
      

З початку 2014 року близько чотирьох мільйонів українців на сході 
країни страждають від зіткнень між українськими збройними силами 
та проросійськими сепаратистами. Знову і знову спалахують бої; 
з того часу понад 1,5 мільйонів людей шукають захисту в інших 
регіонах країни, зокрема в портовому місті Маріуполь та сусідніх 
громадах. Там вони живуть разом із 450 тисячами місцевих 
мешканців в умовах небезпеки поновлення бойових дій. 

Щодня внутрішньо переміщені особи та місцеве населення 
стикаються з багатьма проблемами: катастрофічне водопостачання 
надзвичайно ускладнює їхнє життя. Ще до початку конфлікту через 
застарілі, зламані та неефективні трубопроводи втрачалося майже 
40 відсотків води. Конфлікт загострив ситуацію, адже комунікації 
центрального водопостачання проходять через територію бойових 
дій, і тому зазнають постійних пошкоджень, наприклад, через 
артилерійський вогонь. Навіть за наявності запасних частин, їхній 
ремонт пов’язаний з високими ризиками для працівників. 

Крім того, часті перебої з електроенергією призводять до 
пошкоджень мереж водопостачання і люди залишаються без  
питної води на декілька годин чи навіть днів. 
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Непошкоджені водні мережі та джерела 
забезпечують чистою водою міста та  
села на сході України 

Завдяки коштам, наданим Урядом Німеччини, GIZ працює над 
покращенням водопостачання в містах Маріуполь, Вугледар і 
Селідове, а також у сусідніх селах. За дорученням GIZ проект 
реалізує Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) відповідно до грантового 
договору. 

З метою  безперешкодного забезпечення людей питною водою 
водопостачальникам надається підтримка. Зокрема, вони 
навчаються реалістично обчислювати необхідні обсяги води та 
розробляти стратегію запобігання втратам. Компанії-постачальники 
оновлюють систему водопостачання, замінюючи пошкоджені 
корозією труби та закуповуючи нове обладнання для насосних 
станцій. Це зменшує їхні експлуатаційні витрати, економить  
енергію та підвищує безпеку постачання. 

Ремонтні роботи у мережі водопостачання Маріуполя
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За дорученням 
Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ)

Після завершення проекту в 2020 році 720 тисяч осіб у районі 
Маріуполя отримають усі переваги безпечного та безперебійного 
водопостачання. З них 162 тисячі – це діти та молодь.

120 тисяч мешканців невеликих міст та сіл, домашні господарства  
яких досі не підключені  до системи водопостачання, будуть 
забезпечені водою. Багатьом вода необхідна і для вирощування 
овочів та фруктів. 

Доступ до питної води покращився не тільки у містах: у селах 
партнери по проекту забезпечують ремонт місцевих джерел 
води, що полягає у відновленні свердловин і криниць, які цього 
потребують. Найбільша увага приділяється  водопостачанню 
дитячих садків, шкіл та медичних закладів, щоб діти та молодь 
отримували чисту питну воду. 

Ці заходи є однаково важливими як для місцевих жителів, так і для 
внутрішньо переміщених осіб. Нарешті, але не менш важливо,  
вони підтримують мирне співіснування груп населення, які в 
іншому випадку конкурували б за обмежені  водні ресурси.

Любові Денисовій 76 років і, як і багато людей в її оточенні,  
вона залежить від водопостачання: 

„Я використовую воду для приготування їжі та пиття. І маю 
дуже економити, бо не можу дозволити собі купити додаткову 
чисту воду через брак коштів.  Воду, яка йде з-під крана, іноді 
пити просто неможливо“.

Валентин і Анжела Ярощук не мають коштів, щоб купувати воду  
для своєї сім’ї і кажуть: 

„Ми завжди радіємо, коли доставляється вода. Це має для нас 
велике значення! Коли ми не отримуємо воду, то мусимо просити 
наших друзів з інших сіл, бо не можемо собі дозволити купувати 
чисту воду“.

Наші результати:   
Чиста вода для сотень тисяч осіб

Любов Денисова:  
„Ми не можемо пити воду з-під крана“

Анжела Ярощук: „Ми завжди з нетерпінням 
чекаємо на доставку води“

Чистою питною водою насамперед забезпечуються дитячі садки та школи 

Постачання для людей, які не мають доступу до чистої води


