
Опис істотних передбачуваних  факторів ризику, що можуть вплинути на 

операції та результати діяльності комунального підприємства "Вододар" 

Бориславської  міської  ради  та заходи щодо управління такими 

ризиками. 

№п/п Фактори ризику 
Заходи щодо управління 

ризиками 

1. 

Вода насосними агрегатами з НС «Рибник» 

(висотна відмітка 460 м.) подається в водогін Ø 720 

мм, яким транспортується до ВОС «Бухів»  

(висотна відмітка 689м). Робочий тиск при цьому 

знаходиться в межах 2,3-2,8 МПа. Водогін 

збудовано в 1968році. У випадку аварії буде 

припинено водопостачання   

м. Борислава та смт. Східниця. 

Виготовити проектно-

кошторисну документацію 

реконструкції водогону  

Рибник - Бухів Ø 500 мм 

довжиною 12 000 м, Ø 250 мм 

довжиною 12 000 м. Провести 

реконструкцію водогону. 

Спільне фінансування 

місцевого та державного 

бюджету. 

2. 

Неочищена вода з насосної станції по 

водопроводах діаметром Ø 720 мм поступає на 

площадку ВОС «Бухів», що збудовані ще у 1968р. 

Нагальної реконструкції потребують  трьох 

коридорні освітлювачі, які призначені для 

попереднього освітлення води перед подачею її на 

фільтри, шляхом її освітлення. Вихід з ладу 

освітлювачів припинить очистку води.  

Розробити проектно-

кошторисну документацію на  

реконструкція освітлювачів  

ВОС «Бухів». Провести 

реконструкцію за рахунок 

спільного фінансування. 

3. 

Змонтувати новий резервуар чистої води, в районі 

«Будівництва школи, на 33 класи на вулиці 

Коваліва», для отримання додатковогозапасу води, 

що збільшить кількість годин для подачі води 

споживачам. 

Розробити проектно-

кошторисну документацію на 

додатковий резервуар чистої 

води. Повести встановлення та 

ввести вексплуатацію. Спільне 

фінансуваннямісцевого та 

державного бюджету. 

4. 

Для забезпечення якісного водопостачання 

ввести  в експлуатацію наступні локальні 

водозабори : «Штателянди»,  «Раточина», 

«Валька». 

 

Розробити проектно-

кошторисну документацію та 

ввести  в експлуатацію 

наступні локальні водозабори : 

«Штателянди»,  «Раточина», 

«Валька». 

5. 

Каналізаційна система м. Борислава збудована у 

1949-1985 роках. Рух стоків  по даній системі з 

більшості  районів міста здійснюється самотічно. 

Всі стоки збираються у  головний каналізаційний 

колектор Ø 1000 мм, яким транспортуються  до 

каналізаційних очисних споруд  в м. Дрогобич. 

Кількість аварій на каналізаційній мережі складає 

1,4 на 1км.трубопроводу.Для вчасного та 

ефективного прочищання каналізації не вистачає 

спецтехніки, яку приходиться брати в оренду і 

нести значні додаткові фінансові витрати . 

Придбати за кошти міської 

ради нову каналізаційно-

промивочну машину 

 

Директор        Лопушанський Я.І. 


