МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 7 серпня 2012 року

м. Мала Виска

№ 176

Про хід виконання районної
програми «Питна вода» на 2007-2020 роки
На підставі статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
заслухавши інформацію першого заступника голови районної державної адміністрації
С.А.Жанталая «Про хід виконання районної програми «Питна вода» на 2007-2020 роки»,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію першого заступника голови районної державної адміністрації
С.А.Жанталая «Про хід виконання районної програми «Питна вода» на 2007-2020 роки»
взяти до відома.
2. Районній державній адміністрації:
− розширити обсяги робіт з відновлення, реконструкції, будівництва систем питного
водопостачання та водовідведення міста, селища та сільських населених пунктів;
− здійснити заходи щодо підвищення ефективності і надійності функціонування
систем питного водопостачання та водовідведення;
− щорічно передбачати кошти для проведення поточних ремонтів водопровідно –
каналізаційного господарства.
3. Рекомендувати міському, селищному та сільським головам:
- постійно тримати на контролі питання перевірки якості питної води в колодязях
загального та індивідуального користування;
- забезпечити проведення очистки та хлорування колодязів загального користування;
- встановити в багатоквартирних житлових будинках комунальної власності прилади
обліку холодної води (лічильники);
- впроваджувати в системі питного водопостачання новітні енергозберігаючі технології.
4. Маловисківській районній та Смолінській санітарно – епідеміологічній службам
забезпечити :
- проведення постійного моніторингу джерел водопостачання та водовідведення на
підвідомчих територіях ;

- надання органам місцевого самоврядування методичної та практичної допомоги в
частині підтримки належної якості питної води.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань промисловості, енергетики, будівництва, транспорту, зв’язку, торгівлі,
побутового обслуговування населення, благоустрою, розвитку населених пунктів та житлово
– комунального господарства.

Голова районної ради

С. Сосновська

ІНФОРМАЦІЯ
по питанню „Про хід виконання районної програми
„Питна вода» на 2007 – 2020 роки”
Маловисківський район – один із найменш забезпечених місцевими водними ресурсами
район Кіровоградської області. Водні ресурси району складаються з річкового стоку, що
формується на його території, і стоку, що надходить із сусідніх територій, а також запасів
підземних вод.
Районна програма „Питна вода” розроблена на термін 2007-2020 роки. Перший етап
програми має термін 2007-2010 роки.
На території Маловисківського району функціонує 4 комунальні водопроводи в м.Мала
Виска, с.Ульянівка, с.Комсомольске, смт.Смоліне, 8 сільських та 1 відомчий водопроводи, а
також 585 криниць загального користування. На всіх джерелах водопостачання, які
використовуються для централізованого водопостачання, виділені зони санітарної охорони,
які погоджені з органом СЕС. Чотири водопроводи передано на баланс сільських рад
(с.Якимівка, с.Хмельове, с.Велика Виска, с.Паліївка), 2 водопроводи (с.Ульянівка,
с.Комсомольске) прийнято в міську комунальну власність і передано на баланс КП «Мала
Виска Водоканал».
Централізованим водовідведенням забезпечено м.Мала Виска та смт.Смоліне. В
сільських населених пунктах централізоване водовідведення відсутнє.
На 2012 рік на виконання вищевказаної програми заплановано такі заходи:
поточний ремонт системи водопостачання довжиною 1,2 км. в с.Велика Виска,
вартість робіт 10 тис.грн.;
поточний ремонт системи водопостачання довжиною 2 км. в с.Паліївка, вартість робіт
156 тис.грн.;
будівництво очисних споруд житлового масиву цукрового заводу в м.Мала Виска,
вартість проекту 888,2 тис.грн.,
будівництво очисних споруд житлового масиву спиртового заводу в м.Мала Виска,
вартість проекту 812,3 тис.грн.,
виготовлення проектно-кошторисної документації «реконструкція системи
водопостачання смт.Смоліне, вартість робіт 100 тис.грн.
будівництво водопровідної мережі м.Мала Виска Кіровоградської області»,
кошторисна вартість проекту – 2234,9 тис.грн. Проект знаходиться на експертизі.
На території району знаходиться два житлово-комунальні підприємства, які надають
послуги по централізованому водопостачанню та водовідведенню, а саме: КП „Мала Виска
Водоканал” та КП „Енерговодоканал”.
КП „Мала Виска Водоканал” обслуговує 4230 абонентів та 141 організацію. Загальна
протяжність водопровідних мереж КП „Мала Виска Водоканал ” – 62,1 км, каналізаційних –
13,2 км.
КП „Енерговодоканал” обслуговує 3382 абонентів. Загальна протяжність
водопровідних мереж КП „Енерговодоканал” – 133,5 км, каналізаційних –53,5 км.
Середнє значення цін/тарифів для населення на житлово – комунальні послуги
становить: для КП «Мала Виска Водоканал» за водопостачання –6,61 грн. за 1 м3, КП
«Енерговодоканал» - водопостачання – 9,50 грн. за 1 м3,
Для рівномірного споживання питною водою в м.Мала Виска для населення та
промислових підприємств встановлено 12 водонапірних башт та 2 резервуари. Питна вода
подається з 11 артезіанських свердловин глибиною до 100 м. дебіт води від 2-6 м3/год. та 2
шахтних колодязів в с. Лозуватка та с. Комсомольське.
Джерела водопостачання (свердловини) м.Мала Виска – обладнані кіосками,
свердловина спиртового заводу – металевим павільйоном. Не обладнані кришками-люками
свердловини по вул. Комунальна, міський ринок. Відсутні крани для відбору проб води на
свердловинах по вул.Польова, Комунальна, школа-інтернат, міський ринок, вул.Леніна.

Зони санітарної охорони виділені, розміри погоджені з Маловисківською районною
санітарно-епідеміологічною станцією, крім свердловин – міський газ та хлібозавод.
В
мікрорайоні «Вись» із 2-х свердловин (міський ринок, школа-інтернат) вода подається у два
резервуари по 50 м3 кожен, потім через насосну станцію – у водорозподільну систему
мікрорайону. У 2012 проведено очистку та промивку резервуарів а також – проведено
хлорування води. На свердловинах сільських водогонів виділено зони санітарної охорони,
є огородження у 2012 році згідно програми ПРООН був реконструйований водогін в
с.Якимівка.
Згідно заключених з лабораторіями районної санітарно-епідеміологічної служби
договорів відповідною службою проводяться санітарно-хімічні та бактеріологічні
дослідження якості води. Заключені договори з усіма сільськими радами для повного
контролю за якостю питної води
Вода з артезіанських свердловин характеризується відповідністю показників, вимогам
ДСанПіМ 2.24-17110 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання
людиною».Спостерігаються незначні відхилення по вмісту заліза, колірності та мутності.
Погіршують якість води застарілі водопровідні труби, деякі з них експлуатуються з 1968
року.
З метою покращення якості питної води районною санітарно – епідеміологічною
службою в 2012 році заключено 6 договорів на хлорування криниць с.Оникієво та 2
договорів с.Паліївка, роботи по хлорування розпочнуться в найближчі дні.
Проведено лабораторне дослідження та відібрано 99 проб якості питної води на вміст
нітратів в мережі питного водопостачання та колодязів загального та індивідуального
користування.
Відібрані 54 проб води з криниць по Маловисківському районі на бак дослідження на
виявлені негативні результати проб води надіслані санітарні приписи на 4 сільські ради. В
результаті швидкого реагування якість питної води в даних криницях покращилась. Якість
води з децентралізованих джерел, якими є шахтні криниці, відрізняється завищеними
жорсткістю, вмістом нітратів, нітритів, іноді хлоридів, сульфатів, аміаку, незадовільними бак
показниками.
За рахунок коштів передбачених в міському бюджеті було придбано та встановлено в
березні 2012 року на суму 39 тис.грн. станцію автоматичного управління САУ «Каскад-ГЦ»
в мікрорайоні «Вись», що регулює тиск в мережі та дає змогу економити електроенергію на
суму близько 3 тис.грн. на місяць.
6 липня 2012 року було введено в дію станція доочистки води мікрорайону «Вись»,
вартістю 320 тис.грн.
На реконструкцію системи знезараження питної води КП «Енерговодоканал» було
встановлено електролізну установку ЕГР -2000 смт.Смоліне на суму 145,5

Перший заступник
голови райдержадміністрації

С.Жанталай

