи водопостачання з 
влаштуванням зони санітарної охорони по 
вул. Тобілевича  в селі Лиса Гора Первомайського 
району 

2244,44 Державний бюджет, 
місцевий бюджет 

Виконавчий комітет Мигіївської 
сільської рад (за узгодженням) 

48.  Будівництво водопровідної мережі в селі Довга 
Пристань Первомайського району Миколаївської 
області

1233,21 Державний бюджет, 
місцевий бюджет 

Виконавчий комітет Синюхино-
Брідської  сільської ради           

(за узгодженням) 
49.  Капітальний ремонт водонапірної вежі 

«Рожновського» в с. Полтавка Первомайського району 
Миколаївської області 

299,00 Державний бюджет, 
місцевий бюджет 

Виконавчий комітет 
Кам'яномостівської  сільської ради 

(за узгодженням) 
50.  Буріння розвідувальної свердловини в с. Кавуни 

Первомайського району Миколаївської області 
1800,00 Державний бюджет, 

місцевий бюджет
Виконавчий комітет Арбузинської  
селищної ради (за узгодженням) 

51.  Капітальне будівництво водопровідних споруд з 
використанням новітніх сучасних технологій в селі 
Кінецьпіль Первомайського району Миколаївської 
області 
 

15800,00 Державний бюджет, 
місцевий бюджет 

Виконавчий комітет Первомайської 
міської ради  (за узгодженням) 
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52.  Капітальний ремонт (заміна) башти Рожновського та 
оновлення водопровідної системи до об’єктів 
соціальної сфери в селі Катеринка Первомайського 
району Миколаївської області

1500,00 Державний бюджет, 
місцевий бюджет 

Виконавчий комітет 
Кам’яномостівської сільської ради   

(за узгодженням) 

53.  Будівництво артезіанських свердловин у населених 
пунктах Бурилове, Берізки, Курячі Лози, Мала 
Мечетня, Секретарка, Тридуби Первомайського 
району Миколаївської област 

6300,00 Державний бюджет, 
місцевий бюджет 

Виконавчий комітет  
Кривоозерської селищної ради (за 

узгодженням) 

54.  Водопостачання с. Кам’яний Міст Первомайського 
району Миколаївської області. Друга черга.   

1500,00 Державний бюджет, 
місцевий бюджет 

Виконавчий комітет 
Кам’яномостівської сільської ради   

(за узгодженням) 
55.  Будівництво колективної установки доочищення води 

для питних потреб по вул. Центральна в селі 
Катеринка Первомайського району Миколаївської 
області. Коригування 

876,380 Державний бюджет, 
місцевий бюджет 

Виконавчий комітет 
Кам’яномостівської сільської ради   

(за узгодженням) 

ІІ. Зменшення негативного впливу на довкілля 
56.  Реконструкція самопливного каналізаційного 

колектору  по вул. Потьомкінська від вул. 1-а Воєнна 
до вул. Садова в м. Миколаїв

36 867,496 Державний бюджет, 
місцевий бюджет 

Виконавчий комітет Миколаївської 
міської ради  (за узгодженням) 

57.  Нове будівництво мереж водовідведення та напірного  
колектору у мкр. Варварівка в м. Миколаїв

73551,233 Державний бюджет, 
місцевий бюджет

Виконавчий комітет Миколаївської 
міської ради  (за узгодженням) 

58.  Нове будівництво мереж каналізації в Залізничному 
селищі від житлового будинку по вул. Крилова, буд.48 
до вул. Індустріальна в м. Миколаєві

3898,054 Державний бюджет, 
місцевий бюджет 

Виконавчий комітет Миколаївської 
міської ради  (за узгодженням) 

59.  Нове будівництво каналізації по вул. 3 Воєнній 
(Сиваської дивізії) в Центральному районі 
м. Миколаєва

13500,0 Державний бюджет, 
місцевий бюджет 

Виконавчий комітет Миколаївської 
міської ради  (за узгодженням) 

60.  Реконструкція КНС-3 в с. Таборівка Вознесенського 
району Миколаївської області по вулиці Єланецьке 
шосе, 11

7929,11 Державний бюджет, 
місцевий бюджет 

Виконавчий комітет Вознесенської 
міської ради  (за узгодженням) 
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Продовження додатка 6 
до Програми  

№ з/п Найменування заходу 
Вартість проєкту  

(тис. грн) 
Джерела фінансування* Відповідальні виконавці  

61.  Реконструкція перекриття грабельного відділення, 
перекриття резервуару аварійних стоків та 
встановлення приладів обліку на КНС-1 в с. Бузьке 
Вознесенського району Миколаївської області по 
вул. Степова, 18 

10504,18 Державний бюджет, 
місцевий бюджет 

Виконавчий комітет Вознесенської 
міської ради  (за узгодженням) 

62.  Реконструкція насосної станції ІІ підйому з заміною 
обладнання, такого що використало свої технічні 
можливості та встановлення системи послідовного і 
повторного використання води по вул. Миру, 24 в 
м. Очаків Миколаївської області

6639,121 Державний бюджет, 
місцевий бюджет 

Виконавчий комітет Очаківської 
міської ради (за узгодженням) 

63.  Реконструкція очисних споруд каналізації міста 
Первомайськ Миколаївської області

60402,85 Державний бюджет, 
місцевий бюджет

Виконавчий комітет Первомайської 
міської ради (за узгодженням) 

64.  Реконструкція ділянки напірного каналізаційного 
колектора насосної станції каналізації «ПТУ» -
насосної станції каналізації «Південна» у 
м. Первомайськ Миколаївської області

15536,88 Державний бюджет, 
місцевий бюджет 

Виконавчий комітет Первомайської 
міської ради (за узгодженням) 

65.  Нове будівництво системи водовідведення по 
вул. Квітнева в м. Баштанка Миколаївської області

9200,00 Державний бюджет, 
місцевий бюджет

Виконавчий комітет Баштанської 
міської ради  (за узгодженням) 

66.  Реконструкція системи водовідведення каналізаційних 
стічних вод з використанням очисних споруд типу 
«BIOTAL» в м. Новий Буг 

4125,97 Державний бюджет, 
місцевий бюджет 

Виконавчий комітет  Новобузької 
міської ради (за узгодженням) 

67.  Реконструкція очисних споруд каналізації (ОСК) за 
адресою: смт Ольшанське, вул. Шкільна, 50 
Миколаївського району, Миколаївської області

26233,583 Державний бюджет, 
місцевий бюджет 

Виконавчий комітет Ольшанської 
селищної  ради (за узгодженням) 

68.  Реконструкція станції повної біологічної очистки по 
вул. Мельничній, 1 у м. Нова Одеса Миколаївського 
району Миколаївської області

13805,49 Державний бюджет, 
місцевий бюджет 

Виконавчий комітет  Новоодеської 
міської ради (за узгодженням) 

69.  Капітальний ремонт каналізаційної насосної станції в 
с. Кам'янка Миколаївського району Миколаївської 
області 
 

934,87 Державний бюджет, 
місцевий бюджет 

Виконавчий комітет  Новоодеської 
міської ради (за узгодженням) 



8 
Продовження додатка 6 
до Програми  

№ з/п Найменування заходу 
Вартість проєкту  

(тис. грн) 
Джерела фінансування* Відповідальні виконавці  

70.  Будівництво каналізаційних мереж та споруд в 
смт Криве Озеро Миколаївської області  

20531,5 Державний бюджет, 
місцевий бюджет 

Виконавчий комітет   
Кривоозерської селищної ради      

(за узгодженням) 
71.  Будівництво каналізаційних локальних очисних 

споруд (ЛОС) глибокої очистки  закритого типу 
потужністю 98 м3/добу, села Кінецьпіль 
Первомайського району Миколаївської області

10500,00 Державний бюджет, 
місцевий бюджет 

Виконавчий комітет Первомайської 
міської ради (за узгодженням) 

 РАЗОМ 1574300,00    

 

Примітка: остаточний обсяг фінансування визначається відповідними радами у наявних межах фінансового ресурсу.  

Цей перелік не є остаточним і може доповнюватися (змінюватися) у разі розроблення органами місцевого 
самоврядування проєктно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів 
водопровідно-каналізаційного господарства. 

 
 

Начальник управління житлово - комунального  
господарства облдержадміністрації             Євген ГЛАДКОВ 



Додаток 7 
до Програми 

 
 

Основні показники  
технічного стану водопровідно-каналізаційного господарства  

Миколаївської області 
 

 № 
з/п 

Назва району, територіальної 
громади, населенного пункту 

Протяж 
ність водо-

провід-      
них мереж 

всього 
(км) 

Потре -
бує 

ремонту   
(км) 

Кіль-
кість 
водо-
напір-

них веж 
(од.) 

Потре-
бують 
ремон- 

ту         
(од.) 

Кіль-
кість 

сверд-
ловин 
(од.) 

Пот-
ребує 

ремон-
ту (од.) 

Протя-
жність 
каналі-

заційних  
мереж 
всього 

(км) 

Пот-
ребує 

ре-
мон-

ту       
(км) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  Всього по області: 6416,3 1904,6 797 393 915 234 1677,9 412,8 
  Баштанський район 1703,2 464,5 196 97 176 68 100,6 59,0 
1 Баштанська міська ТГ 297,6 44, 8 18 1 16 0 21,7 10,8
2 Інгульська сільська ТГ 80,2 36,6 22 10 14 9 0 0
3 Привільненська сільська ТГ 59,3 28 10 8 6 4 0 0
4 Березнегуватська селищна ТГ 117,5 31,4 29 18 29 10 9,4 6,0
5 Казанківська селищна ТГ 164,5 39,1 30 16 20 9 0 0
6 Володимирівська сільська ТГ 43,6 15 9 2 8 0 0 0
7 Новобузька міська ТГ 311 26,5 8 7 8 6 25,8 9,2
8 Софіївська сільська ТГ 44,1 25 10 4 6 4 0 0
9 Вільнозапорізька сільська ТГ 43,4 5,42 7 3 7 2 0 0
10 Горохівська сільська ТГ 101,3 67,14 20 12 24 18 0 0
11 Снігурівська міська ТГ 228,6 119,1 17 8 25 0 43,7 33
12 Широківська сільська ТГ 31,6 19,5 15 8 13 6 
  Магістральні водогони 

Новобузького міжрайонного 
управління водного 
господарства Регіонального 
офісу водних ресурсів у 
Миколавївській області 

180,5 7 1 0 0 0 0 0 

  Вознесенський район 1050,7 313,7 170 104 203 37 355,47 59,99 
13 Вознесенська міська ТГ 155,1 31 1 0 29 6 124,1 34,09
14 Южноукраїнська міська ТГ 102,6 14,4 0 0 0 0 176 15
15 Братська селищна ТГ 152,2 53,7 22 3 19 3 9,7 3,4
16 Новомар'ївська сільська ТГ 61,7 5,4 13 1 12 1 0 0
17 Веселинівська селищна   ТГ 219 103,8 73 78 71 12 0 0
18 Доманівська селищна ТГ 78,9 31,4 12 5 20 5 17,3 0,8
19 Мостівська сільська ТГ 56,1 9,40 14 4 15 1 0 0
20 Прибузька сільська ТГ 26 4,5 12 4 8 1 0 0
21 Єланецька селищна ТГ 38 38 3 2 6 2 7,8
22 Бузька сільська ТГ 29,7 1,5 4 0 5 1 0 0
23 Дорошівська сільська ТГ 25,3 2,8 5 2 7 3 0 0
24 Прибужанівська сільська ТГ 95,7 17,8 10 5 10 2 14,7 3,2
25 Олександрівська селищна ТГ 10,5 0 1 0 1 0 5,9 3,5
  Миколаївський район 2758,5 712,4 339 133 437 91 996,88 235,8 

26 Миколаївська міська ТГ 1197,7 70,7 0 0 6 6 721,601 201,0
27 Березанська селищна ТГ 129,2 52,1 35 25 45 17 25,2 0,5
28 Коблівська сільська ТГ 102,1 31,4 15 9 34 10 22,8 6
29 Первомайська селищна ТГ 104,4 41,9 15 6 15 0 15 0

30 
Мішково-Погоріловська 
сільська ТГ 

93,4 7,1 13 3 15 2 8  0 

31 Воскресенська селищна ТГ 136,3 65,3 21 10 20 4 0 0
32 Галицинівська сільська ТГ 74,9 26 32 6 32 3 2 1
33 Шевченківська сільська ТГ 149,4 74,72 54 16 57 11 8,5 1,50
34 Веснянська сільська ТГ 52,01 23,9 11 5 18 3 10,9 0
35 Радсадівська сільська ТГ 54,4 10 18 0 20 0 5,6 1,5
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                                                  Продовження  додатка 7 
 до Програми 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

36 Степівська сільська ТГ 61,5 15 7 4 19 2 6,4 6
37 Нечаянська  сільська ТГ 55,15 37,4 13 7 13 0 0 0
38 Ольшанська селищна   ТГ 47,3 38 1 1 7 0 37 10
39 Новоодеська міська ТГ 137,2 102,5 13 9 19 9 9,52 0,5
40 Костянтинівська сільська ТГ 40,3 35,2 15 14 20 6 0 0
41 Сухоєланецька сільська ТГ 49,3 30,6 14 7 14 6 0 0
42 Очаківська міська ТГ 103,6 11,6 2 1 13 3 116,2 7,8
43 Куцурубська  сільська ТГ 97,0 24,4 34 7 46 9 0 0
44 Чорноморська  сільська  ТГ 73,4 14,6 24 3 24 0 8,16 0
  Первомайський район 903,9 414,0 92 59 99 38 224,95 58,0 

45 Первомайськ міська ТГ 436,3 209,53 10 4 13 4 197,95 48,1
46 Арбузинська селищна ТГ 66,3 30,3 0 0 3 0 11,5 2,9
47 Благодатненська сільська ТГ 29,2 26,8 9 9 8 7 0 0

48 
Синюхино-Брідська  
сільська ТГ 

27,8 8,4 14 4 10 3 0 0 

49 Мігіївська сільська ТГ 40,3 7 11 3 10 3 0 0

50 
Кам'яномостівська  
сільська ТГ 

14,6 5,97 10 4 8 2 0 0 

51 Врадіївська селищна ТГ 187,4 104 33 33 35 18 0 0
52 Кривоозерська селищна ТГ 102 22 5 2 12 1 15,5 7,0

 
 

Начальник управління  
житлово-комунального  
господарства облдержадміністрації  Євген ГЛАДКОВ  
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