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КОМУНАЛЬНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ УКРАЇНИ:  
ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АСПЕКТ

MUNICIPAL WATER SUPPLY OF UKRAINE:  
INNOVATIVE INVESTMENT ASPECT

АНОТАЦІЯ
У статті запропоновано комплекс інноваційних рішень, до-

цільних до впровадження в якості першочергових заходів у 
сферу комунального водопостачання у випадку покращання у 
ній інвестиційного клімату, а саме: застосування методів озо-
носорбції та мембранної ультрафільтрації для очищення та 
знезараження питної води; упровадження геоінформаційних 
технологій; використання автоматизованих систем управління 
водопостачанням; застосування трубопроводів із високоміцно-
го чавуну з кулястим графітом; реконструкція трубопроводів 
водопровідних мереж на основі безтраншейних технологій. 
Оцінено Загальнодержавну цільову програму «Питна вода 
України» на 2011–2020 рр. як інструмент реалізації інновацій-
них рішень у комунальному водопостачанні, визначено форми 
державної підтримки інвестиційних та інноваційних проектів. 
Проаналізовано досвід співпраці з міжнародними фінансовими 
організаціями у сфері комунального водопостачання.

Ключові слова: комунальне водопостачання, інвестиційні 
та інноваційні проекти, міжнародні фінансові організації.

АННОТАЦИЯ
В статье предложен комплекс инновационных решений, 

целесообразных для внедрения в качестве первоочередных 
мер в сфере коммунального водоснабжения в случае улуч-
шения в ней инвестиционного климата, а именно: применение 
методов озоносорбции и мембранной ультрафильтрации для 
очистки и обеззараживания питьевой воды; внедрение геоин-
формационных технологий; использование автоматизирован-
ных систем управления водоснабжением; применение трубо-
проводов из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом; 
реконструкция трубопроводов водопроводных сетей с исполь-
зованием бестраншейных технологий. Дана оценка Общегосу-
дарственной целевой программы «Питьевая вода Украины» 
на 2011–2020 гг. как инструмента реализации инновационных 
решений в коммунальном водоснабжении, определены фор-
мы государственной поддержки инвестиционных и иннова-
ционных проектов. Проанализирован опыт сотрудничества с 
международными финансовыми организациями в сфере ком-
мунального водоснабжения.

Ключевые слова: коммунальное водоснабжение, инве-
стиционные и инновационные проекты, международные фи-
нансовые организации.

ANNOTATION
It has been proposed a range of innovative solutions appropri-

ate for introduction of the priority measures in the sphere of mu-
nicipal water supply in case of improving the investment climate, 
namely the use of methods of ozone soiption and membrane 
ultra-filtration for cleaning and disinfection of drinking water; the 
implementation of geo-information (GIS) technologies; the use of 
automated systems for water supply management; the use of pipe-

lines made of ductile iron with spherical graphite; the reconstruc-
tion of pipelines of water supply systems on the basis of trenchless 
technologies. The national purpose program «Drinking Water of 
Ukraine» for 2011-2020 has been reviewed as a tool to implement 
innovative solutions in municipal water supply and the forms of 
state support of investment and innovation projects have been 
defined. The experience of cooperation with international financial 
organizations in the municipal water supply has been analyzed.

Keywords: municipal water supply, investment and innovation 
projects, international financial organizations.

Постановка проблеми. Надзвичайно важли-
ва функція комунального водопостачання, від 
належного виконання якої лінійно залежить 
рівень здоров’я нації, полягає в забезпеченні 
населення питною водою у достатній кількості 
та належної якості. Однак технічний стан во-
доводів, магістральних розподільних і розвід-
них мереж та інших елементів інфраструктури 
водопостачання щороку продовжує погіршува-
тись. Незадовільний технічний стан системи 
водопостачання загалом і водопровідних мереж 
зокрема негативно позначається на якості пит-
ної води та служить однією з основних причин 
її вторинного забруднення. Очевидно, що лише 
активна інноваційна діяльність, супроводжу-
вана інтенсивним упровадженням різноманіт-
них прогресивних технічних та економічних 
рішень, спроможна покращати стан підгалузі 
комунального водопостачання. Однак в умо-
вах економічного занепаду України, відсутнос-
ті державних дотацій у підгалузь у потрібних 
розмірах це можливо лише у випадку активних 
інвестиційних надходжень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням стану ЖКГ України загалом та 
одного із його основних структурних компо-
нентів – комунального водопостачання зокрема 
присвячена значна кількість публікацій вітчиз-
няних і (рідше) зарубіжних науковців. У бага-
тьох із них пропонуються заходи, спрямовані на 
оздоровлення цього сектора економіки, аналізу-
ється досвід розвинутих європейських держав ек
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і країн, що розвиваються, доводиться вплив 
корумпованості в різних ешелонах влади на 
розбалансованість діяльності комунальних во-
допостачальних підприємств, досліджується ін-
вестиційний клімат у підгалузі тощо. Серед них 
праці Агаджанова Г.К. [1; 2], Димченко О.В. [3] 
та значної кількості інших відомих науковців, 
перераховувати яких через обмеженість обсягів 
статті недоцільно.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Значна кількість наукових 
публікацій містять, безумовно, вагомі напрацю-
вання, які доцільно використовувати у господар-
ській діяльності комунальних водопостачальних 
підприємств. Однак, на нашу думку, доцільно 
визначити ті першочергові завдання інновацій-
ного характеру, які повинні бути насамперед 
включеними в плани середньо- та довгостроко-

вого розвитку підприємств підгалузі, 
за умови, звичайно, хоча б часткового 
покращання інвестиційного клімату як 
у державі в цілому, так і в комунально-
му водопостачанні зокрема.

Мета статті полягає у розробці комп-
лексу першочергових заходів інновацій-
ного характеру, упровадження яких (за 
умови певного покращання інвестицій-
ного клімату в підгалузі комунального 
водопостачання) дозволить підвищити 
якість питної води, надійність інже-
нерних мереж та ефективність ремонт-
них робіт, а також модернізувати діючі 
системи управління якістю централізо-
ваного водопостачання; оцінці форми 
державної та інших видів підтримки ре-
алізації інвестиційних та інноваційних 
проектів у підгалузі.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Одним із найважливіших на-
прямків функціонування підприємств 
комунального водопостачання України 
має стати розвиток перспективних ін-
новаційних технологій. Насамперед, це 
повинне стосуватись процесів очищен-
ня та знезараження питної води, від 
яких істотно залежить рівень здоров’я 
нації в цілому. Досвід розвинутих країн 

АВТОМАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМАМИ 
КОМУНАЛЬНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

Функції локальних 
автоматизованих систем 

управління водопостачанням

Вирішення актуальних 
завдань для підприємств 

водопостачання 

Централізований контроль стану 
та параметрів системи

Програмно-логічне керування
функціонуванням системи

Обмін даними між територіально 
розосередженими ділянками 

інфраструктури

Безпосереднє цифрове та 
супервізорне регулювання 
технологічних параметрів 
системи водопостачання

Можливість ручного й 
автоматичного внесення та 
відображення технологічної 

інформації

Вивільнення персоналу

Комплексна автоматизація 
базових виробничих процесів

Ефективне управління бізнес-
процесами

Підвищення надійності, 
економічності та якості послуг 

водопостачання

Зростання прибутків

Рис. 1. Функції та завдання автоматизованих систем 
управління у комунальному водопостачанні

Джерело: розробка авторів на основі [1; 2, с. 289]

БЕЗТРАНШЕЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ 
ТРУБОПРОВОДІВ ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ

Нанесення 
цементно-
пісочного 
покриття

Відновлення за
допомогою

комплексних 
полімерних рукавів

Просовування 
поліетиленових 

труб

Установка 
склопластикових 

модулів

ОБЛАДНАННЯ ТА АПАРАТУРА

Робототехнічні 
комплекси

Контрольно-
вимірювальна техніка

Телевізійні 
камери

Устаткування для 
очищення внутрішніх 

поверхонь трубопроводів

Устаткування для покриття внутрішніх поверхонь 
трубопроводів різноманітними антикорозійними,

зносостійкими та екологічно безпечними матеріалами

Рис. 2. Безтраншейні технології реконструкції трубопроводів водопровідних мереж та обладнання  
й апаратура, які при цьому використовуються

Джерело: розробка авторів на основі [1]
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свідчить про високу ефективність застосування 
методів озоносорбції (озонування води з подаль-
шим сорбційним очищенням на фільтрах із гра-
нульованим активованим вугіллям) та мембран-
ної ультрафільтрації. Їх застосування забезпечує 
очищення води від органолептичних забруднень, 
зниження концентрації в ній хлорорганічних ре-
човин та остаточного алюмінію, а також вида-
лення неприємних запахів [1, с. 56–57].

Інноваційним проривом стало б упроваджен-
ня у водопровідно-каналізаційне господарство 
України геоінформаційних технологій. Вони 

забезпечують високі швидкості надання та об-
робки інформації щодо стану насосних станцій, 
водоводів, вуличних, внутрішньо-квартальних 
і внутрішньо-дворових водопровідних мереж. 
Електронна картографія в наглядному на зрозу-
мілому вигляді дозволяє зобразити розміщення 
водопровідних і каналізаційних мереж та інже-
нерних споруд на території населеного пункту 
та поза його межами, за відповідними показни-
ками оцінити їх стан, що істотно полегшує про-
ведення ремонтно-відновлювальних і планово-
попереджувальних робіт. Тобто геоінформаційні 

Розроблення, удосконалення та 
впровадження науково-дослідних і 

дослідно-конструкторських розробок

Приведення нормативно-правової бази у 
сфері питного водопостачання та 
водовідведення у відповідність зі

стандартами Європейського Союзу

Будівництво та реконструкція 
водозабірних споруд із застосуванням 

новітніх технологій та обладнання

ЗАХОДИ 
ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОЇ 
ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ 

«ПИТНА ВОДА УКРАЇНИ»
НА 2011-2020 рр.

Упорядкування зон санітарної охорони 
джерел питного водопостачання

Фінансування з 
державного

бюджету, всього: 
3004,3 млн. грн.

Фінансування з 
інших джерел, 

всього:
6466,9 млн. грн.

Упровадження станцій (установок) 
доочищення питної води у системах 
централізованого водопостачання та 

облаштування пунктів розливу питної 
води з доставкою її спеціальним 

автотранспортом

Будівництво та реконструкція 
водопровідних і каналізаційних очисних 

споруд із застосуванням новітніх 
технологій та обладнання

633,8 млн. грн.

Розроблення схем оптимізації роботи 
систем централізованого водопостачання

та водовідведення

Оснащення лабораторій контролю якості 
води та стічних вод сучасним контрольно-

аналітичним обладнанням

15,4 млн. грн.

23,6 млн. грн.

5 млн. грн.

7 млн. грн.

769,5 млн. грн.

1500 млн. грн.

50 млн. грн.

1866,7 млн. грн.

2930,5 млн. грн.

1500 млн. грн.

50 млн. грн.

46,1 млн. грн.

73,6 млн. грн.

Рис. 3. Заходи Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України»  
на 2011–2020 рр. та їх фінансування

Джерело: розробка авторів на основі [4]
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системи дозволяють за надзвичайно короткий 
проміжок часу (лічені хвилини) знаходити на 
електронній карті потрібні об’єкти, здійснюва-
ти їх багатокритеріальний аналіз, вирішувати 
завдання оперативного характеру (у тому числі 
під час надзвичайних ситуацій), моделювати си-
туації тощо [1, с. 57]. Таким чином, електронна 
карта, безумовно, підвищила б ефективність 
роботи кожного структурного підрозділу кому-
нального водопостачального підприємства: тех-
нічного, абонентського та планового відділів, 
служби мережі, центральної диспетчерської, 
хіміко-бактеріологічної лабораторії, гаражного 
господарства і, безумовно, управлінського пер-
соналу. Адже майже всі завдання в діяльності 
комунального водопостачального підприємства 
прив’язані до конкретної території, тобто до 
карти населеного пункту.

Іншим важливим напрямком інноваційної 
діяльності підприємств водопровідно-каналі-
заційного господарства України має стати мо-
дернізація діючих систем управління якістю 
централізованого водопостачання. Домінуючи-
ми завданнями при цьому мають бути контр-
оль технічної безпеки, фінансової надійності, 
а також відповідності послуг водопостачання 
екологічним нормативам. Одним із ефективних 
шляхів їх вирішення є розробка та впроваджен-
ня автоматизованих систем управління кому-
нальним водопостачанням (рис. 1).

Якість питної води в значній мірі залежить 
від стану трубопроводів водопровідних мереж 
і обумовлюється їх екологічною безпечністю, 
надійністю та довговічністю. Міжнародним до-
свідом доведена доцільність якомога ширшого 
застосування у вітчизняному комунальному 
водопостачанні трубопроводів із високоміцного 
чавуну з кулястим графітом, які відповідають 
вищезазначеним вимогам завдяки поєднанню 

переваг корозійної стійкості чавуну та високих 
механічних властивостей сталі [1, с. 58].

Ремонтні роботи у комунальному водопос-
тачанні також потрібно виконувати з якомога 
ширшим використанням інноваційних рішень. 
Насамперед доцільно впроваджувати безтран-
шейні технології реконструкції трубопроводів 
водопровідних мереж, що, у свою чергу, супро-
воджуватиметься використанням найсучасні-
шого обладнання та апаратури (рис. 2).

Однак зрозуміло, що без фінансової підтрим-
ки держави та/або інвестиційних надходжень в 
умовах тотальної кризи в Україні та повного за-
непаду підгалузі комунального водопостачання 
впровадження у неї високоефективних іннова-
ційних рішень, підтверджених світовим досві-
дом, неможливе. При цьому варто відзначити, 
що на державному рівні періодично прийма-
ються загальнодержавні програми, спрямовані 
на покращання діяльності водопровідно-кана-
лізаційного господарства країни шляхом упро-
ваджень досягнень сучасної науки та техніки. 
Серед них – Загальнодержавна цільова програ-
ма «Питна вода України» на 2011–2020 рр. [4] 
(далі – Програма), Загальнодержавна програма 
реформування і розвитку житлово-комуналь-
ного господарства на 2009–2014 рр. [5] тощо. 
Заходи, передбачені у Програмі, спрямовані на 
виконання завдань охорони джерел водопоста-
чання, доведення якості питної води до вста-
новлених нормативів, а також на удосконален-
ня нормативно-правового та науково-технічного 
забезпечення (рис. 3).

За результатами виконання Програми очіку-
ється отримання ряду ефектів екологічного та 
соціального характеру [4]. До перших із них від-
носяться впорядкування зон санітарної охорони 
джерел питного водопостачання на 2 235 водо-
заборах та оснащення 356 лабораторій контролю 

якості води та стічних вод сучасним 
контрольно-аналітичним обладнан-
ням. Соціальні ефекти полягатимуть 
у будівництві та реконструкції 570 во-
дозабірних споруд, упровадженні 
2 3000 станцій (установок) доочищен-
ня питної води, будівництві та рекон-
струкції 131 одиниці водопровідних і 
каналізаційних очисних споруд, а та-
кож у розробці 1 230 схем оптимізації 
роботи систем централізованого водо-
постачання та водовідведення.

Крім того, за Програмою до 2020 р. 
має бути розроблено 34 нормативно-
правових акти, які відповідатимуть 
стандартам Європейського Союзу, у 
тому числі в частині посилення відпо-
відальності за порушення нормативів 
забруднення навколишнього природ-
ного середовища, насамперед вимог 
до скидів промислових підприємств у 
водні об'єкти.

Загалом, державна підтримка ре-
алізації інвестиційних та інновацій-

ФОРМИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ 
РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ 
ТА ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Кредити за рахунок 
державного бюджету

Субвенції з державного 
бюджету місцевим 

бюджетам

Кредити (позики) і гранти 
міжнародних фінансових 

організацій, залучених 
державою, або під державні 

гарантії

Пряме бюджетне 
фінансування та 

співфінансування

Відшкодування відсоткових 
ставок за кредитами, 

отриманими у комерційних 
банках

Часткова компенсація
вартості надання послуг

Податкові, митні та валютні 
преференції

Державні гарантії для 
забезпечення повного або 

часткового виконання 
боргових зобов’язань за 

запозиченнями

Рис. 4. Форми державної підтримки реалізації інвестиційних 
та інноваційних проектів

Джерело: розробка авторів на основі [6]
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них проектів декларується у значній 
кількості нормативно-правових актів 
України, а її основні форми зазначені 
у Постанові Кабінету Міністрів Украї-
ни «Про затвердження Програми роз-
витку інвестиційної та інноваційної 
діяльності в Україні» [6] (рис. 4).

Закон України «Про стимулюван-
ня інвестиційної діяльності у пріо-
ритетних галузях економіки з метою 
створення нових робочих місць» [7] 
визначає основи державної політи-
ки в інвестиційній сфері протягом  
2013–2032 рр. щодо стимулювання за-
лучення інвестицій у пріоритетні галу-
зі економіки, до яких, згідно з Перелі-
ком пріоритетних галузей економіки, 
затвердженим Розпорядженням Ка-
бінету Міністрів України від 14 серп-
ня 2013 р. № 843-р [8], відноситься 
житлово-комунальний комплекс за 
напрямом «будівництво, реконструк-
ція і технічне переоснащення у сфе-
рі теплопостачання, централізованого 
водопостачання та водовідведення».

Законодавчо передбачено [9, ст. 15, 
п. 3; ст. 16, п. 2]), що для реалізації 
інвестиційних програм (проектів) дер-
жавою можуть залучатись кредити 
(позики) від іноземних держав, банків 
і міжнародних фінансових організа-
цій. У сфері водопостачання та водо-
відведення Україна уже має певний 
досвід співпраці з міжнародними фі-
нансовими організаціями, зокрема, з 
Міжнародним банком реконструкції 
та розвитку (Світовим банком), Єв-
ропейським банком реконструкції та 
розвитку та Європейським інвестицій-
ним банком (рис. 5).

Так, між Україною та Світовим бан-
ком 26.05.2008 р. підписано Угоду про 
позику в рамках проекту «Розвиток 
міської інфраструктури» [10], рати-
фіковану Законом України № 592-IV  
від 24.09.2008 р. [11]. Загальна вар-
тість проекту – 140 млн. дол. США 
(рис. 5), тривалість – 2008–2014 рр. 
Термін позики – 20 років, перші п’ять 
із них – на умовах пільгового кредиту-
вання [12, с. 52; 13, с. 207; 14, с. 80].

Головна мета проекту полягала 
у покращанні надійності та якості 
послуг та зменшенні операційних 
затрат шляхом втілення ряду ін-
ституційних змін і вибіркових ін-
вестицій у реконструкцію та заміну 
зношених систем водопостачання та 
каналізації. Фінансування проекту 
здійснювалось за декількома компо-
нентами (рис. 6), найбільш фінансо-
во містким із яких був «відкритий 
компонент» – 80,12 млн. дол. США. 

СПІВПРАЦЯ З МІЖНАРОДНИМИ

ФІНАНСОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

Європейський банк 
реконструкції та розвитку

Європейський інвестиційний 
банк

Позика – 28 млн. дол. США

Місто – учасник проекту –
Запоріжжя  

Загальна вартість проекту –
42,5 млн. дол. США

Міжнародний банк реконструкції та розвитку

Проект «Розвиток міської 
інфраструктури»

Проект «Розвиток міської 
інфраструктури-2»

Позика – 140 млн. дол. США

Міста – учасники проекту – Черкаси, 
Дрогобич, Калуш, Кам'янець-

Подільський, Харків, Коломия, Нова 
Каховка, Слов'янськ, Бориспіль, 

Новоград-Волинський, Кременчук, 
Чернігів, Івано-Франківськ, Одеса

Загальна вартість проекту –
140 млн. дол. США

Міста – учасники проекту –
Київ, Харків, Донецьк,
Кіровоград, Житомир, 
Краматорськ, Коломия, 

Тернопіль, Івано-Франківськ

Позика – 300 млн. дол. США

Загальна вартість проекту –
300 млн. дол. США

Позика – 15,54 млн. євро

Місто – учасник проекту –
Миколаїв

Загальна вартість проекту –
31,08 млн. євро

ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТУ 
«РОЗВИТОК МІСЬКОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ»

2 млн. дол. 
США

Фінансування діяльності 
Центральної групи управління 

проектом

140 млн. дол. США

57,53 млн. дол. 
США

80,12 млн. дол. 
США

0,35 млн. дол. 
США

Відкритий компонент –
виконання низки незначних 

енергозберігаючих інвестиційних 
проектів із охопленням значної 

кількості комунальних 
водопостачальних підприємств 

України

Одноразовий комісійний збір

Основний компонент – субпроекти 
щодо реабілітації та модернізації 

технологічного обладнання у сфері 
водопостачання і водовідведення міст 
Одеси та Чернігова і субпроект щодо 
реабілітації та модернізації системи 
водопостачання і водовідведення м. 

Івано-Франківськ

Рис. 6. Фінансування проекту «Розвиток міської 
інфраструктури» за компонентами

Джерело: розробка авторів

Рис. 5. Співпраця з міжнародними фінансовими організаціями 
у сфері водопостачання та водовідведення

Джерело: розробка авторів
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Вибрано у ході проекту 132,3 млн. дол. США 
[12, с. 52–53].

У 2012 р. муніципалітетом м. Миколаїв, 
МКП «Миколаївводоканал» та Європейським 
інвестиційним банком започатковано спільний 
проект «Розвиток системи водопостачання та 
водовідведення м. Миколаїв». Загальна його 
вартість – 31,08 млн. євро, із них 15,54 млн. 
євро – кошти муніципалітету та МКП «Микола-
ївводоканал», а 15,54 млн. євро – позика Євро-
пейського інвестиційного банку [15; 12, с. 53–
54] (рис. 5).

Загальна вартість спільного зі Світовим бан-
ком проекту «Розвиток міської інфраструкту-
ри-2» (започаткованого у 2013 р.) становить 
300 млн. дол. США [12, с. 53], а спільного проекту 
комунального підприємства «Водоканал» м. За-
поріжжя з Європейським банком реконструкції 
та розвитку «Програма інвестицій та розвитку 
систем водопостачання та очищення води м. За-
поріжжя» – 42,5 млн. дол. США [3, с. 87], із 
них 28 млн. дол. США – позика згаданого банку  
[16; 14, с. 80] (при цьому гарантом повернення 
коштів виступає держава Україна) [17] (рис. 5).

Тобто наведені дані є свідченням того, що 
підгалузь водопостачання вже має певний до-
свід співпраці з міжнародними фінансовими ор-
ганізаціями, який доцільно враховувати під час 
укладання нових договорів.

Висновки. Аналізуючи політичну та еконо-
мічну ситуацію в країні, можна зробити висно-
вок, що інвестиції міжнародних фінансових 
організацій у підгалузь комунального водопос-
тачання – один із небагатьох реальних шляхів 
упровадження в неї сучасних інноваційних рі-
шень, які, у свою чергу, дозволять підвищити 
якість питної води, надійність інженерних ме-
реж та ефективність ремонтних робіт, а також 
модернізувати діючі системи управління якістю 
централізованого водопостачання.
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