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«Водоканал м. Ужгород» Станіслава Карташова 
 

Шановні пані та панове! 

 

Від імені Ужгородської міської ради та Водоканалу міста Ужгорода 

радий привітати Вас з приводу зустрічі в рамках стратегії ЄС для 

Дунайського регіону. 

Хочу зазначити, що на сьогоднішній день єдиним комунальним 

підприємством, що надає послуги централізованого водопостачання та 

водовідведення на території міста Ужгорода та частини Ужгородського 

району є КП «Водоканал м.Ужгорода» і відповідальність за очистку стічних 

вод в м.Ужгороді несе саме наше підприємство. 

Ми вдячні Вам за підтримку і ініціативу, щодо співпраці в напрямку 

питань пов’язаних з якістю очистки стічних вод та комплексному 

покращенню системи водопостачання та водовідведення в м.Ужгороді. 

Довідково для присутніх, хочу проінформувати, що історія нашого 

підприємства розпочалася в 1930-1932 роках, коли за часів Чехословацької 

Республіки було побудовано водопровідну мережу і забезпечено близько 800 

будинків централізованим водопостачанням із насосно-фільтруючої станції 

НФС-1. 

Відомості щодо першої організованої каналізації присутні в 1977році, 

де організовані стоки скидувались в р.Уж. 

Рішенням Народного Комітету № 847 від 21.07.1945 року було 

створено підприємство водопроводу і каналізації м.Ужгорода. 

Водоканал виріс у велике підприємство, де додатково було побудовано 

другу і третю насосно-фільтрувальну станцію потужністю 25 000 м 3 / добу 

та введено в експлуатацію Минайський водозабір з 22 свердловинами та 9 

підвищувальних насосних станцій. 

У 1974 році збудовані очисні споруди та 8 станцій перекачки стічних 

вод.  

 В процесі експлуатації систем водопостачання і водовідведення 

постійно здійснювалися (по можливості) певні заходи, які забезпечували 

потреби споживачів в певному періоді часу. 

 В теперішній час, після проведеного аналізу спільного проекту по 

програмі співробітництва ЄІСП Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна, 

щодо оцінки стану водоканалів виявлено, що очисні споруди знаходяться 

вкрай зношеному стані і потребують негайної реконструкції для 

забезпечення якісної очистки стічних вод. Перебування підприємства в 

останні десятки років в стані фінансової прірви не давало можливості якісно 

проводити поточні і капітальні ремонти, тобто підприємство власними 

силами і обмеженими ресурсами підтримувало працездатність системи 

очистки стічних вод та інших технологічних процесів. 

 Теперішній стан в системі очисних споруд чітко описано у висновку 

експертів та вірно дано оцінку ситуації, а ситуація, повірте досить критична. 



 Керівництво міста/області знає цю проблему і, по можливості, сприяє в 

пошуку ресурсів для вирішення цієї проблеми, однак без підтримки 

грантових коштів та залучення довгострокових кредитних ресурсів цю 

проблему вирішити буде дуже складно. 

Тому ми звертаємося до Вас від імені міської ради, громади міста, 

максимально долучитися до спільного вирішення цього проблемного 

питання, що в подальшому відобразиться на захисті навколишнього 

середовища в межах прикордонних регіонів та Дунайського басейну в 

цілому.  

На сьогоднішньому етапі підприємство вже займається розробкою 

проектної і кошторисної документації, консультуючись з європейськими 

проектними організаціями, з приводу очистки стічних вод, в розрізі 

рекомендацій наданих експертами.  

Я сподіваюсь, що впровадження нових технологій очистки стічних вод, 

вже запроваджених в європейських містах, дасть гарний ефект і на території 

міста Ужгорода. 

Усіма досягненнями і позитивними впровадженнями та ідеями ми 

голоті будемо поділитися з усіма зацікавленими учасниками даного проекту. 

 

Щиро вдячний за увагу та з надією на подальшу плідну співпрацю! 

 

 


