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ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Р І Ш Е Н Н Я

20 року м. Чернігів № 25/УІІ-

Про депутатський запит депутата 
міської ради Вовка П. І.

Заслухавши запит депутата міської ради Вовка Павла Івановича та 
відповідно до частини сьомої статті 49 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", статей 21, 22 Закону України "Про статус депутатів 
місцевих рад" міська рада вирішила:

1. Направити депутатський запит депутата міської ради Вовка П. І. на 
розгляд заступнику міського голови Черненку А. В., начальнику управління 
житлово-комунального господарства міської ради Куцу Я. В.

2. Про результати розгляду депутатського запиту просимо письмово 
повідомити Чернігівську міську раду та депутата міської ради Вовка П. І. до 
25 грудня 2017 року.

Міський голова В. А. Атрошенко



Депутат Чернігівської міської ради VII скликання
Вовк Павло Іванович

просп. Перемоги буд. 139, 10 поверх м. Чернігів. . е-т.аіі: pashavok78@ gm ail.com
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М іському голові 
В.А. Атрошенку

Д Е П У Т А Т С Ь К И Й  ЗА П И Т  
Ш ановний Владиславе Анатолійовичу!

Важко переоцінити вплив питної води на здоров'я громадян. При цьому 
треба зазначити, що питна вода, яка подається в оселі чернігівців є 
унікальною  ке тільки для України, але І для Європи в цілому, адже вона 
видобувається з артезіанських свердловин і за своїми характеристиками 
майже ідеальна. До того ж вона не обробляється жодними реагентами і тому 
корисна для людини. Питна вода має відповідати встановленим нормативам і 
ці нормативи з боку комунального підприємства «Чернігівводоканал» 
Чернігівської м іської ради контролюються щоденно.

«Іржава» вода -  головна проблема питного водопостачання в місті.
Вода до кранів чернігівців поступає з п 'яти  водозаборів, але на трьох з 

них такий параметр, як залізо загальне, перебуває на межі допустимих 0,2 
мг/дм З.

Для знезалізнення питної води в місті найприйнятнішим варіантом є 
будівництво таких станцій, роботи в цьому напрямку КП 
«Чернігівводоканал» вже ведуться і потребують суттєвих капіталовкладень.

Основним на сьогоднішній день засобом боротьби з так званою 
«іржавою» водою, залишається промивка водопровідних мереж, яку КП 
«Чернігівводоканал» проводить не рідше, ніж двічі на рік, до одержання 
задовільних бактеріологічних та фізико-хімічних аналізів води, як це і 
передбачено законодавством України.

Але, на якість води у кінцевого споживача впливає не лише стан 
магістральних водопровідних систем, а й стан внутрішніх водопроводів 
багатоквартирних будинків.

Відповідно до п. 11.1.1. Правил технічної експлуатації систем 
водопостачання та водовідведення населених пунктів України, затверджених 
Наказом Держжитлокомунгоспу України №  ЗО від 05.07.1995 (надалі -  
Правила), до системи внутрішнього водопроводу, призначеної для подачі
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води до санітарно-технічних приладів та пожежних кранів належать: ввід у 
будівлю, засіб обліку, розподільча мережа, стояки, підводки до санітарно- 
технічних приладів, пожежних кранів, запірно-регулююча та водорозбірна 
арматура. Залежно від місцевих умов ця система може також включати 
насосні підвищувальні установки, запасні та регулюючі ємкості. Межею 
внутріш ньої системи водопроводу є зовнішня поверхня стіни будівлі.

Відповідно до п. 11,1.3. Правил, технічне обслуговування і ремонт 
систем внутрішнього водопроводу як частини Інженерного обладнання 
будинків здійснюються згідно з Правилами утримання жилих будинків та 
прибудинкових територій, затвердженими наказом Державного комітету з 
питань житлово-комунального господарства України від 17 травня 2005 року 
№  76, зареєстрованими у М іністерстві юстиції України 25 серпня 2005 року 
за №  927/11207 і виконуються організаціями, обслуговуючими будинки.

П. 11.1.7. Правил передбачає, що технічне обслуговування систем 
внутріш нього водопроводу здійснюється згідно з вічними і квартальними 
планами-графіками виконання робіт, які розробляються житлово- 
експлуатаційною організацією.

Передбачено також, що підготовка системи внутрішнього водопроводу 
до експлуатації в осінньо-зимовий період проводиться один раз на рік. При 
цьому має виконуватись в тому числі очищення, дезинфекція і промивання 
водонапірних баків і трубопроводів, регулювання і гідравлічне випробування 
системи водопроводу.

Однак як виявилось, більшість організацій, що обслуговують 
багатоквартирні будинки, складають графіки промивок будинкових мереж, 
але самі промивки будинків не виконують через відсутність технічної 
можливості і не зважають на те, що кошти на даний вид послуг входять в 
тариф на утримання будинків і мешканці їх сплачують не отримуючи в замін 
нічого.

Наслідком є погіршення якості води, яка постачається населенню міста.
Ситуація ще більш погіршилась після ліквідації Державної санітарно- 

епідеміологічної служби, яка проводила контроль за якістю питної води в 
будинкових мережах.

Враховуючи вищезазначене з метою забезпечення контролю та 
підтриманню якості технічного обслуговування систем внутрішнього 
водопроводу, просимо зобов’язати управління житлово-комунального 
господарства Чернігівської міської ради (Куца Я.В.) розробити та подати на 
розгляд виконавчого комітету Чернігівської міської ради проект рішення про 
порядок забезпечення контролю за виконанням підприємствами 
обслуговуючими будинки (ЖЕК, ОСББ, управляючі компанії, ОЖБК, тощо) 
робіт з технічного обслуговування і ремонту внутрішнього водопроводу у 
взаємодії з КП  «Чернігівводоканал» до досягнення спільної мети за ради 
меш канців міста.

З повагою -
Депутат міської ради ' і ї ї . І. Вовк


