Що в місті з водою ?!
Шановні жителі міста Татарбунари!
Гострота проблеми у сфері водопостачання міста, яку ви обговорюєте у соціальних мережах,
дійсно виводить її не просто на рівень першочергових завдань розвитку нашого міста, а на
необхідність вирішення життєво важливого суспільного запиту. Змушений констатувати, що
дана проблема з`явилася в місті не сьогодні, а успадкована нами з попередніх років: як міський
голова, отримав цю проблему разом зі своїм обранням на цю відповідальну посаду.
Підкреслюючи значимість водопровідно-каналізаційного господарства нашого міста, одночасно
констатую і її найбільшу вразливість серед усіх інших галузей місцевої економіки. Така
ситуація у нас, як і в більшості регіонів нашої держави, склалася через те, що з 70-х років, з
часу будівництва та введення в експлуатацію водно-каналізаційних мереж не здійснювалося їх
жодного капітального ремонту.
Надаю вам такий простий факт для
вдумливого осмислення:
загальна довжина
водопровідних мереж по місту Татарбунари складає 98 км, з них аварійні 72 км, або 80 %.
Протягом багатьох десятиліть технічно-ресурсні можливості цих мереж і їх наявний потенціал
використовувалися, фактично, на повну потужність, при цьому не відбувалося оновлення
інфраструктури, не вносилися необхідні капіталовкладення. Саме тому, ми маємо в місті
постійні аварійні ситуації, які змушені виправляти в умовах повної відсутності проекту і схеми
розміщення міського водопроводу. В результаті, найбільш гострою проблемою нашого міста є
нестача води, а при доходженні до споживачів спостерігається низька її якість.
Як в місті йде вирішення цієї проблеми: за особистою моєю ініціативою та за результатами
тісного партнерства з депутатським корпусом та виконавчим комітетом Татарбунарської
міської ради нами розставлено увагу на таких акцентах:
1. За участю відповідних спеціалістів в 2016 році здійснено детальний аналіз ситуації із якої
стало зрозуміло, що застарілу водопровідну систему треба повністю міняти. Ми розпочали
системну роботу із реконструкції та капітального ремонту водопровідно - каналізаційних
мереж,
яку виконує комунальне підприємство «Водопостачальник», але здійснюємо її
поступово. Тому що, здійснити швидку заміну всієї системи при наявних фінансових і
технічних можливостях міської ради неможливо, оскільки ресурси, які маємо, спрямовуються і
на інші важливі напрямки розвитку міста. За період, який пройшов ми повністю, або частково
замінили трубопроводи на вулицях Партизанська, Борисівська, Кілійська, Верхня, Лесі
Українки, Клюшнікова, Чкалова, Вишнева, Суворова, 23 серпня, Тимошенко, Садова,
Армійська, Миру.
2. Був здійснений відхід від точкової заміни поривів системи до методу повної заміни
трубопроводів.
3. Ми також відішли від практики здійснення вуличного ремонту водопровідних частин
виключно за рахунок коштів мешканців міста. Ремонтні, або водовідвідні роботи залишено
споживачам з точки вводу, місця обліку та прокладки водогону після обліку, все інше
здійснюється за рахунок підприємства. Це дає змогу контролювати системи водогону.
4. Розпочали технічне переоснащення у цій сфері, змістом якої являється поетапне
переобладнання всієї інфраструктури водно-каналізаційного господарства. З цією метою
здійснюється придбання та встановлення глибинних і перекачувальних насосів, каналізаційних
колекторів, частотних перетворювачів, шлангів, фільтрів, електрокабелів,
фітингів,
залізобетонних кілець та іншого обладнання. Такої заміни не здійснювалося з моменту початку
функціонування системи.
5. Здійснюємо перехід на більш ефективний метод контролю споживання води шляхом
виведення лічильників води на вуличні колодязі.
6. У зв’язку з модернізацією збільшили фінансову підтримку комунального підприємства
«Водопостачальник», велика частка якої спрямовується на придбання технічного обладнання,

запчастин та на оплату технічних послуг (поточний ремонт насосів, телеінспектування
артсвердловин, гідродинамічне очищення артсвердловин і інше). Також фінансова підтримка,
в умовах постійних неплатежів споживачів за отримані послуги, надала можливість
підприємству знизити заборгованість по заробітній платі, частково сплатити єдиний
соціальний внесок, розрахуватися за електричну енергію.
Конкретними кроками із проведення змін у цій сфері протягом 2018 року стали:
- повний плановий огляд на двадцяти діючих артезіанських свердловинах із наступною
заміною електрообладнання та цілим рядом інших технічних робіт;
- прокладка нового трубопроводу по вулицях Армійській, Садовій, частково – по вулицях
Тимошенко і Миру;
- початок робіт з будівництва (буріння) нової свердловини по вулиці Суворова, що дасть змогу
розвантажити центральну частину міста, підключену до ВНС-1;
- заміну та установку глибинних насосів на артсвердловинах в районах вул. Барінова,
Борисівська, Тіниста, СХТ, Чорноморська, Миру, ВНС;
- заміну глибинного електрокабеля свердловин Барінова, Миру, Чорноморська;
- заміну електроустаткування водозабірних споруд;
- введення в дію четвертої артсвердловини ВНС-1 з метою збільшення подачі води в
центральну частину
міста (для цього було здійснено підключення до електроенергії,
встановлено насос, кабелі, шланги, прокладено трубопровід 600 м, проведено санітарноепідеміологічне дослідження води та інше);
- встановлення нової лінії електромереж до третьої артсвердловини ВНС-1;
- перепідключення вулиці Тимошенко та частини вулиці В.З. Тура до артсвердловини ЦРЛ (з
прокладенням нового трубопроводу, проколом під дорогою та іншими роботами);
- заміну електроустаткування, його підключення та поточний ремонт приміщення на
артсвердловині по вулиці Князева;
- повний капітальний ремонт зливової каналізації із встановленням нових бетонних лотків і
відведенням стічних вод на вулиці Садова;
- установку нових дерев`яних дверей на КНС-3 та свердловині по вулиці Князева (з-за
спонсорської допомоги СПАТ Україна);
- постійно проводяться роботи по усуненню поривів на водогонах міста, витоків каналізацій та
ремонт і заміна водопровідних колодязів;
- ремонт спецтехніки підприємства: трактора Т-40, екскаватора, асенізаційної машини,
установки СОБОЛЬ; придбано запчастини для ремонту бульдозера.
Проте, в даному напрямку роботи є фактори, які негативно впливають на темпи
реконструкції, і їх слід зазначити, це: постійні неплатежі споживачів за отримані послуги; і
самостійне несанкціоноване втручання жителів міста в роботу водно-каналізаційних мереж.
Станом на 1 січня 2019 року послугами водозабезпечення в місті користується 3831
абонент (3651 – населення; 180 – установи та підприємства). Відсоток оплати за надані послуги
складає 80 %. На даний час нарахування плати з водопостачання здійснюється на підставі
тарифів, затверджених рішенням виконавчого комітету Татарбунарської міської ради № 78 від
29.05.2013 року і протягом останніх років не змінювалися. В порівнянні з тарифами інших
південних районів Одеської області, вони являються найнижчими. Тому, ми вважаємо, що
тарифна політика у сфері водозабезпечення є прийнятною для населення і не може бути
причиною постійних неплатежів. В даній ситуації, у переважній більшості випадків несплати за
отримані послуги має місце відсутність у таких споживачів відчуття особистого обов’язку та
безгосподарське відношення до спільних природних ресурсів нашого міста. З метою вирішення
цієї проблеми вживаються наступні заходи: покращення і посилення роботи контролерів,
підвищення рівня укладання договорів з населенням на водопостачання, зниження рівня
незаконного споживання води, виведення лічильників води на вуличні колодязі.
Прикладом несанкціонованого втручання жителів міста в роботу водно-каналізаційних
мереж являється інцидент, який стався в 2018 році на вулиці Космонавтів, на артсвердловині №
7 район ВНС-1, де в результаті самостійних дій жителів були нанесені великі збитки
артсвердловині, внаслідок чого вона певний час знаходилася на відновлювальних ремонтних
роботах, було проведено слідство. Для відновлення діяльності свердловини ми змушені були
призупинити роботу на других ділянках і направити сили на цей об’єкт. Але найгірше те, що
нам потрібно було перерозподіляти ресурси, які виділені на модернізацію водопровідноканалізаційної системи міста і спрямовувати їх на ліквідацію такої «рукотворної» аварії. Для

запобігання та попередження таких проблем проводиться роз’яснювальна робота з населенням,
а також розглянута можливість здійснення відеоконтролю на найбільш важливих площадках
водно-каналізаційної мережі міста. На даний час дві відеокамери вже встановлені на
центральній ВНС та дві біля окремих артезіанських свердловин.
З метою додаткового вирішення проблеми забезпечення жителів міста питною водою у
відповідності до санітарно-гігієнічних вимог, в 2018 році в міській раді прийнята нова міська
програма «Чисті джерела на 2018-2020 роки», яка передбачає проведення перевірки технічного
стану міських криниць, колодязів, їх очищення, ремонт, відновлення, або повну заміну
надбудов, благоустрій прилеглих територій та інші роботи. Виконання програми буде
здійснюватися за рахунок коштів міського бюджету із можливим залученням співфінансування
мешканців міста.
Також в рамках покращення водозабезпечення в нашому місті продовжується втілення
широкомасштабного проекту будівництва водонапірно-насосної станції (ВНС). На початковому
етапі будівництва в 2016 році освоєно 9 млн.грн., виділених державним бюджетом та 1 млн.грн.
- обласним бюджетом. В 2017 році на впровадження цього проекту постановою Кабінету
Міністрів України з державного бюджету було спрямовано 14 млн. 600 тис.грн. На даний час
залучення державних інвестицій продовжено: з державного бюджету на будівництво ВНС
виділено 5 млн. гривень. Для максимального задіяння потужностей ВНС в районі її розміщення
заплановано збудувати нову артезіанську свердловину, на що також виділені кошти із
державного бюджету в розмірі 2 млн. гривень. Велику допомогу для будівництва цих
інфраструктурних об’єктів продовжує надавати нашому місту народний депутат України
Віталій Барвіненко, який піднімає питання виділення необхідних коштів у вищих органах влади.
Вважаю, що за три останні роки в цій сфері зроблено немало. Да, як міському голові, який
не тільки представляє всю татарбунарську громаду, а й відповідає за взяті перед громадою
зобов’язання, хотілося б мати більший багаж виконаних в цій галузі справ. Але, хотів би, щоб
всі зрозуміли: є таке просте поняття як «фінансово-технічний ресурс». Дуже просто: є кошти є і втілені проекти. Закінчуються кошти, значить потрібен час, щоб їх далі зконцентрувати. Це
доволі просто зрозуміти. Навіть на рівні кожної пересічної татарбунарської родини: зібрала
сім`я певні кошти: більшу частину витратила на проведення внутрішнього ремонту свого
будинку, але як би хотілося ще облаштувати своє подвір`я одночасно з цим, проте коштів уже не
вистачає. Потрібно по-новому їх збирати. Вибачте за такий примітивний приклад, але він для
тих, хто коментуючи наші інформаційні матеріали, які розміщуються на сторінці міського
голови в Фейсбуці та на сайті міської ради, намагається підходити не тільки до цих, а й інших
питань розвитку нашого міста, не з конструктивною, а з нищівною критикою.
Татарбунарька міська рада постійно працює над своїм бюджетом, добре розуміючи, що
збалансований бюджет, концентрація необхідних ресурсів – це ключ до успішного розвитку
міста. В цьому найважливішому аспекті виконавчий комітет (апарат) Татарбунарської міської
ради спільно з депутатським корпусом та виконавчим комітетом постійно піддають аналізу стан
бюджетоутворюючої ситуації в місті, працюють над дохідною та видатковою частинами
бюджету міста Татарбунари, здійснюють постійний моніторинг та контроль за сплатою
необхідних платежів до бюджету та використанням земельних ресурсів. В міру наших
можливостей ми залучаємо і інвестиційні джерела, приклад чого поданий мною вище.
Перед Татарбунарською міською радою стоїть багато завдань, а це окрім водопровідноканалізаційного господарства і інші пріоритетні напрямки: благоустрій і впорядкування в місті;
реконструкція та будівництво міських доріг; модернізація вуличного освітлення; системне
облаштування паркових зон та інших міських територій, озеленення міста, задіяння нових
технологій в питаннях забезпечення належного санітарного стану міста, створення сприятливих
умов для виховання і навчання дітей міста, зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних
закладів, підвищення рівня соціального захисту населення, відродження добрих традицій у
сфері культури та спорту, - на всі ці напрямки також потрібні необхідні ресурси.
Завжди в своїх зверненнях до жителів міста висловлюю всім вдячність за розуміння наших
спільних проблем, за витримку при вирішенні складних питань, за підтримку наших скромних
проектів. І особливо таким татарбунарцям, які проживають на даний час в інших містах і селах
України і за її межами, і які по-справжньому люблять свою малу Батьківщину, не
підкреслюючи тих проблем, які у нас є, не пишуть про наші дороги і водогони, які по всій нашій
країні такі через системну кризу, яка триває вже майже 30 років. А приходять до нас зі своїми
ідеями і допомогою, як це зробили, наприклад підприємці Геннадій та Ольга Діордієві, що

проживають в Києві, і подарували місту готові спортивні майданчики. Не закликаю до
подарунків місту, іншого змісту приклади сьогоднішньої співпраці з місцевими підприємцями,
фермерами, окремими господарствами у нас є. І вони для нас дорогоцінні. Ми дякуємо за це
татарбунарцям, цінуємо саме таке відношення і патріотизм до нашого міста, а не постійний, в
тому числі і непристойний та ненормативний гомін про те: « як місцевій владі не соромно». Ми
не приймаємо таких викликів! Ми готові до СПІЛЬНОЇ СПРАВЖНЬОЇ РОБОТИ НА БЛАГО
НАШОГО МІСТА!
Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради разом з конструктивно налаштованими
депутатами та членами виконкому разом працює над питаннями розвитку міста і буде робити
це ПОСТУПАЛЬНИМИ КРОКАМИ.
Дякую всім за вдумливе осмислення того, що зараз вам запропоновано.
З повагою до всіх
Татарбунарський міський голова

Андрій Глущенко

