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Відповідь на звернення про надання інформації інтернет-видання «Киеввласть» від 

27.07.2018  

 

 Питання: чи залишилися ще у Київводоканалу станом на 25.07.2018 року запаси рідкого 

хлору для знезараження води? 

 

 ПрАТ «АК «Київводоканал» на сьогоднішній день забезпечений хлором в достатній 

кількості, в столиці не планується введення графіку подачі води. 

 Для подальшої стабільної роботи підприємства ПрАТ «АК «Київводоканал» оголосило 

тендер на поставку рідкого хлору в системі ProZorro. 

 Товариство відкрито до співпраці з усіма зацікавленими сторонами, в тому числі і з 

міжнародними компаніями, які є виробниками, чи постачальниками рідкого хлору.  

 

Питання: коли останній раз, в якому обсязі, на яку суму і в якого підприємства 

закуповувався рідкий хлор? 
 

Остання поставка хлору рідкого відбулась 30 червня 2018 року в рамках договору та за 

цінами, вказаними у цьому договорі. 

 

Питання: чи планує Київводоканал незабаром перейти на знезараження води діоксидом 

хлору? Якщо так, то коли? Чи проводяться відповідні випробування? Чи є їх задокументовані 

результати? Якщо, так, прохання - надати їх редакції. Йдеться саме про італійську технологію 

очищення води? З якою фірмою в цьому питанні співпрацює Київводоканал? Які, коли і в якому 

обсязі хімікати закуповувалися вже у цієї фірми? Скільки грошей на ці закупівлі і випробування 

нової технології знезараження води вже витратив Київводоканал? 

 

Товариство ще задовго до кризової історії з АТ «Дніпроазот» почало шукати більш сучасні 

рішення для знезараження води, ніж небезпечний рідкий хлор. 

Станції підготовки води, на яких відбувається її очищення, зводилися за радянських часів, у 

1930-1970-х роках. Знезараження хлором тоді було єдиним ефективним методом. 

Оскільки безпека і висока якість води — незмінна мета нашого підприємства, фахівцями 

Товариства було вивчено досвід водоочищення європейських міст, враховано мікробіологічні та 

хімічні характеристики води, що підлягає знезараженню в столиці, вітчизняні санітарні норми, 

ресурси Товариства для впровадження нових реагентів. 

В процесі вивчення знаходяться декілька технологій знезараження: озонування, гіпохлорит 

натрію, діоксид хлору, змішані оксиданти.  

Наразі тривають дослідження та вивчення технологій, в тому числі знезараження води за 

допомогою діоксиду хлору. Кожна з досліджуваних технологій розглядається на відповідність 

вимогам ДержСанПінів та інших нормативів у цій сфері. Більше того, вивчається Європейський 

досвід застосування таких технологій у багатьох містах Західної Європи, зокрема у Відні, 

Нюрнберзі, Палермо та інших. 

Тобто, свій вибір Товариство робитиме тільки за результатами та на підставі ґрунтовного і 

всебічного дослідження, яке на сьогодні триває під наглядом Держпродспоживслужби та фахівців 

Інституту громадського здоров'я ім. О. М. Марзєєва НАМН України. 

На проведення вказаних досліджень бюджетні кошти не виділялись та, відповідно, 

Товариством не використовувались. 
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Питання: Чи буде в зв'язку з прийдешнім переходом на нову технологію знезараження води в 

Києві піднято тариф на послуги централізованого водопостачання? Яким буде цей тариф? 

Економічний вплив на тариф з урахуванням як вартості реагентів, так і утриманням 

водопровідного господарства та реалізацією капітального будівництва в частині встановлення 

відповідного обладнання буде визначено у процесі проектування. 

 

Питання: Коли підприємство планує перегляд діючих тарифів? 

 

Процедура перегляду тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення (в тому 

числі і за результатами їх коригування) регламентована чинними нормативно-правовими актами. 

Законами України «Про житлово-комунальні послуги», «Про питну воду, питне 

водопостачання та водовідведення», «Про державне регулювання в сфері комунальних послуг» для 

суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання, що провадять діяльність на суміжних 

ринках,  передбачено встановлення тарифів на комунальні послуги на рівні, що буде покривати 

економічно обґрунтовані витрати в собівартості цих послуг та інвестиційну складову. 

Відповідно до частини десятої статті 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»: 

у разі зміни протягом строку дії цін/тарифів обсягу окремих складових економічно обґрунтованих 

витрат з причин, які не залежать від виконавця/виробника, зокрема, збільшення або зменшення 

податків і зборів, мінімальної заробітної плати, орендної плати та амортизаційних відрахувань, 

підвищення або зниження цін на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси, 

виконавці/виробники проводять коригування встановлених цін/тарифів на житлово-комунальні 

послуги і подають на затвердження до органу, уповноваженого здійснювати встановлення таких 

цін/тарифів. При цьому перерахунок цін/тарифів може проводитися шляхом коригування лише тих 

складових структури цін/тарифів, за якими відбулися цінові зміни в бік збільшення або зменшення. 

Згідно статті 10 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» 

та частини 7 статті 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» встановлення тарифів на 

комунальні послуги, нижчих за розмір економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво, не 

допускається. 

 

Питання: Що пов'язує Дмитра Новицького та Дмитра Андрієвського? Вони друзі, просто 

знайомі, або чутки про будь-який протекторат Андрієвського над Новицьким абсолютна брехня?  

 

 Дмитро Новицький, як керівник одного з найбільших водоканалів України та президент 

Української асоціації підприємств водопровідно-каналізаційного господарства 

«Укрводоканалекологія» у межах своїх повноважень постійно спілкується з представниками 

Верховної Ради України – у Комітеті Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування 

і житлово-комунального господарства із першим заступником голови Комітету Андрієвським Д.Й., 

заступником голови Комітету Бабак А.В., секретарем Комітету Сташуком В.Ф. та іншими його 

членами, а також представниками Кабінету Міністрів України та профільних міністерств – з віце-

прем’єр-міністром України міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства Г. Зубком, заступником Міністра регіонального розвитку, будівництва 

та житлово-комунального господарства України Е. Кругляком та іншими. Таке спілкування 

відбувається виключно у діловому форматі. 

 


