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У цьому році проводиться десятий ювілейний 
Міжнародний конгрес і Технічна виставка «ЕТЕВК-2015», 
започаткований ще у 1997 році. І це не випадково, адже 
однією з головних умов стабільного розвитку кожної дер-
жави, поліпшення добробуту і здоров’я її громадян є за-
безпечення населення якісною питною водою та послуга-
ми з водовідведення.

Конгрес «ЕТЕВК» – це найбільший спеціалізований 
форум, що збирає кращих фахівців країни в області 
водопровідно-каналізаційного господарства для обміну 
досвідом з актуальних питань підвищення ефективності 
функціонування систем водопостачання і водовідведення, 
енергозбереження, розвитку сучасних технологій, автома-
тизації технологічних процесів, економіки, удосконалення 
систем управління тощо.

Важливим є і той факт, що одночасне проведення ділової та виставної програм форуму 
дозволяє ефективно поєднати демонстрацію технічних новинок з обговоренням проблем 
розвитку галузі.

Наразі внаслідок причин політичного, фінансово-економічного, соціального харак-
теру водопровідно-каналізаційне господарство країни перебуває у кризовому стані, і 
Міністерство докладає усіх зусиль для його реформування та розвитку. 

Серед пріоритетних цілей сучасної стратегії Міністерства залишаються поліпшення 
якості питної води, підвищення рівня очищення та екологічної безпеки стічних вод, 
впровадження та стимулювання енергозберігаючих технологій, стабілізація фінансово-
економічно стану підприємств та інші. Застосування нових сучасних енергоефективних, 
економічних та екологічних проектів і технологій дозволить раціонально використовува-
ти ресурси, забезпечити надійне і безперебійне водопостачання, покращити якість жит-
тя населення.

У надзвичайно складних економічних умовах сьогодення водопровідно-каналізаційне 
господарство потребує значної фінансової допомоги, а отже, і плідної співпраці з 
міжнародними фінансовими установами, донорськими організаціями. Саме тому 
присутність на сьогоднішньому Міжнародному конгресі фахівців водного сектору 
європейських країн, міжнародних організацій, представників приватного сектору та неу-

Шановні учасники  
та гості Конгресу!

ПРИВІтАЛьНЕ СЛОВО
першого заступника Міністра регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України В.Є. КІСтІОНА 

на Х Міжнародному конгресі і технічній виставці 
«ЕтЕВК-2015»
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рядових організацій є свідченням його важливості у поглибленні стосунків з міжнародною 
спільнотою, запорукою тісного співробітництва.

Переконаний, що цьогорічний форум дозволить прискорити вирішення найважли-
віших проблем галузі для забезпечення високотехнологічного рівня функціонування 
водопровідно-каналізаційного господарства. 

У своєму привітанні до Дня працівників житлово-комунального господарства 
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк зазначив: «Житлово-комунальна сфера – 
багатофункціональний і надзвичайно складний комплекс, реформування якого має 
здійснюватися рішуче і водночас вкрай виважено. Вона потребує ретельно прорахованих 
кроків і разом з тим кардинального підвищення енергоощадності та енергоефективності. 
Це питання майбутнього України, її місця серед успішних держав світу».

Вітаю вас з початком роботи Конгресу «ЕТЕВК-2015» і бажаю всім учасникам плідної 
праці, успіхів у професійній діяльності! 

Переконаний, що форум сприятиме підвищенню ділової активності, конструктивно-
му діалогу та обміну досвідом між фахівцями на запланованих до проведення пленарних 
засіданнях, «круглих столах» та інших заходах Конгресу. 

Перший заступник Міністра 
регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства України   В.Є. КІСтІОН 



ЕТЕВК-2015

4

ОРгАНІЗАтОРИ

МІНІСтЕРСтВО РЕгІОНАЛьНОгО РОЗВИтКУ, БУДІВНИЦтВА  
тА ЖИтЛОВО-КОМУНАЛьНОгО гОСПОДАРСтВА УКРАЇНИ 

За участю:
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та • 
комунальних послуг
Міністерства закордонних справ• 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі• 
Міністерства екології та природних ресурсів• 
Міністерства охорони здоров’я• 
Міністерства інфраструктури• 
Міністерства енергетики та вугільної промисловості• 
Національної Академії Наук• 
Державного агентства водних ресурсів• 
Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження• 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій• 

Організаційні заходи здійснює ДП «Науково-дослідний та конструкторсько-
технологічний інститут міського господарства»

СКЛАД
Організаційного комітету з підготовки та проведення 

Міжнародного конгресу і технічної виставки  
«ЕтЕВК-2015»

Голова оргкомітету

КІСтІОН Володимир Євсевійович – Перший заступник  Міністра регіонального роз-
витку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Заступник Голови оргкомітету

КРАВЧЕНКО Валерій Анатолійович – директор ДП «Науково-дослідний та 
конструкторсько-технологічний інститут міського господарства».

Члени оргбюро

КУШНІР Сергій Іванович – директор Департаменту систем життєзабезпечення та 
житлової політики.

ХМЕЛьНЮК Валерій Якович – Іллічівський міський голова.
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Мінрегіону.

ПАСтУХ Дем’ян Євгенович – директор департаменту міжнародного співробітництва 
та взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями Мінрегіону.

ХОЦЯНІВСьКА Наталія Володимирівна – начальник Управління економіки систем 
життєзабезпечення Мінрегіону.
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ПРОКОПОВ В’ячеслав Олександрович – завідувач лабораторією гігієни, водопоста-
чання та охорони водоймищ ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва» 
АМНУ, доктор медичних наук, професор, академік УЕАН.

гІРОЛь Микола Миколайович – завідувач кафедри водовідведення, тепло-, газопо-
стачання та вентиляції Національного університету водного господарства та природо-
користування, доктор технічних наук, професор, заслужений винахідник України.

БІЛИК Андрій Олексійович – Голова правління – генеральний директор 
ПАТ «АК «Київводоканал». 

КОРІНьКО Іван Васильович – генеральний директор КП «Харківводоканал», доктор 
технічних наук. 

БОНДАРЕНКО Володимир григорович – директор КП «Іллічівськводоканал».

ЖЕРЛІЦИН Юрій Іванович – президент Асоціації «Укрводоканалекологія».

АДАМЕНКО Іван Олексійович – директор ТОВ «ВІЛО УКРАЇНА». 
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тРУНОВ Петро Вікторович – Директор групи компаній «Екотон».
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• Медведь Тетяна Анатоліївна
• Голюк Марина Геннадіївна
• Лессік Микола Дмитрович
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• Король Ольга Іванівна
• Мамонтов Юрій Борисович
• Мудрий Олег Петрович
• Комарова Олександра Валеріївна
• Козловець Олександр Анатолійович
• Ямко Олександр Юрійович

Інформаційна підтримка:
Виробничо-практичний журнал «Водопостачання та водовідведення»• 
Інформаційно-аналітичне видання для фахівців житлово-комунального господар-• 
ства «ЖКГ» 
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СПОНСОРИ
МІЖНАРОДНОГО КОНГРЕСУ

І ТЕХНІчНОЇ ВиСТАВКи
«ЕтЕВК-2015»

СПОНСОРы
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА

и ТЕХНичЕСКОй ВыСТАВКи
«ЭтЭВК-2015»

SPOnSORS 
Of InternAtIOnAl cOngreSS

And technIcAl exhIbItIOn
«ETEvk-2015»
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гЕНЕРАЛьНІ СПОНСОРИ

ТОВ «ВІЛО Україна»

Група підприємств «VOMM»

ЗОЛОтИЙ СПОНСОР

Компанія «ЕКОТОН» 

ІНфОРМАЦІЙНА ПІДтРИМКА:

Виробничо-практичний журнал 
«Водопостачання та водовідведення»

Інформаційно-аналітичне видання для фахівців  
житлово-комунального господарства «ЖКГ» 
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ТОВ  «ВІЛО Україна»

Концерн WILO SE, з головним офісом в Дортмунді, є одним 
з провідних світових виробників і постачальників насосів 
і насосних систем для опалення, кондиціювання, охолод-
ження, водопостачання і водовідведення. З більш ніж 7200 
співробітників і 60 виробничих і торговельних підприємств 
по всьому світі, ми особисто стежимо за тим, щоб бажання 
і вимоги наших клієнтів та користувачів оптимально задо-
вольнялись кожен день – з інноваційними розробками, висо-
коефективним обладнання, індивідуальними рішеннями та 
потужною сервісною підтримкою.

Завдяки тісному контакту зі споживачем і вмілому засто-
суванню власних знань, WILO пропонує ідеальні рішення, які 
задовольняють жорсткі вимоги користувачів, замовників,  
інвесторів, проектувальників і будівельників до сучасних на-
сосних систем у всьому світі. Наші виробництва обладнані 
тестовими установками, які відповідають останньому слову 
техніки, тож кожен насос чи установка перед відправленням 

до споживача ще раз проходить усі стадії випробовування. Це дозволяє гарантувати 
максимальну якість та надійну роботу. 

ТОВ «ВІЛО УКРАЇНА» є офіційним представництвом концерну WILO SE в Україні. 
Фірма працює 17 років на ринку України, і за цей час зарекомендувала себе як надійний, 
професійний партнер. Вп’яте підприємство «ВІЛО УКРАЇНА» отримало звання «ЛІДЕР 
ГАЛУЗІ», має нагороди «Підприємство року», «Імпортер року». Фірма налічує 9 філіалів 
та 16 сервісних центрів по всій Україні.  

Насоси WILO надійно працюють сьогодні на багатьох комунальних та промислових 
підприємствах, у самих сучасних та визначних будівлях України, таких, наприклад, як 
стадіон «Олімпійський», аеропорти «Бориспіль» та «Жуляни»; на водоканалах і тепло-
мережах по всій країні: у містах Київ, Чернігів, Львів, Житомир, Вінниця, Бориспіль, 
Іллічевськ, Тернопіль, Калуш та багатьох інших. 

ТОВ «ВІЛО УКРАЇНА»
вул. Антонова, 4, с.Чайки, 
Києво-Святошинського району
Київської області, 08130, Україна
Тел. 393-73-80
 

Директор – Адаменко 
Іван Олександрович
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Надійне відведення стічних вод. 
Насосні установки WILO EMUPORT забезпечують 

оптимальний тиск стоків у каналізації.

Напірна каналізація дозволяє значно легше і економніше відводити нечистоти 
з віддалених або рідконаселених територій. Система переважно виготовляється з 
поліетиленових труб малого діаметру. Порівняно зі звичайними стічними каналами, 
у яких відходи переміщуються під впливом сили тяжіння, розміри труб є невеликими, 
що дозволяє зменшити фінансові витрати. У напірній дренажній системі стічні води 
накопичуються в насосних станціях і потім помпуються через напірні трубопроводи 
до водоочисних споруд. 

Надійність насосних станцій WIlO eMUPOrt забезпечується завдяки так званій 
системі відділення шламу. Ця система не дозволяє помпам контактувати з тверди-
ми частками, такими як, наприклад, гігієнічні засоби, котрі інколи потрапляють до 

каналізації. Таким чином мож-
на використовувати насос з 
меншим вільним проходом та 
більш високою гідравлічною 
ефективністю, завдяки чому 
двигун насосу потребує мен-
ше електроенергії порівняно 
з традиційною помпою. За-
лежно від інтенсивності вико-
ристання, витрати електро-
енергії можна скоротити до 
50 відсотків. При цьому ми 
уникаємо засмічення насосів, 
а це значно продовжує термін 
обслуговування і запобігає пе-
редчасному виходу з ладу об-
ладнання.

Надійність насосних стан-
цій також підвищується за-
вдяки міцній конструкції 
приймальних резервуарів з 
поліетилену (РЕ). Порівняно 
з іншими матеріалами, РЕ 
стійкий до впливу хімічних 
речовин, не піддається гнит-
тю і впливу води. Це осо-
бливо важливо для очисної 
системи курортних міст, де 
спостерігається значне збіль-
шення об’ємів стічних вод у 
пік туристичного сезону. Як 
наслідок, в «низький сезон» в 
каналізації накопичуються 
агресивніші стоки. До систе-
ми потрапляє менше відходів, 

Фото 1. Монтаж насосної шахти системи  
WILO EMUPORT
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вони рухають повільніше, відстоюються довше, а це призводить до виділення більшої 
кількості сірководню. РЕ може протистояти навіть таким агресивним стокам.

Ще однією перевагою системи є дистанційний контроль. Працівники можуть 
цілодобово слідкувати за роботою насосної станції і вживати необхідних заходів, якщо 
система повідомляє про збій у роботі. Також є можливість зупинити роботу окремих 
одиниць техніки, і відремонтувати їх без відключення системи повністю. Крім того, до 
всіх механічних компонентів є доступ ззовні, що дозволяє значно скоротити час ре-
монту. Злагоджена взаємодія всіх компонентів системи є надзвичайно важливою для 
працівників, адже відстані між насосними станціями дуже великі, тому спеціалісти 
мусять покладатися на технологію телеконтролю.

Компанія «WIlO» повністю розраховує та проектує насосні станції. Це непроста 
річ, оскільки в розрахунках можна спиратися лише на неточні прогнози очікуваних 
об’ємів стоків. Основа розрахунків складається з довготривалих вимірювань у різних 
точках системи, а також середньому значенні кількості споживання води одним жи-
телем. Усі насосні станції розробляються залежно від кількості стоків, які потрапля-
ють до системи в різних точках. Широкий спектр каналізаційних помп WIlO дозволяє 
підібрати насоси, які підходять для конкретних умов роботи. Як результат, поточні 
ремонти і витрати на обслуговування зменшуються відносно життєвого циклу насо-
сних станцій.

  

Фото 2. Схема роботи системи WILO EMUPORT з двома насосами
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Конструкція системи Подвійна насосна одиниця з насосами і впуском (4), 
відділення для фільтрування твердих часток (8), а також 
напірний трубопровід (6) із збірним резервуаром (7).

Процес заповнення 
(Помпа вимкнута):

через відділення для фільтрування твердих часток (8) 
проходять стічні води, після чого стоки потрапляють до 
загального збірного резервуару (7).
Тверді частки затримуються заслінками (3), коли 
протікають через вимкнутий насос. Тільки дуже малі 
частки потрапляють до збірного резервуару.
Збірний резервуар наповнюється, рівень води 
у відділенні для фільтрування твердих часток 
піднімається, поки клапан не перекриє впуск.

Процес помпування 
(Помпа увімкнута):

Залежно від рівня води починається процес помпування.
Попередньо очищені стоки перекачуються з загального 
збірного резервуару через відділення для фільтрування 
твердих часток.
Стоки промивають відділення для фільтрування 
твердих часток, одночасно помпуючи частки, які були 
відфільтровані до напірного трубопроводу (6).
Закінчення процесу помпування залежить від рівня води.

Помпувальний цикл: Клапан у відділенні для фільтрування твердих часток 
опускається і наповнення починається знов.
Переключення з одного насоса на інший і між двома 
відділеннями для фільтрування твердих часток 
відбувається автоматично, коли збірний резервуар 
порожній.
Коли впуск стоків дуже сильний, система автоматично 
вибирає насоси з певним проміжком часу, щоб уникнути 
переповнення відділень для фільтрування твердих 
часток.

Технологія фільтрування твердих часток на станції з подвійним насосом

В Україні насосні станції WIlO eMUPOrt вже встановлені та успішно працюють  
у чернігові та Вінниці.
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Група підприємств «VOMM»

Шановні панове, колеги, друзі!

Україна сьогодні проходить через серйозні політичні та 
соціальні зміни, які, безумовно, приведуть країну і на новий, 
більш високий  економічний рівень .

На тлі цих подій, природно, одним з головних напрямків роз-
витку українського суспільства має бути, як вчить історія, мак-
симальне поєднання процвітання населення з підвищенням 
культури поводження з відходами та навколишнім середови-
щем в цілому!

Як світовий лідер в галузі обробки осадів комунальних і про-
мислових стоків, група компаній VOMM вважає за обов'язок 
внести свій скромний внесок у створення більш чистого 
екологічного простору в Україні.

Завдяки величезному досвіду здобутому в різних країнах світу ми із задоволенням 
пропонуємо Вам:

обробку та утилізацію комунальних і промислових стоків за найвищими світовими • 
стандартами, гарантуючи тим самим виконання і нових екологічних стандартів в 
Україні, які передбачають, зокрема, впровадження найкращих доступних у світі 
технологій;
спільне вивчення проблематики і вибір оптимальних технологічних рішень оброб-• 
ки та утилізації осадів комунальних і промислових стоків, із складанням програми 
спільних дій;
пільгове фінансування, за підтримки місцевої влади.• 

Вже з цього року, ми маємо намір більш оперативно діяти на території України. Нова, 
100% українська фірма максимально дозволить продовжити і завершити вже розпочату 
роботу в Києві, Харкові, Калуші, Іллічівську та в інших містах вашої прекрасної країни.

Друзі, нехай екологія зближує ще більше наші країни! Давайте разом інвестувати 
в екологію! Дозвольте нам розділити з вами наш 30-річний досвід роботи в сфері 
екології!

Щиро бажаю всім вам проведення успішного і плідного конгресу, а також  розвит-
ку спільних конкретних проектів у містах України, для благополуччя нинішніх і 
майбутніх поколінь!

 
ПРОВЕРЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ФИРМЫ VOMM:

СУШКА – ТЕРМОУТИЛИЗАЦИЯ

Благодаря философии VOMM заключающейся в постоянном усовершенствовании 
собственных технологических и технических решений по комплексной обработке осад-
ков коммунальных и промышленных стоков, а также огромному опыту работы во всем 
мире, технология компании VOMM остается всегда современной, сохраняя при этом 
свои отличительные свойства: энергосбережение, уникальную гибкость, полную безо-
пасность, компактность и модульность! 

Президент –  
Коррадо Веццані
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Десятки успешно работающих промышленных объектов подтверждают, что мы 
предлагаем своим клиентам установки, обладающие высоким уровнем экологической 
и промышленной безопасности, которые требуют при этом минимальных капиталов-
ложений и эксплуатационных расходов!

Последние наши технические решения позволяют:
1. Стабильно восстанавливать до 60% тепла, используемого для процесса сушки 

осадков коммунальных и промышленных стоков. Данное тепло восстанавливается в 
виде горячей воды (до 85°c), используемой для отопления как самих очистных соору-
жений, так и других промышленных объектов и жилых домов;

2. Непрерывно получать 100% обеззараженный и высушенный осадок, отно-
сящийся к 4-му классу опасности («ТОВАР»), в порошкообразном виде или в гранулах, с 
теми характеристиками, которые необходимы для дальнейшей утилизации.

3. Использовать данный «товар» в качестве твердого топлива в цементном про-
изводстве. Согласно акту испытаний печного агрегата 4,5 80м на ОАО «Белорус-
ский цементный завод», утвержденному директором завода Ложечниковым и.А. От 
20/10/2013 г., в течение 2-х часов в печь был подан, вместо угольного форсуночного 
топлива, высушенный по технологии VOMM «товар», в объеме 16,75 т. Выводы данных 
испытаний следующие:

а. Обеспечена равномерная подача альтернативного топлива и полное его сгорание 
в декарбонизаторе.
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б. Технологические параметры работы печного агрегата находились в оптимальном 
диапазоне.

в. При расходе АТ из осадков сточных вод 8,4 т/ч, обеспечено замещение угольного 
форсуночного топлива в количестве 4 т/ч, что в тепловом эквиваленте в перерасчете 
на условное топливо составляет приблизительно 1:1.

г. Производительность печного агрегата соответствует производительности при ра-
боте на чистом угольном форсуночном топливе.

д. Основные физико-химические показатели клинкера за время испытаний не из-
менились.

е. В ходе непрерывного мониторинга состава отходящих газов отмечено значитель-
ное снижение вредных выбросов nOx, которое, по нашему мнению, связано с содержа-
нием в осадках сточных вод мочевины.

ф. Уровень содержания тяжелых металлов в клинкере, пылеуносе сырьевой муки и 
клинкерной аспирационной пыли остается неизменным.

4. Полностью термоутилизировать полученный «товар». За последнее время 
почти все наши клиенты заказывают дополнение   комплектации установок сушки на-
шими котлами-утилизаторами, даже в арабских странах, которые, как известно, бога-
ты нефтью и солнцем! Приятно удивляет их культура обращения с осадками комму-
нальных стоков!

5. гарантировать минимальный кпд котлов-утилизаторов на уровне 85%;
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6. Уменьшить расходы при очистке газов, выбрасываемых в атмосферу после тер-
моутилизации при помощи собственного мокрого способа очистки газов);

7. Производить избыточное тепло, используя избыточный «товар»;
8. Использовать наряду с высушенными осадками и другие виды биомассы;
9. Обрабатывать накопленные на иловых полях осадки.

Для более наглядной оценки эффективности внедрения комплексного решения во-
проса обработки осадков коммунальных стоков, ниже приводится удельный расчет 
главных эксплуатационных расходов на обработку одной тонны обезвоженного осадка, 
а также общие результаты внедрения технологии группы компаний VOMM:

Мы всегда рады сотрудничать с вами! 
Проверьте нас в деле!



ЕТЕВК-2015

16



ЕТЕВК-2015

17



ЕТЕВК-2015

18

Сьогодні Інтернет є одним із найзручніших інструментів збору та обробки даних - 
більшість людей перш за все починають із пошуку їх у всесвітній мережі. Проте, зважа-
ючи на невпинно зростаючі обсяги інформації, знайти необхідні та актуальні дані сто-
совно певних галузей господарства виявляється все важче і важче. Однією з існуючих 
проблем є якість формування інформаційного запиту. Наприклад, підбір обладнання 
для водопровідно-каналізаційного господарства та санітарного очищення може займа-
ти тривалий час через неможливість сформувати якісний запит для пошуку по усіх ка-
талогах українських та закордонних виробників.

СтВОРЕННЯ ІНфОРМАЦІЙНО-КОНСУЛьтАЦІЙНОгО ЦЕНтРУ 
ДЛЯ ПІДПРИЄМСтВ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОгО 

гОСПОДАРСтВА 
Кравченко О.В., Кольцов І.В. 
ДП «НДКТІ МГ», м. Київ, Україна

У статті презентовано електронний Інформаційно-консультаційний центр для 
підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, створений фахівцями  
ДП «НДКТІ МГ». На порталі представлено актуальну інформацію щодо нормативно-
правового законодавства галузі, базу фірм-виробників та постачальників обладнання. 
Основною перевагою створеного центру є комплексний підхід до формування пошуко-
вого запиту, що значно скорочує пошук необхідної інформації у сфері водопровідно-
каналізаційного господарства.

СОЗДАНИЕ ИНфОРМАЦИОННО-КОНСУЛьтАЦИОННОгО ЦЕНтРА 
ДЛЯ ПРЕДПРИЯтИЙ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОгО 

ХОЗЯЙСтВА 
Кравченко А.В., Кольцов И.В. 

ГП «НиКТи МГ», г. Киев, Украина

В статье представлено электронный Информационно-консультационный центр для 
предприятий водопроводно-канализационного хозяйства, созданный специалистами 
ГП «НИКТИ ГХ». На портале представлено актуальную информацию о нормативно-
правовом законодательстве отрасли, базу фирм-производителей и поставщиков 
оборудования. Основным преимуществом созданного центра является комплексный 
подход к формированию поискового запроса, что значительно сокращает поиск необ-
ходимой информации в сфере водопроводно-канализационного хозяйства.

CREATIOn OF InFORMATIOn AnD COUnSELInG CEnTER FOR 
EnTERPRISES OF WATER SUPPLY AnD SEWAGE WATER 

Kravchenko AV, Koltsov IV 
Se «SrdtI Me», Kyiv, Ukraine

The electronic Information and counseling center for enterprises of water supply and sewage 
water developed by SE «SRDTI ME» has been presented in the article. The portal provides the 
latest information on regulatory legal acts, base of manufacturers and suppliers of equipment. 
The main advantage of the created center is an integrated approach to the formation of a search 
query, which significantly reduces the process of the search for necessary information in the 
field of water supply.
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Для вирішення проблеми спрощення доступу до інформації стосовно водопровідно-
каналізаційного господарства та покращення якості пошукового запиту спеціалістами 
Державного підприємства «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний 
інститут міського господарства» створено Інформаційно-консультаційний центр для 
підприємств водопровідно-каналізаційного господарства. Стартова сторінка ресурсу 
наведена на рис. 1. Адреса сторінки: http://www.nikti.org.ua/info/. 

Даний портал містить матеріали, що стосуються нормативно-правових засад форму-
вання політики в галузі, і постійно оновлюється зі зміною українського та міжнародного 
законодавства. Довідник ВКГ включає контактну інформацію підприємств водопро-
відно-каналізаційної галузі. 

Слід виокремити розділ «Питання та відповіді», де користувач зможе знайти відповіді 
на типові питання та вирішення проблем, з якими стикались інші діючі підприємства, 
що, на нашу думку, значно скоротить час для вирішення нагальних проблем користу-

Рис. 1. Стартова сторінка Інформаційно-консультаційного центру
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вача. Також на порталі можна знайти необхідну літературу для виконання, наприклад, 
проектних розрахунків, у розділі «Бібліотека».

Особливу увагу слід приділити розробленій єдиній базі даних («База виробників»), 
яка включає інформацію про українських виробників обладнання та постачальників 
в Україні закордонного обладнання для водопровідно-каналізаційного господарства. 
Дана база створена у рамках виконання Державної програми активізації розвитку 
економіки на 2013-2014 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 
27 лютого 2013 р. № 187, стосовно підтримки вітчизняного виробника Міністерством 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Базу упорядковано таким чином, щоб якнайбільше відповідати інтересам запитів ко-
ристувача. Її структуровано та розділено на 8 категорій відповідно до конкретних сфер 
застосування обладнання для ВКГ. Метою такого впорядкування є швидкий перехід 
до того розділу, що безпосередньо цікавить користувача. Така організація інформації 
суттєво скорочує час пошуку та підбору обладнання.

Кожну із категорій, представлених на сайті, також розділено на підкатегорії, що 
звужує процес пошуку до спеціального виду обладнання. Варто зазначити, що пошук 
обмежується мінімальними та максимальними вимогами до обладнання. Кожна сторінка 
містить коротку інформацію про фірму-виробника та її контактну інформацію.

Отже, основними перевагами створеного ресурсу є:
Швидкий та організований пошук інформації у сфері водопровідно-каналізаційного • 
господарства.
Інформація, розміщена в електронній базі, не залежить від індексації сайтів • 
та сторінок пошуковими системами (google, Яндекс та ін.) – наявну на порталі 
інформацію спеціалісти інституту одержують безпосередньо у виробників облад-
нання.
Найбільш повна і актуальна інформація у законодавчій сфері та інформація щодо • 
українських і закордонних виробників обладнання. Кількість фірм – учасників 
проекту – постійно розширюється.

Створена база даних може використовуватись при реалізації державної політики у 
сфері водопровідно-каналізаційного господарства, запровадженні нових технологій, 
розробленні проектно-кошторисної документації тощо. На наш погляд, створення 
єдиної електронної бази для фахівців водопровідно-каналізаційного господарства 
суттєво спростить роботу цієї галузі.
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технологии GEA Westfalia Separator – лучшие среди первых

Оптимальные достижения надежности и производительности – залог успеха не толь-
ко в автоспорте. Под девизом «Технологии geA Westfalia Separator – лучшие среди пер-
вых» мы достигаем наивысших стандартов качества при производстве центробежного 
оборудования:

geA Westfalia Separator • waterMaster – декантеры cf серии позволяют обеспечить 
максимальную надежность и эффективность разделения при беспрецедентно низ-
ком энергопотреблении.
geA Westfalia Separator IO – новая система управления, сочетающая в себе просто-• 
ту, эффективность и гибкость в эксплуатации линии с максимальной мобильно-
стью для операторов, которые могут контролировать работу оборудования через 
мобильную панель управления и даже с помощью планшета или смартфона.

ДП «гЕА Вестфалия Сепаратор Украина»
ул. Павловская, 29, 01135,г. Киев, Украина
teл. / факс: +38 044 461 93 55 / 461 93 60

e-mail: ws.ukraine@gea.com
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