
“До співпраці з проектом DESPRO ми брали воду у криницях. 
Наприклад, моя мама брала воду з криниці, яка була побудована 

ще у 1902 році. Тягати воду відрами з вуличних криниць було не дуже зручно, 
і люди почали копати криниці на території своїх господарств. З часом рівень  
води у всіх криницях різко впав. Ми були у відчаї, село було на межі вимирання 
через відсутніcть води. На щастя, ми почали працювати з DESPRO. Завдяки 
цьому сьогодні ми маємо 3 свердловини, та з 26,5 км водогону можемо 
забезпечити усе село якісною питною водою. Це 2000 мешканців,” - 
розповідає Михайло Довгалюк, староста села Гущинці Іванівської об’єднаної 
територіальної громади Вінницької обл.  

Такі історії поширені у багатьох селах 
України. Після розпаду Радянського Союзу, 
перед сільськими громадами постала 
проблема занепаду водної інфраструктури 
та відсутності коштів на налагодження систем 
водопостачання. Люди використовували 
традиційні джерела питної води – колодязі, 
дехто навіть нашвидкуруч споруджував свої 
власні глибокі сведловини. Однак брак якісних 
підземних вод та безконтрольне буріння не 
дозволяли усім дістатися чистої безпечної для 
здоров’я питної води.

Проект DESPRO розробив інноваційну модель 
створення, утримання та обслуговування 
системи децентралізованого водопостачання в 
громадах. Підхід DESPRO у реалізації проектів 

базувався, у першу чергу, на об’єднанні зусиль 
місцевого населення та усіх відповідних місцевих 
органів влади. Така спільна діяльність дозволила 
громадам отримати необхідні ресурси та набути 
досвіду і практичних навичок для вирішення 
не лише проблем з водою, а й інших важливих 
питань: поводження з побутовими відходами, 
налагодження соціальної інфраструктури та 
інших.

«У процесі співпраці з DESPRO ми повірили 
у свої сили. Після проведення системи 
водопостачання, люди почали проявляти 
ініціативу, генерували ідеї та збирали гроші 
на суспільно важливі проекти! Наприклад, для 
будівництва розважально-ігрового майданчика 
в селі мешканці зібрали 197 тис. грн. та 
долучились особисто до його будівництва. 
Також ми почали подавати заявки на участь в 
інших проектах та конкурсах і вигравали їх. 

Після реалізації проекту водопостачання навіть 
хати в ціні виросли! Люди стали мати більше 
вільного часу, бо не носять воду із криниць. 
В кожному дворі з’явились пральні машини, 
санвузли. 

Мешканці, які з самого початку підтримали 
співпрацю з проектом, сьогодні є лідерами 
думки в громаді. Вони допомагають владі у будь-
яких нестандартних та складних ситуаціях,» - 
продовжує Михайло Довгалюк.
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Підтримка проектів з боку DESPRO полягає не 
лише у співфінансуванні їх виконання.  Експерти 
проекту DESPRO допомагають проводити 
фінансовий, технічний та управлінський 
аудит, навчають працювати з інструментами 
управління активами (QGIS), і загалом, з 
допомогою освітніх інструментів, сприяють 
розвитку потенціалу партнерських громад.

На різних етапах діяльності проекту для 
утримування мереж водопостачання 
використовувались різні організаційні 
підходи, у тому числі  модель «обслуговуючого 
кооперативу». Реформа децентралізації, яка 
розпочалась в 2014 році і дозволила суттєво 
збільшити потенціал менших громад шляхом їх 
об’єднання, змінила ситуацію на краще. З цього 
часу DESPRO надає підтримку комунальним 
підприємствам, які створюються і успішно 
функціонують безпосередньо за участі органів 
місцевого самоврядування. І громади вкотре 
демонструють свою ефективність у вирішення 
проблем місцевого значення. 

Реформа місцевого самоврядування продовжує 
успішно впроваджуватись в Україні. Вже 
об’єднані територіальні громади отримали 
нові можливості, ресурси і повноваження. 
Проте проблеми з питною водою залишаються 
актуальними. Завдяки DESPRO, у країні вже 
існують такі успішні приклади налагодження 
систем сільського водопостачання, як в 
Гущинцях, але інші громади, які потерпають 
від браку безпечної питної води, потребують 
підтримки для вирішення ситуації.

За час діяльності проекту DESPRO понад 
122 000 сільських жителів безпосередньо 
скористалися поліпшенням водопостачання за 
результатами реалізації більш як 150 проектів 
у 7 партнерських регіонах: Вінницькій, Сумсь-
кій, Дніпропетровській, Івано-Франківській, 
Полтавсь кій, Луганській областях та Автономній 
республіці Крим (до 2014 року).

“Робота з налагодження сталого водо
постачання для усіх ніколи не стояла на місці 
і весь час перебувала у розвитку,”  згадує 
Михайло. “Свого часу DESPRO надало нам 
неоціненну підтримку, аби почати рухатися 
у вірному напрямку. Але ж варто сказати, що 
третину системи водопостачання громада 
побудувала самотужки  виключно за 
рахуноквнутрішньої мобілізації.

Так само ми не сиділи склавши руки, коли 
з часом проявилася проблема надмірного 
вмісту заліза у питній воді. Ця проблема є 
характерною для нашої місцевості, тож годі 
було чекати, що вона зникне само по собі.

Планомірно, місяць за місцем, рік за роком 
випробовували різні способи знезалізнення. 
У тому числі, і за підтримки наших партнерів з 
DESPRO. Для нас було важливо, аби технологія 
була ефективною, технічно нескладною та 
доступною по ціні. Зрештою, таку технологію 
ми знайшли, застосували і подолали цю 
проблему. Не дарма кажуть: дорогу підкорює 
той, хто іде.

Інші громади, які не мають якісної води, 
також говорять про те, що водопостачання 
є головною проблемою, після вирішення 
якої можна братися і за інші проекти. Тепер  
зрозуміло усім  постачання води є головним 
пріоритетом для населення,”  завершує 
розповідь Михайло Довгалюк.

Вода з нової свердловини

Швейцарсько-український проект “Підтримка децентралізації в Україні” DESPRO – проект міжнародної 
технічної допомоги, що працює в сфері реформи місцевого самоврядування (інший термін – 
«децентралізація») в Україні з 2007 року. Проект фінансується Швейцарською Конфедерацією через 
Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва (ШБС/SDC) та впроваджується Швейцарським 
Центром ресурсів та консультацій з питань розвитку (Skat).

http://despro.org.ua


