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Особливістю існуючих систем водовідведення є їх деревовидні 
структури, загальноприйняті в усіх країнах, економічні і зручні в експлуатації. 
Але з позицій надійності вони не найкращі. Аварії на об'єктах водопостачання 
негативно позначаються на екології, здатні викликати забруднення води, і як 
наслідок — спалахи інфекційних захворювань, підняття рівня ґрунтових вод та 
ін. Тому  на часі і стало питання їх надійності та екологічної безпеки.  

За даними Держбуду України, при загальній протяжності каналізаційних 
мереж України 59745 км повністю вичерпали свій амортизаційний ресурс 8640 
км і 7555 км знаходяться в аварійному стані. У каналізаційних системах 
працюють 9739 насосних агрегатів, з них 3335 абсолютно зношені, а 3056 
вимагають термінової заміни. Як свідчать дані, по м. Харків експлуатується 
2142,8 км водоводів і водопровідних мереж, а протяжність технічно зношених 
водоводів і водопровідних мереж системи становить 1080,4 км (41,1%). Разом з 
тим, щорічно на каналізаційних мережах країни відбувається більше 43 000 
аварій в рік. В середньому це становить більше двох аварій в рік на 1 км, що 
значно перевищує аналогічний показник в країнах Європи. Основними 
причинами аварій на мережах водопроводу та каналізації є: зношеність мереж, 
застаріле обладнання, погано очищені або неочищені стічні води, природні 
явища. Зокрема, у 1995 р. аварія у м. Харків на Диканівських очисних спорудах 
була однією з найбільших техногенних катастроф за всю новітню історію 
України. За останні роки ситуація з аварійністю в Харківській області на 
мережах водопроводу та каналізації залишається все такою ж критичною. 
Руйнуються трубопроводи, виходить з ладу обладнання, на очисних спорудах 
тисячі кубометрів каналізаційних стоків потрапляють в річки. Тільки за 
останній місяць відбулося 14 пошкоджень і 3 великих аварії на мережах 
водопроводу. Проблеми з аварійністю водопровідного господарства, 
викликають стурбованість і потребують вирішення не тільки в регіоні, а й на 
рівні держави. Для вирішення вказаних проблем може бути використаний 
Європейський досвід. Наприклад, у Польщі за період з 2005 до 2016 р.р. 
замінили понад 70 тис.км мереж, щорічно будується 3 тис. км водопровідних та 
понад 5 тис. км. каналізаційних систем, працює 1800 модернізованих 
водопостачальних підприємств. У Європі в рік використовується приблизно 40 
тис. км пластмасових труб і  їх частка в системах внутрішніх трубопровідних 
мереж становить 20-40%. Тому основними шляхами попередження аварійних 
ситуацій на інженерних мережах водопостачання та водовідведення є 
прискорена модернізація водопровідного господарства, якісна очистка стоків, 
вдосконалення системи реагування та завчасного прогнозування можливості 
виникнення аварій. 
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