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Беручи до уваги вирішальну роль ВД у водопостачанні в районі, а також збитки 

та труднощі через конфлікт, ЮНІСЕФ на початку 2017 року1 провів оцінку, як 

огляд ситуації на той момент, для виначення основних ризиків з якими компанія 

стикається щодня. 

1 Risk Assessment of Voda Donbasu Water Utility – Posh&Partners, UNICEF

Послуги водопостачання, що надаються компанією ВД, 

знаходяться під серйозною і відчутною загрозою. Складна 

ситуація тривалого збройного конфлікту створює для 

компанії такі умови роботи, які підривають її оперативний 

потенціал. ВД терміново потрібна істотна і надійна 

підтримка у зміцненні оперативного потенціалу та отриманні 

особливого правового статусу. Одна лише гуманітарна 

допомога не може забезпечити достатнього вирішення 

проблем у необхідних масштабах або замінити різні аспекти 

системного управління.

Зауважимо, що більш широкі питання, такі як, наприклад, 

майбутня структура КП «Компанії «Вода Донбасу», а також 

питання про те, чи не краще, щоб певні географічні території 

обслуговувалися окремими системами, — при тому, 

що розгляд таких питань не належить до завдань цього 

дослідження, — вимагають проведення цілеспрямованих 

консультацій між усіма сторонами з урахуванням оновлених 

даних про фактичне споживання води, які відображають 

або ж дають змогу спрогнозувати майбутній рівень 

водокористування. В цьому дослідженні розглядається лише 

те, як зберегти наявні мережі водопостачання, знаходячи 

точки дотику між гуманітарною допомогою і ідеями, 

спрямованими на розвиток постачальника послуг, а також 

вжити заходів перехідного періоду, щоб гарантувати доступ 

до безпечної води протягом складного періоду.

Окрім наведених нижче рекомендацій, що мають на меті 

зміцнення оперативного потенціалу компанії ВД, терміново 

необхідно створити сприятливу оперативну обстановку  

в сфері політики і безпеки, щоб компанія могла безпечно  

і надійно виконувати свої функції. Існує нагальна потреба  

у створенні платформи для діалогу між усіма сторонами,  

які мають спільний ресурс. 

Основні ризики та рекомендації щодо різних ризиків, з 

якими стикається компанія, були розділені у звіті на технічні, 

фінансові, безпекові, екологічні та управлінські питання.
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Економічні показники КП «Компанії «Вода Донбасу»  
погіршилися від початку конфлікту. 

Торгова заборгованість
47% 34%

Рівень оплати послуг 

Негативні значення коефіцієнта автономії 
збільшувалися з 2014 р. в результаті акумуляції 
збитків, так само як і значні грошові зобов'язання, що 
швидко збільшувалися; торгова заборгованість зросла 
з 68% від суми активів у 2013 р. до 115% − у 2016 р. 
Компанія фактично є залежною від своїх кредиторів.

Стягувані тарифи є недостатніми. Загальний 
показник рівня оплати послуг знизився 
в середньому з майже 100% у 2012 р. 
до 66% у 2016 р.

Іншими словами, доходу (чистої виручки від 
реалізації) компанії недостатньо для покриття 
операційних витрат.

Валовий прибуток компанії 
з 2012 до 2016 з року в рік 
залишався негативним. 

Витрати на електроенергію, які у 2012−2014 
рр. становили 53% від загальних операційних 
витрат, у 2015−2016 рр. зросли до 62%. 

Витрати 
на електроенергію

9%
Втрати води
10%

Компенсації з боку 
уряду знизилися

Згідно з офіційними даними, загальні втрати 
води в системі компанії збільшилися з 36% в 
кінці 2013 р. до 46% − у 2016 р.

ЕКОНОМІЧНІ ТА ФІНАНСОВІ РИЗИКИ 

Компанії ВД повинен бути наданий 
особливий правовий статус на 
проміжний період в один рік. 
 

Для стабілізації економічного стану компанії, 

зокрема реструктуризації її боргів, щоб 

домогтися визнання гуманітарної ролі компанії 

у забезпеченні доступу до води населення, яке 

проживає по обидва боки від лінії зіткнення. 
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РИЗИКИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БЕЗПЕКОЮ
Персонал ВД працює близько до лінії розмежування, де 

часто відбуваються артилерійські обстріли та перестрілки 

різного ступеня інтенсивності. Надзвичайно високою є 

небезпека постраждати від поранення в ході бойових 

дій — від викликаної такими діями хімічної аварії або від 

вибухонебезпечних залишків війни. Трагічним є той факт, 

що з червня 2014 р. до грудня 2016 р. 

2	 Згідно	з	даними	Управління	ООН	з	координації	гуманітарних	питань	(УКГП),	з	листопада	2016	р.	до	березня	2017	р.	на	пропускних	пунктах		сталося	загалом	9	випадків	серйозного	
порушення	безпеки	(2	на	Майорському,	1	на	Новотроїцькому,	6	на	Мар’їнському).	4	із	5	постраждалих	були	цивільними	особами.

9 працівників ВД були вбиті і 12 поранені 

під час виконання ними своїх службових 

обов’язків.

І загроза є все ще досить реальною для тих, хто працює на 

об’єктах у безпосередній близькості до лінії розмежування, 

а також тих, кому доводиться регулярно перетинати лінію в 

службових цілях.

Між КТ і НКТ функціонують тільки 4 пропускні пункти. Довгі 

черги на блокпостах і обмеження в пересуванні персоналу 

через лінію розмежування створюють серйозну проблему 

для поточної діяльності ВД. Незважаючи на наявність у 

деяких співробітників спеціальних перепусток, перетин лінії 

розмежування кожного разу займає багато часу і пов’язаний 

із небезпекою2. Заборонено провезення певних предметів 

постачання, матеріалів і устаткування, зокрема власних 

активів ВД, таких як засувки і техніка. 

З метою сприяння повному виконанню Мінських угод, 

особливо в частині відведення заборонених озброєнь і 

роз’єднання сил і військової техніки, а також забезпечення 

захисту інфраструктури, необхідної для виживання 

цивільного населення, всі сторони повинні усвідомлювати 

різницю між цивільними і військовими об’єктами, а також 

між цивільними особами і комбатантами. Така відмінність 

має чітко проводитися щодо персоналу ВД, особливо тих 

співробітників, які працюють на об’єктах компанії уздовж 

лінії зіткнення і які повинні на підставі особливого правового 

статусу, наданого компанії, вважатися особами, які вживають 

(перших) заходів реагування у разі аварійних ситуацій, і 

отримувати відповідний адміністративний і соціальний захист, 

а також гарантування безпеки.

У якості осіб, котрі вживають (перших) заходів реагування у 

разі аварійних ситуацій, персонал ВД повинен отримувати 

безперешкодний доступ до територій по обидва боки від 

лінії розмежування і до об’єктів цивільної інфраструктури, які 

перебувають в управлінні компанії ВД. Техніка, спецодяг та 

ідентифікаційні картки, що використовуються співробітниками 

ВД, повинні визнаватися всіма сторонами як доказ їхнього 

особливого статусу. 

Сіверський Донець
Слов’янська

Часів’ярська

Артемівська

Горлівська 1

Горлівська 2

Макіївська Енакієвська

Донецька

Красноармійська

Курахове

Великоанадольська

Маріупольска

Верхньокальміутська

Населений пункт/ споживач

Станція підйому

Станція очистка води

Водогін для постачання питної води

Водогін для постачання 
неочищеної води

Канал Сіверський Донець-Донбас

Південно-Донбаський водогін

Водосховище

Лінія зіткнення

Спрощена схема системи водопостачання, що 

експлуатується «Вода Донбасу»
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РИЗИКИ, ПОВ’ЯЗАНІ З КОРПОРАТИВНИМ 
УПРАВЛІННЯМ 

3	 Офіс,	що	виконує	функції	центрального,	організований	на	базі	Красноармійського	РВУ	в	м.	Покровськ	(раніше	Красноармійськ)	для	полегшення	доступу	 
компанії	до	Донецької	обласної	адміністрації.

Усередині компанії ВД персонал співпрацює один з одним 

через лінію розмежування, перебуваючи під постійною 

загрозою потенційного поділу компанії на два підприємства 

за лінією зіткнення сторін. Такі загрози посилили ризики 

корпоративного управління, під які і так підпадає компанія ВД, 

надаючи послуги водопостачання в двох різних оперативних 

ситуаціях.

Навіть у разі підтримки життєво важливої взаємодії, 

відповідальності та прозорості, все одно існують 

обмеження, пов’язані з правовими колізіями і прогалинами 

в законодавстві. Компанія зареєстрована в Україні і, як 

така, діє відповідно до українського законодавства. Однак 

її центральний офіс розташований у м. Донецьк3, і, щоб 

продовжувати свою операційну діяльність, ВД доводиться 

мати справи з підприємствами на НКТ і співпрацювати з 

носіями зобов’язань по обидва боки від лінії розмежування.

Відсутність ясності щодо того, хто є основними носіями 

зобов’язань у цьому контексті, перешкоджає такій необхідній 

координації у питаннях використання загального ресурсу. 

Законодавство, спрямоване на підтримку надання послуг, 

важливих для життєзабезпечення населення, є недостатньо 

розробленим. Компанія ВД, яка працює, за великим рахунком, 

у нерегульованій і невизначеній обстановці, виявляється 

незахищеною перед потенційним застосуванням проти неї 

правових або адміністративних заходів.

З метою підвищення ефективності управління слід, відповідно 

до законодавства України, строком на один рік надати компанії 

особливий правовий статус. 
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РИЗИКИ ДЛЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА,  

ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ВОДОПОСТАЧАННЯ

В оцінці ризиків для навколишнього середовища і відповідних 

рекомендаціях, наведених нижче, основна увага приділяєть-

ся системам централізованого водовідведення, експлуато-

ваних усередині структури КП «Компанії «Вода Донбасу», 

що охоплює 33 міста, 34 селища міського типу і 12 сільських 

населених пунктів і обслуговує понад 3,7 млн людей. В ціло-

му, різні водоканали мають на своєму балансі 54 каналізаційні 

очисні споруди (КОС) загальною проектною продуктивністю 

699 500 м3/добу (фактичне надходження стоків 197 250 м3/

добу) і 165 каналізаційних насосних станцій (КНС).

Основними ризиками для навколишнього середовища, 

що впливають на виробництво чистої води, є такі:

• Із 3 358 км каналізаційних мереж понад 2 000 км — або 

майже 60% — перебувають у вкрай незадовільному 

стані, і 20 із 54 КОС більше не здійснюють біологічної 

очистки стоків (аерації).

• Скидання очищених стоків проводиться в басейни річок 

Дніпро, Сіверський Донець і басейн Азовського моря. 

Однак під час припинень подачі електроенергії стоки, що 

скидаються, залишаються неочищеними. Надзвичайно 

гострою є проблема обробки та утилізації осадів. На 

більшості станцій очищення стічних вод утворилася 

величезна кількість частково зневодненого і недостатньо 

стабілізованого осаду.

• На більшій частині наявних 165 каналізаційних насосних 

станцій відсутнє резервне насосне обладнання, венти-

ляція, і відбувається руйнування будівельних конструкцій.

Поряд із ризиками потрапляння стоків до навколишнього 

середовища, закриті вугільні шахти підпадають під ризик 

затоплення, що може спричинити просідання ґрунту і, отже, 

руйнування трубопроводів чистої води, а також забруднення 

підземних вод, яке вимагатиме додаткових заходів із очищення 

в разі використання цих джерел для виробництва питної води.

Рідкий газ хлор, який використовується для очищення води 

і стічних вод, є небезпечною речовиною. Як правило, на 

багатьох об’єктах компанії ВД його зберігають у балонах 

по 900 кг. Будь-який випадок розливу хлору, викликаний 

ушкодженнями в результаті обстрілу, вплине на населення, 

а також на персонал об’єкта і створить ризик для життя. 

Таким чином, засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) є вкрай 

необхідними на всіх об’єктах ВД, де зберігається хлор. ЗІЗ 

для потенційної події з небезпечними речовинами на об’єктах 

підвищеного ризику в Україні були закуплені завдяки допомозі 

гуманітарної організації, але дозвіл на їх перевезення через 

лінію розмежування поки що не отримано. 

Хоча, в цілому, існують плани дій і заходів щодо безпеки 

на випадок надзвичайних ситуацій, на багатьох об’єктах не 

вистачає обладнання для виявлення витоків хлору; також не 

працюють метеорологічні станції, необхідні для визначення 

потенційного рівня небезпеки для населення, що проживає 

в найближчих населених пунктах. Наявні захисні пристрої 

(спринклери, скрубери для дегазації і системи витяжки) 

частково є несправними і потребують перевірки.

Компанія обслуговує 
понад 3.7 млн. людей
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Технічні ризики — це ризики, в результаті дії яких припиниться 

подача води населенню, що становить в цілому 3,65 млн осіб  

і яке обслуговується КП «Компанія «Вода Донбасу». Ці ризики 

можна розділити на такі групи, як першочергові загальнобудівельні 

роботи, ремонт трубопроводів, механічного та електричного 

обладнання; терміново необхідне обладнання для проведення 

технічного обслуговування; заходи забезпечення готовності 

до надзвичайних ситуацій. Їх можна ранжувати за ступенем 

пріоритетності від 1 до 3 в такий спосіб:

Пріоритетність 1 
Ремонтні роботи і заходи, спрямовані на досягнення гуманітарних 

цілей, є терміново необхідними і повинні бути реалізовані протягом 

одного року для запобігання зупинки подачі води і підвищеного ризику 

поширення серед населення хвороб, що передаються через воду.

Пріоритетність 2  
Термінові, але ще не критичні ремонти, які вимагають додаткового 

планування, але все ж повинні бути реалізовані протягом 2 років.

Пріоритетність 3  
Роботи з перехідного зміцнення системи, які повинні бути 

проведені протягом наступних 5 років, спрямовані на забезпечення 

того, щоб система водопостачання проіснувала досить довго,  

і до закінчення конфлікту можна було планувати і реалізовувати 

модифікацію і перепроектування системи, проводити аналіз 

технічної доцільності і економічної ефективності різних варіантів.  

Ці роботи орієнтовані на підвищення стійкості наявної системи  

для забезпечення можливості планувати заходи щодо відновлення 

в майбутньому.

ЗАКЛЮЧНІ ТЕЗИ
Визнаючи провідну роль уряду України і всіх, хто бере участь 

у конфлікті, в запобіганні ризиків і забезпеченні населення 

водою, ЮНІСЕФ хотів би закликати міжнародні організації взяти 

активну участь і повторно взяти на себе зобов’язання щодо 

забезпечення реалізації відповідних заходів. З цією метою 

просимо міжнародні організації: 

• Надати і координувати відповідну фінансову підтримку для 

послуг водопостачання в районах, що знаходяться  

під впливом конфлікту.

• Розглянути можливість надання фінансової підтримки 

службам із надзвичайних ситуацій в районах, що 

знаходяться під впливом конфлікту, для забезпечення 

належного та своєчасного реагування на довгострокові/

великомасштабні перебої з водопостачанням.

• Забезпечити необхідну взаємодію з усіма відповідними 

сторонами для дотримання положень Мінського угоди 

і виконання зобов’язань, передбачених міжнародним 

гуманітарним правом.

• Переконати відповідні органи, які ухвалюють політичні 

рішення, в терміновій необхідності досягти домовленості 

щодо функцій і обов’язків у сфері надання основних послуг 

цивільному населенню і нагадати їм про необхідність 

утримуватися від використання основних послуг як 

інструменту політичного тиску на опонентів.

• Гарантувати, щоб гуманітарним організаціям були 

забезпечені своєчасні і достатні можливості для надання 

допомоги населенню, яке проживає в безпосередній 

близькості до лінії зіткнення, у отриманні доступу до 

основних послуг у середньостроковій перспективі; заходи 

щодо стратегічної підтримки і допомоги повинні сприяти 

взаєморозумінню і прозорості відносин для встановлення 

атмосфери довіри по обидва боки від лінії зіткнення.

Пріоритетність
Вартість основних 
заходів (дол. США)

Пріоритетність 1 
(критичні заходи, строк 1 рік)

4 676 924

Пріоритетність 2 
(термінові заходи, строк 2 роки)

5 787 630

Пріоритетність 3 
(основні заходи, протягом 5 років)

58 192 346

Всього 68 656 900

Пріоритетність
Вартість основних 
заходів (дол. США)

Пріоритетність 1 
(критичні заходи, строк 1 рік)

27 359 175

Пріоритетність 2 
(термінові заходи, строк 2 роки)

50 017 427

Пріоритетність 3 
(основні заходи, протягом 5 років)

24 284 873

Всього 101 661 475

ТЕХНІЧНІ РИЗИКИ І ЗАХОДИ З МІНІМІЗАЦІЇ ЗБИТКІВ
Таблиця 1. Першочергові заходи щодо обладнання з 
водопостачання – райони, де відбуваються воєнні дії

Таблиця 2. Першочергові заходи щодо обладнання з 
водопостачання – райони, де не відбуваються воєнні дії

У Таблицях 1 і 2 наведені витрати, необхідні для здійснення 

першочергових технічних заходів, спрямованих, в 

основному, на оптимізацію обладнання електропостачання, 

ремонт трубопроводів, забезпечення основного терміново 

необхідного обладнання, а також інших заходів, критично 

важливих для подальшої подачі води.



EL NIÑO’S IMPACT ON CHILDREN 
A WAKE-UP CALL 

UNICEF  NOVEMBER 2015 3

Контактні особи для додаткової інформації:

Sebastien Truffaut,
Керівник WASH 
Email: struffaut@unicef.org

Ніна Сорокопуд, 
Спеціаліст з комунікацій
ЮНІСЕФ Україна
Тел: +38 044 521-01-25 
Email: nsorokopud@unicef.org

© United Nations Children’s Fund (UNICEF)  
Жовтень 2020


