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14. ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ ТЕРИТОРІЇ 

14.1  ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ 

ВОДОПОСТАЧАННЯ 

Існуючий стан 

Постачання питної води для населення і підприємств м. Шостка здійснює 

Комунальне підприємство «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного 

господарства м. Шостка» (КП ВУВКГ «Водоканал»).  

За даними КП ВУВКГ «Водоканал» максимальна кількість води, яку можуть 

подати в міську водопровідну мережу існуючі водопровідні споруди на даний час 

(установлена потужність НС І-го підйому) становить – 46,0 тис. м3/добу. 

Ліміт водокористування становить: 19783,72 м3/добу; 7151,17 тис. м3/рік. 

В 2016 році було піднято 4560,58 тис. м3/рік (13.48 тис. м3/добу), з них реалізовано 

– 3233,03 тис. м3/рік (9,85 тис. м3/добу), у тому числі: 

– населенню – 2423,46 тис м3/рік ; 6,62 тис. м3/добу (366 робочих днів на рік); 

– бюджетним установам – 105,02 тис м3/рік; 0,42тис. м3/добу (251 робочих днів на рік). 

– іншим споживачам – 704,55 тис м3/рік; 2,81 тис. м3/добу (251 робочих днів на рік). 

Витрати води на власні потреби становлять 59,02 тис. м3/рік; 0,16 тис. м3/добу (366 

робочих днів на рік). 

Втрати при транспортуванні склали 1268,53 тис. м3/рік; 3,47 тис. м3/добу (366 

робочих днів на рік). 

Джерелом водопостачання міста є підземні води сеноман-нижньокрейдяного та 

мергельно-крейдяного водоносних горизонтів. Централізований водопровід міста 

живиться водою з 27 свердловин (16 діючих та 11 резервних), що розташовані в межах 

міста.  

У місті існує 3 майданчики водопровідних споруд. 

По вул. Зеленій:  на ньому розташовані свердловини №№ 13; 22; 28; 29; 30 (4 

робочі та 1 резервна); насосна станція ІІ-го підйому та 2 резервуари чистої води ємністю 

по 3000 м3 кожен. На насосній станції ІІ-го підйому встановлена насосна станція з 4-х 

горизонтальних моноблочних насосів (3 робочі, 1 резервний) виробництва Lowara та шафа 

керування на базі перетворювача частоти. Обладнання встановлене у серпні 2017 року. 

Загальний підйом води водозабором – 3000 - 4000 м3/добу. 

По вул. Садовий Бульвар: на ньому розташовані свердловини №5; №18 (2 

робочі); насосна станція ІІ-го підйому та 2 резервуари чистої води ємністю по 1000 м3 

кожен. На насосній станції ІІ-го підйому встановлені 4 насоси. На даний час планується їх 

заміна на насосну станцію з 3-х горизонтальних моноблочних насосів (2 робочі, 1 

резервний) виробництва Lowara та шафою керування на базі перетворювача частоти.  

Загальний підйом води водозабором – 2000 м3/добу. 

По вул. Свемовській: на ньому розташовані свердловини № 12 (резервна) та 12а 

(робоча); насосна станція ІІ-го підйому та 2 резервуари чистої води ємністю по 1500 м3 

кожен. В насосній станції ІІ-го підйому встановлена насосна станція з 4-х  горизонтальних 

моноблочних насосів (3 робочі, 1 резервний) виробництва Lowara та шафа керування на 

базі перетворювача частоти. Насосна станція обладнана новими насосами у лютому 2017 

року. 

Загальний підйом води водозабором – 3600 м3/добу. 
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Усі інші свердловини (9 робочих та 9 резервних) розташовані в різних районах 

міста та подають воду безпосередньо в розподільну мережу.  

Глибина свердловин коливається від 80 до 280 м; дебіт – від 10 до 130 м3/год. Усі 

майданчики водопровідних споруд мають зони санітарної охорони.  

Загальна кількість існуючих резервуарів чистої води – 6 одиниць із загальним 

об’ємом 11,00 тис. м3 (2 х 3000 + 2 х 1000 + 2 х 1500 = 11000 м3). 

В м. Шостка існує централізована об'єднана система господарсько-питного та 

протипожежного водопостачання.  

Схема централізованого водопостачання м. Шостка наступна: вода із свердловин, 

що розташовані на майданчиках водопровідних споруд, надходить до резервуарів чистої 

води, звідки насосами, встановленими в насосних станціях ІІ-го підйому, подається в 

розвідну мережу міста. Окремо розташовані свердловини подають воду безпосередньо в 

розвідну мережу міста. В нічний час вода подається в мережу міста зі зниженим тиском 

безпосередньо зі свердловин. Насосні станції 2-го підйому зупиняються для наповнення 

резервуарів чистої води.  

Для окремих житлових будинків багатоповерхової забудови передбачені 

підвищувальні насосні установки, які встановлюються на насосних станціях III-го 

підйому. 

Централізованим водопостачанням охоплено 87% населення міста. 

 За хімічним складом води горизонту мергельно-крейдяних відкладень 

гідрокарбонатні кальцієві із загальною жорсткістю 4,5-6,9 ммоль/дм3. 

 Води горизонту сеноман-нижньокрейдяних відкладень гідрокарбонатні 

кальцієво-натрієві із загальною жорсткістю 1,76 – 3,35 ммоль/дм3. Горизонт відноситься 

до захищених горизонтів, живлення його відбувається за межами України, на території 

Курської магнітної аномалії, де нижньокрейдяні відкладення виходять на поверхню. 

 Вода з артсвердловин відповідає вимогам ДСанПіН  2.2.4-171-10 «Гігієнічні 

вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», тому очищення та 

знезараження води в системі централізованого водопостачання м. Шостка не проводиться. 

Загальна протяжність водопровідних мереж становить 167,90 км, з них  48,8 км 

знаходяться у аварійному стані та використали свій термін придатності.  

Водопровідна мережа прокладена з чавунних, сталевих та поліетиленових труб 

середнім діаметром 125 мм.  

За технічним станом 29% водопровідних мереж потребують заміни або санації.  

Населення садибної забудови використовує воду з власних свердловин та шахтних 

колодязів, що розташовані на присадибних ділянках, та водорозбірних колонок.  

Наряду з централізованим водопостачанням міста власні артезіанські свердловини 

мають заводи: «Хімреактивів», «Фармхім», «Фармак», «Імпульс», «Зірка» та інші 

промислові підприємства. 

Свердловини знаходяться на територіях вищевказаних підприємств і 

обслуговуються технічними службами, що підпорядковуються цим підприємствам. Вода з 

цих свердловин використовується на господарчо-питні та виробничі потреби, що 

потребують воду питної якості та внутрішнє та зовнішнє пожежогасіння. Пожежогасіння 

стратегічно важливих промислових підприємств, яки мають власні джерела 

водопостачання (ШКЗ «Імпульс», «Зірка»), здійснюється закріпленими за ними 

пожежними командами, що підпорядковуються цім підприємствам (в ШКЗ «Зірка» 

знаходяться на його території). 
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Для технологічних потреб колишнього ВО «Свема» (нині ВАТ АК «Свема» не 

здійснює виробничу діяльність, а здає свої площі в оренду біля 30 підприємствам) на р. 

Десна був влаштований водозабір технічної води потужністю 1500 м3/год. Від водозабору 

технічної води до «Свеми» був прокладений водовод Спольне – Шостка. Технічний 

водопровід Свеми забезпечував технічною водою не тільки власні потреби, а й потреби 

інших промислових підприємств.  

Основними недоліками в системі водопостачання м. Шостка є: 

1. Наявність ветхих та аварійних мереж; 

2. Наявність тупикових мереж; 

3. Дефіцит фінансових ресурсів, необхідних для розвитку мереж та споруд 

водопровідного господарства. 

В зв’язку з тим, що в м. Шостка в 70-х роках ХХ століття був відчутний дефіцит 

води питної якості (на даний час не спостерігається через зниження економічної 

активності підприємств і кількості населення) були розвідані дві сприятливі ділянки для 

водопостачання – Ображіївська та Погребська (поки зостаються в резерві). 

Ображіївська ділянка розташована в 15 км на північний захід від м. Шостка, на 

боровій терасі вздовж лівого берегу р Десна та Івотка в районі озера Спольне. На 

Ображіївській ділянці розвідані мергельно-крейдовий водоносний горизонт та сеноман-

нижньокрейдовий водоносний комплекс. Погребська ділянка розташована в 10 км на 

північний захід від м. Шостка. 

Запаси підземних вод по Ображіївській та Погребській водозабірних ділянках 

затверджені в 1973 році (протокол ДКЗ СРСР № 6920, табл. 5). 

Прогнозні ресурси підземних вод Шосткінського району по водоносним 

горизонтам, комплексам становлять 292,1 тис. м3/добу, в тому числі: 

– мергельно-крейдовий водоносний горизонт, комплекс – 256,6 тис. м3/добу; 

– сеноман-нижнекрейдовий водоносний горизонт, комплекс – 35,5 тис. м3/добу. 

Інститутом «УкркомунНДІпроект» був розроблений проект водопостачання м. 

Шостка та визначений новий майданчик водопровідних споруд на лівому березі р. Десна 

біля озера Спольне (с. Ображіївка). Будівництво майданчика водопровідних споруд 

передбачалося у дві черги. На 1-шу чергу було передбачено: 

 – пробурити 37 свердловин (32 робочих; 5-резервних на сеноман-ніжнекрейдовий 

водоносний горизонт з дебетом 1650 м3/добу та крейдо-мергельний горизонт з дебетом 

1100-550 м3/добу.  

– побудувати 1 резервуар чистої води ємністю 6000 м3 , 

– побудувати насосну станцію ІІ-го підйому; 

– побудувати станцію знезараження; 

– прокласти одну нитку водогону Д = 700 мм, довжиною 10 км, від насосної станції 

ІІ-го підйому до розвідної водопровідної мережі м. Шостка. 

Потужність нового майданчика водопровідних споруд на першу чергу повинна 

була становити 40,15 тис. м3/добу.  

На 2-гу чергу було передбачено: 

– пробурити 35 свердловин (30 робочих; 5 – резервних);  

– побудувати другій резервуар чистої води ємністю 6000 м3; 

– встановити в насосній станції ІІ-го підйому додаткові насоси; 
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– прокласти другу нитку водогону Д = 900 мм, довжиною 10 км, від насосної 

станції ІІ-го підйому до розвідної водопровідної мережі м. Шостка. 

Будівництво нового майданчика водопровідних споруд повинно було повністю 

задовольнити населення міста безперебійним постачанням води питної якості. 

У 2005-2010 роках було розпочате будівництво цього майданчика. Було пробурене 

2-ві свердловини та частково прокладений водогін. Місце для розташування 

водопровідних споруд виявилось вкрай невдалим, так як постоянко підтоплюється в 

період паводків. В зв’язку з цім, зараз свердловини затомпоновані, а водогін не 

використовується.  

На даний час і найближчу перспективу потреб у продовженні цього будівництва 

немає, але воно виявитися потрібним у позарозрахунковий період. 

Проектні рішення 

ВОДОПОСТАЧАННЯ 

На території м. Шостка запроектована об’єднана система господарчо-питного та 

протипожежного водопроводу.  

Схема водопостачання однозонна, кільцьова.  

Проектом прийнята 100% охоплення централізованою системою водопостачання 

житлової частини міста, інфраструктури та частково – промислових підприємств. 

Розрахункова потреба у воді в м. Шостка визначена відповідно перспективної 

чисельності населення 80 тис. чоловік та підвищенню рівня благоустрою житлового 

фонду.  

Норми водоспоживання прийняті згідно ДБН 360-92** «Планування та забудова 

міських і сільських поселень», табл. 8.1 та 8.2, та ДБН В.2.5-64:2012, додаток А, табл. А.2. 

Розрахункова потреба м. Шостка у воді питної якості на розрахунковий період 

складе 32,65 тис. м3/добу, 11529,35 тис. м3/рік, у т.ч.: 

– на господарчо-питні потреби населення – 26,36 тис. м3/добу, 9621,40 тис. м3/рік, 

– бюджетних установ – 0,66 тис. м3/добу, 165,00 тис. м3/рік, 

– громадських будівель – 0,32 тис. м3/добу, 116,80 тис. м3/рік, 

– на інших водоспоживачів – 3,71 тис. м3/добу, 1354,15 тис. м3/рік, 

– на полив – 1,60 тис. м3/добу, 272,00 тис. м3/рік.  

Крім того, вода витрачається на власне обслуговування системи водопостачання, яке 

складає: 3,41 тис. м3/добу, 821,81 тис. м3/рік,  у  т.ч.: 

– на технологічні потреби – 1,24 тис. м3/добу, 29,76 тис. м3/рік, 

– втрати при транспортуванні – 2,17 тис. м3/добу, 792,05 тис. м3/рік. 

Загальна потреба у воді питної якості для м. Шостка становить:  

36,06 тис. м3/добу, 12351,16 тис. м3/рік. 

Покриття розрахункової потреби у воді питної якості і далі намічається з підземних 

джерел. 

Поливання проїздів та зелених насаджень школи, дитячих садків та медичних 

закладів  – з централізованої водопровідної мережі міста через поливальні крани, що 

встановлені в нішах зовнішніх стін.  

Полив зелених насаджень загального користування та доріг передбачається 

поливальними машинами із забором води з відкритих водойм, для чого передбачено 
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обладнати на березі водойми Галенківське озеро пірс. Поливання присадибних ділянок 

може здійснюватись з криниць, що розташовані на присадибних ділянках. 

В період  відсутності  централізованого водопостачання на кладовищах необхідно 

передбачати для поливу шахтні колодязі.  

Для м. Шостка проектом передбачено зберегти і покращати існуючу схему 

водопостачання.  

Водопровідна мережа проектується закільцьованою. Прокладка мережі 

передбачається з труб поліетиленових ДСТУ Б.В.2.7 – 151:2008. Діаметр вуличних 

водопровідні мережі повинні бути не менш 110 мм. 

На водопровідної мережі встановлюються колодязі зі збірних залізобетонних 

елементів з установкою в них запірно-регулюючої арматури та пожежних гідрантів. 

Пожежні гідранти встановлюються на водопровідної мережі через 100-150 м. 

При будівництві водопровідних мереж та споруд необхідно впроваджувати новітні 

технології та сучасні матеріали труб. 

ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ 

Кількість одночасних пожеж для м. Шостка прийнята згідно ДБН В.2.5-74:2013; 

табл. 3, в залежності від чисельності населення (80 тисяч чол.) та поверховості (14 

поверхів ) та складає 2 пожежі. Витрати води на одну пожежу – 35 л/сек. (126 м3/год.)  

Тривалість гасіння пожежі – 3 години. 

Витрати на внутрішнє пожежогасіння гуртожитку при будівельному об’ємі 23 462 

м3, згідно ДБН В.2.5-64:2012, табл. 3, складають 2,5 л/сек. (2-ві струмини, 18 м3/год.). 

Тривалість гасіння пожежі – 3 години. 

Розрахункові витрати води на пожежогасіння складуть: 

Qпож. = 126 х 2 х 3 + 9 х 3 = 810 м3, 

у т.ч.: 

 на зовнішнє пожежогасіння: 126 × 2 × 3 = 75 м3; 

 на внутрішнє пожежогасіння: 8 × 3 = 54 м3. 

Ємність резервуарів чистої води складається з:  

– 3-х максимально-годинних витрат води на господарчо-питні потреби (31050: 24 × 

3 = 123,75 × 3 =3 881,25 м3; 

– 3-х годинних витрат води на внутрішнє пожежогасіння 18 х 3 = 54 м3; 

– 3-х годинних витрат води на зовнішнє пожежогасіння 252 х 3 = 756 м3; 

– регулюючого об’єму, що складає 20% від максимально-добових витрат води 

(6210,00 м3); 

– запасу води на промивку фільтрів, що складає 8% від максимально-добових 

витрат води (2484,0 м3). 

Ємність резервуарів чистої води складе: 

Wрчв = 3881,25 + 54 + 756 + 6210,20 + 2484,00 = 13385,25 м3.  

Ємність існуючих резервуарів чистої води, що розташовані на існуючих ділянках 

водопровідних споруд, складає 1100 м3, що недостатньо для збереження протипожежного 

запасу води на розрахунковий строк (13385,25 - 11000 = 2385,25 м3). Тому на 

розрахунковий строк на існуючих ділянках водопровідних споруд передбачено додатково 

встановити резервуари чистої води загальною ємністю 2500 м3. Проектом передбачено 

встановити 2 резервуари ємністю: один – 1000 м3; другій – 1500 м3.  
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Протипожежний запас води передбачається зберігати в існуючих резервуарах 

чистої води загальною ємністю 11000 м3 та нових резервуарах загальною ємністю 2500 м3. 

Загальна ємність резервуарів буде становити 13 500 м3. 

Проектом передбачене кільцювання мереж водопроводу і встановлення на них 

пожежних гідрантів. Водопровідна мережа, що прокладається по вулицях, повинна бути 

діаметром не менш 110 мм. Встановлення на неї пожежних гідрантів передбачене через 

100-150 м. Пожежні гідранти слід розташовувати вздовж автомобільних доріг, на відстані 

не більше 2,5 м від краю проїзної частини, але не ближче 5,0 м від стін будинків. На стінах 

будинків в місці розміщення пожежних гідрантів слід передбачати показчики (об’ємні зі 

світильником або плоскі із застосуванням світловідбивного покриття). 

Щоб уникнути заморожування гідранта при його використанні при низьких 

температурах, до гофрированого рукава хомутом кріплять металеву трубку діаметром 20 

мм і довжиною 1,50 м, за допомогою якої при перемиканні насоса в режим «Забір 

піноутворювача зі сторонньої ємності» відсмоктується вода, що залишилась у гідранті. 

Водопровідні колодязі, що розташовані на садибних ділянках, можуть бути 

використані як резерв в разі надзвичайних ситуацій та для поливу присадибних ділянок. 

Крім гасіння пожежі з кільцевої водопровідної мережі міста передбачено 

безводопровідне протипожежне водопостачання з відкритих природних водойм. 

На березі озера Голенківське, в північній його частині, передбачено будівництво 

пірсу для забору води пожежними машинами (див. креслення ЗВК-1).  Ділянку необхідно 

забезпечити з'їздом та розворотними майданчиками.  

Для зручності забору води пожежними машинами і подачі її до місця пожежі, ділянку 

необхідно обладнати під’їзною колією і майданчиком 12 х 12 м, та пірсом. З метою 

забезпечення швидкого забору води в зимовий час улаштовують близько пірсу незамерзаючу 

ополонку, для чого в лід вморожують дерев’яну бочку, яку заповнюють утеплювачем. При 

необхідності використання знімають верхню кришку, забирають утеплювач, вибивають 

нижнє днище бочки та установлюють пожежну машину для забору води. 

У випадках, коли влаштування пірсів неможливо, улаштовують берегові колодязі обсягом 

не менш 5,0 м3. Глибина закладення труби, що підводить воду до колодязя, повинна бути нижче 

рівня промерзання грунту не менш чим на 0,20 м, і нижче поверхні льоду у водоймі не менш 

чим на 0,5 м. Діаметр прийомної труби повинен бути не менш 200 мм, а її кінець розташовують 

вище дна водойми не менш, чим на 0,5 м, і з боку водойми закривають металевою сіткою. 

ДЖЕРЕЛА ВОДОПОСТАЧАННЯ 

Розрахункова потреба у воді  м. Шостка  на розрахунковий строк до 2025 р. на 

господарчо-питні потреби складе 32,65 тис. м3/ добу. (див. табл.ВК-1). 

Джерело водопостачання для м. Шостка – підземні води.  

Встановлена потужність централізованого комунального водопроводу м. Шостка  

становить 46,00 тис. м3/добу.  

Існуюча потужність централізованого комунального водопроводу м. Шостка 

становить 9,600 тис. м3/добу:  

– потужність існуючого водозабору по вул. Зелений – 3000-4000 м3/добу. (5 

свердловин: 4 робочі та 1 резервна); 

– потужність існуючого водозабору по вул. Садовий бульвар становить: 2000 

м3/добу (2 свердловини); 
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– потужність існуючого водозабору «Свемовський» становить: 3600 м3/добу (2 

свердловини: 1 робоча, 1 – резервна). 

Загальна потужність існуючих водозаборів недостатня для забезпечення міста питною 

водою на розрахунковий строк. Дефіцит становить 23050 м3/добу (32650 – 9600 = 23050 м3/добу). 

Для забезпечення потреб у воді питної якості для м. Шостка на розрахунковий 

строк проектними рішеннями передбачені наступні заходи: 

– Довести роботу свердловин та насосних станцій ІІ-го підйому на існуючих 

майданчиках водопровідних споруд до встановленої потужності. Тоді потужність 

водозабору буде становити 46,00 тис. м3/добу, що повністю задовольнить потреби міста у 

воді.  

– Перед подачею водоспоживачам підземну воду необхідно знезаражувати з 

використанням сучасних технологій та світових вимог до очищення та обеззараження 

води. На кожному водозаборі біля резервуарів необхідно побудувати установки 

знезаражування води, яка подається у водопровідну мережу міста, методом, який гарантує 

знешкодження бактерій і вірусів, наприклад, диоксидом хлору чи ультрафіолетом або 

озонуванням. Застосування рідкого хлору для знезараження питної води необхідно 

повністю виключити. 

Навколо артезіанських свердловин та резервуарів чистої води встановити зони 

санітарної охорони. 

Розмір І поясу зони санітарної охорони артезіанських свердловин згідно ДБН В.2.5-

74-2013, п. 10.12, прийнято 50,0 м; резервуарів чистої води – 30 м. 

Для забезпечення надійного водопостачання м. Шостка на розрахунковий строк 

необхідно : 

–    пробурити артезіанські свердловини                                – 7 од.; 

 реконструювати артезіанські свердловини                     – 2 од.; 

 побудувати резервуар чистої води об’ємом 1000 м3         – 1 од.; 

 побудувати резервуар чистої води об’ємом 1500 м3         – 1 од.; 

 провести реконструкцію насосної станції ІІ підйому    – 3 об’єкти; 

 встановити установку підготовки води                           – 1 об’єкт; 

 встановити установки знезараження води                      – 4 об’єкти; 

 побудувати розвідні водопровідніі мережі                      – 65,27 км. 

ВОДОВІДВЕДЕННЯ 

Існуючий стан 

Система каналізації м. Шостка централізована; схема – повна роздільна. 

Чисельність населення, охопленого системою централізованої каналізації, становить 73%. 

За даними КП ВУВКГ «Водоканал» в 2016 р. на каналізаційні очисні споруди 

надійшло 4598,28 тис. м3/рік стічної води, 14,26 тис. м3/добу. Реалізація послуг 

водовідведення в 2016 р.: 

– населення – 6,29 тис.м3/добу; 2299,45 тис. м3/рік. 

– бюджетних установ – 0,43 тис.м3/добу; 108,75 тис. м3/рік. 

– інших споживачів – 2,73 тис.м3/добу; 685,12 тис. м3/рік. 

Від промислових підприємств в 2016 р. надійшло стічних вод: 

– ШКЗ «Зірка» – 5,1 тис. м3/рік; 0,02 тис. м3/добу; 

– ПАТ ШЗХР – 61,9 тис. м3/рік;  0,25 тис. м3/добу; 
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– ПАТ «Бель Шостка Україна» – 177,5 тис. м3/рік; 0,71 тис. м3/добу; 

– ШКЗ «Імпульс» – 259,5 тис. м3/рік; 1,04 тис. м3/добу; 

– ТОВ «Харківенергоремонт» – 52,9 тис. м3/рік; 0,21 тис. м3/добу; 

– Від інших абонентів, що скидають стічні води на міські каналізаційні очисні 

споруди – 948,06 тис. м3/рік; 2,59 тис. м3/добу. 

Стічні води від ПАТ «Бель Шостка Україна» в мережу побутової каналізації міста 

надходять після попередньої очистки на власних локальних каналізаційних очисних спорудах. 

В системі каналізації м. Шостка – 14 каналізаційних насосних станцій. КНС № 2, 5, 

7, 8, 9, 10, ГКНС потребують заміни насосного обладнання. 

На території мікрорайону Капсуль розташовані 4 каналізаційні насосні станції: №3; 

№5; №7; №9. Дві КНС: № 3 та № 9, перекачують стічні води в самопливну мережу басейну 

каналізування КНС №7; насосами, що встановлені в КНС-7, стічні води перекачуються 

напірними трубопроводами  в самопливну каналізаційну мережу в районі вул. Депутатської. 

На території мікрорайону Локотський розташовані 2 каналізаційні насосні станції: № 6; 

№ 10. Стічні води від мікрорайону мережами самопливних трубопроводів подаються на 

каналізаційні насосні станції № 6 та №10; насосами, що на них встановлені, напірними 

трубопроводами стічні води перекачуються в самопливну каналізаційну мережу та надходять 

на КНС № 8 (Центральний мікрорайон); З КНС-8 напірними трубопроводами стічні води 

перекачуються в самопливну каналізаційну мережу на розі вулиць Садовий бульвар та 

Українська.  

На території мікрорайону Садовий (Артемовський) розташовані 3 каналізаційних 

насосних станції: №1; №2 та КНС РЕС. Стічні води мережами самопливних колекторів та 

напірних трубопроводів надходять на КНС №2; насосами, що встановлені в КНС 2, по 2-х 

напірних трубопроводах вони перекачуються в самопливну каналізаційну мережу 

побутової каналізації на вул. Кожедуба. 

На території Центрального мікрорайону м. Шостка розташовані 5 каналізаційних 

насосних станцій: №4; №8; №11; №12; №13. Стічні води мережами самопливних 

колекторів та напірних трубопроводів надходять на ГКНС-2; насосами, що встановлені на 

ГКНС-2, по 3-х напірних трубопроводах, стічні води перекачуються на каналізаційні 

очисні споруди повного біологічного очищення. 

Фактична потужність каналізаційних очисних споруд становить 48,0 тис. м3/добу.  

Потужність, на яку розраховані були існуючі каналізаційні очисні споруди 

попереднім проектом, становить 80,0 тис. м3/добу.  

На очисних спорудах здійснюється: 

1) механічне очищення  стічних вод; 

2) біологічне очищення стічних вод;  

3) знезараження біологічно очищених стічних вод; 

4) обробка осаду. 

Стічні води після знезараження скидаються до р. Шостка. 

Протяжність мереж каналізації – 139,89 км; з них напірні трубопроводи – 39,4 км. 

Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж складає 41,6 км.  

Основними недоліками в системі побутової каналізації м. Шостка є: 

– наявність аварійних мереж, що потребують заміни; 

– висока енергоємність насосного обладнання; 

– практична відсутність централізованої каналізації в районах садибної забудови; 

– дефіцит фінансових ресурсів, необхідних для розвитку мереж та споруд каналізації. 
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Проектні рішення 

ВОДОВІДВЕДЕННЯ 

Проектом передбачається 100%. охоплення централізованою системою побутової 

каналізації територій багатоповерхової, середньоповерхової, малоповерхової та садибної 

житлової забудови м. Шостка. 

Будівництво централізованої системи каналізування для районів малоповерхової та 

садибної забудови буде здійснюватися поетапно. На цей період, як виняток, для сбіру та 

утилізації стічних вод від існуючої малоповерхової та садибної забудови, проектом 

пропонується замість вигребів використовувати септики однокамерні або двокамерні в 

залежності від навантаження.  

В м. Шостка  збережена повна роздільна система побутової каналізації. 

Об’єм стічної води на розрахунковий строк складе 37,43 тис. м3/добу; 13126,95 тис. 

м3/рік, у т.ч.: 

– на господарчо-питні потреби населення – 26,36 тис. м3/добу; 9621,40 тис. м3/рік; 

– бюджетних установ – 0,66 тис. м3/добу; 165,00 тис. м3/рік; 

– громадських будівель – 0,32 тис. м3/добу; 116,80 тис. м3/рік; 

– на інших водоспоживачів – 3,61 тис. м3/добу; 1317,65 тис. м3/рік; 

– промислових підприємств – 3,04 тис. м3/добу; 760,00 тис. м3/рік; 

– інші абоненти, що скидають стічні води в міську каналізацію – 3,14 тис. м3/добу; 

1146,10 тис. м3/рік. 

Відповідно рельєфу, на території м. Шостка запроектовано 22 басейни 

каналізування, з встановленням 8-ми нових каналізаційних насосних станцій. 

Згідно ДБН В.2.5-75:2013, п. 9,1,4, при реконструкції існуючих та будівництві нових 

каналізаційних насосних станцій рекомендується застосовувати занурені насоси з 

встановленням запірної арматури (засувки та зворотного клапана) в окремо розташованому 

колодязі, що виключає необхідність опалювання, вентиляції, освітлення наземної частини 

та збільшить приймальну ємність. За технічними рекомендаціями виробників занурених 

насосів допускається при компонуванні і облаштуванні каналізаційних насосних станцій не 

передбачати установку резервних агрегатів (за умови зберігання їх в приміщенні насосної 

станції та можливості заміни насосів в термін від 2 до 4 годин). 

Навколо каналізаційних насосних станцій передбачені зони санітарної охорони 

радіусом 15,0 м. 

Стічні води від підприємств перед скидом в мережу побутової каналізації міста 

необхідно попереднє очистити на локальних очисних спорудах підприємств до стану 

побутових стоків. 

Стічні води від паталого-анатомічних закладів, пов’язаних зі зберіганням тіл 

померлих, їх омовінням, підготовкою до обряду прощення, від туберкульозного 

диспансеру та санаторію, а також стоки, до складу яких входять токсичні компоненти, 

перед скидом в мережу міської каналізації повинні проходити очищення на локальних 

очисних спорудах до стану побутових стоків. 

Фактична потужність каналізаційних очисних споруд за даними Комунального 

підприємства «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства м. 

Шостка» (КП ВУВКГ «Водоканал») становить 48 тис. м3/добу.  

Потужність, на яку були розраховані існуючі каналізаційні очисні споруди, 

становить 80,0 тис. м3/добу, що достатнє на розрахунковий строк.  
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Існуючі каналізаційні очисні споруди, в зв’язку з новітніми технологіями, у разі 

необхідності можливо реконструювати з ефективністю очищення до ПДК дозволу на спец 

користування.  

Навколо каналізаційних очисних споруд повного біологічного очищення існує зона 

санітарної охорони радіусом 200,0 м. 

Відвід стічної води після очищення та доочищення на спорудах повного біологічного 

очищення передбачено в р. Шостка. Перед скидом в річку доочищені стічні води 

хлоруються, або знезаражуються іншим, більш сучасним засобом.  

Відходи від тварин передбачено зберігати на присадибних ділянках. Після 5-6 

місяців ці відходи можливо використовувати як добрива. 

На розрахунковий строк передбачається: 

– реконструкція каналізаційних очисних споруд повного біологічного очищення із 

залученням новітніх технологій очищення та доочищенням – 1од.;  

– будівництво каналізаційних  насосних станцій              – 8 од.;   

– реконструкція існуючих насосних станцій                     – 14 од; 

– будівництво станції знезараження                                   – 1 од.;  

– будівництво зливної станції                                              – 1 од.;  

– будівництво каналізаційних мереж: 

         – самопливних                                                              – 90,44 км; 

        – напірних трубопроводів                                            – 14,60 км; 

– демонтаж напірних трубопроводів                                  – 3,56 км. 

При будівництві каналізаційних очисних споруд та каналізаційних мереж 

необхідно впроваджувати новітні технології та сучасні матеріали. 

 

 


