Інформація
щодо виконання пункту 3 рішення Ради національної безпеки і
оборони України від 13 березня 2020 року «Про невідкладні заходи щодо
забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»
станом на 09.04.2020
З метою забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення Держпродспоживслужба спільно з органами виконавчої влади та
місцевого самоврядування у рамках державного санітарно-епідеміологічного
нагляду здійснюють заходи стосовно посилення контролю за системами
водопостачання та водовідведення населених пунктів щодо дотриманням ними
вимог санітарного законодавства.
На період спалаху гострої респіраторної хвороби СОVID-19 взято
під особистий контроль питання сталого забезпечення населення якісною та
безпечною для здоров’я людини питною водою та виконання програм
поліпшення питного водопостачання.
За інформацією територіальних органів Держпродспоживслужби станом
на 08.04.2020 року проведено
955 комісійних обстежень
об’єктів
централізованого
водопостачання,
2252
об’єктів
децентралізованого
водопостачання та 62 об’єкти водовідведення.
Під час здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням
санітарного законодавства порушення встановлено на 571 об’єктові
централізованого водопостачання, що склало майже 60%, на 1023 об’єктах
децентралізованого водопостачання (45%) та на 62 об’єктах водовідведення
(37%).
Найбільше охоплено перевірками об’єктів водопостачання та
водовідведення у Вінницькій (71), Донецькій (112), Житомирській (174),
Запорізькій (78), Одеській (512), Сумській (206), Харківській (388),
Хмельницькій (912), Чернігівській (657) областях.
У Вінницькій області із перевірених об’єктів централізованого
водопостачання порушення дотримання вимог санітарного законодавства
встановлено на 41 об’єкті, що склало 78%; у Запорізькій області на 60
перевірених об’єктах у 98 % встановлено порушення; на 24167 об’єктах в
Донецькій (80%); на 167 об’єктах в Одеській (45%); на 36 об’єктах у Рівненській
(85%); на 46 об’єктах у Полтавській (85%); на 33 об’єктах у Тернопільській
(66%); на 91 об’єктові у Хмельницькій (80%) та на 55 об’єктах у Чернігівській
(37%) областях.
Із перевірених 236 об’єктів водовідведення на 85 об’єктах встановлено
порушення, у тому числі на 11 об’єктах у Житомирській, на 15 об’єктах
Дніпропетровській, на 6 об’єктах у Запорізькій, на 5 об’єктах у Чернівецькій
областях.
Окрім того, Держпродспоживслужбою посилено державний санітарноепідеміологічний
нагляд
за
об’єктами
водопровідно-каналізаційного
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господарства, у тому числі щодо здійснення лабораторних досліджень питної
води за показниками епідемічної безпеки та санітарно-хімічними показниками. З
цією метою за звітний період досліджено 868 проб води питної із джерел
централізованого
водопостачання
за
мікробіологічними показниками,
відхилення складає 2,8%; 805 проб за санітарно-хімічними показниками,
відхилення складає 10,6%; досліджено 353 проби води питної із джерел
децентралізованого водопостачання, із них 11,3 % проб з відхиленнями; 65 проб
води поверхневих водойм І категорії, відхилення відсутні.
Основними порушеннями на обстежених об’єктах є незадовільний
санітарно-технічний стан об’єктів та мереж водопостачання, відсутність
незнижувального місячного запасу дезінфекційних засобів, не проводиться
посилений режим очистки та знезараження питної води і стічних вод
з обов’язковим контролем якості та безпечності питної води, яка подається до
споживачів, не дотримання зон суворого режиму тощо.
Так, протягом звітного періоду спеціалістами Житомирського міського
управління Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській
області проведено обстеження 5 пунктів розливу питної води. Під час перевірок
встановлено, що працівники недотримуються правил особистої гігієни; мають
недостатній запас засобів індивідуального захисту; відсутні особові медичні
книжки на робочому місці, що не дає можливості перевірити дані щодо
проходження періодичного медичного огляду; відсутні дані щодо періодичного
лабораторного контролю якості питної води; недотримується режим дезінфекції
та вологого прибирання приміщень тощо.
Під час обстежень об’єктів централізованого водовідведення
встановлено, що більшість очисних споруд в населених пунктах області
працюють неефективно, зокрема не проводиться знезараження господарськопобутових стоків; незадовільний санітарно-технічний стан приміщень
каналізаційно-насосних станцій та хлораторних; побутові приміщення для
персоналу потребують ремонту; не створені умови для дотримання
працівниками правил особистої гігієни; відсутність засобів індивідуального
захисту; порушується періодичність проходження медичних оглядів персоналом.
У ході проведених обстежень спеціалістами територіальних управлінь
відібрано 160 проб питної води на санітарно-хімічні та мікробіологічні
показники (в роботі).
За виявленні порушення вимог санітарного законодавства на об’єктах
водопостачання та водовідведення керівникам підприємств надано 26 приписів
та 14 пропозицій по усуненню порушень вимог законодавства. Також
ініційовано проведення 18 засідань комісій з питань ТЕБ та НС.
На відповідальних осіб складено 5 протоколів про адміністративне
правопорушення та винесено постанови про накладення штрафів.
Порушення чинного законодавства встановлено на 45% перевірених
об’єктах централізованого та на 33% об’єктах децентралізованого
водопостачання в Одеській області. Основними порушеннями на обстежених
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об’єктах є незадовільний санітарно-технічний стан об’єктів та мереж
водопостачання, відсутність незнижувального місячного запасу дезінфекційних
засобів, відсутність посиленого режиму очистки та знезараження питної води і
стічних вод з контролем якості та безпечності питної води, яка подається до
споживачів, недотримання зон суворого режиму тощо.
Перевірено
50
об’єктів
централізованого
водовідведення
в
Ананьївському,
Балтському,
Березівському,
Білгород-Дністровському,
Болградському, Іванівському, Подільському, Окнянському, Миколаївському,
Овідіопольському, Роздільнянському, Ренійському, Татарбунарському районах,
на яких у 30% обстежених об’єктах встановлено порушення чинного
законодавства.
Суб’єктам господарювання за результатами проведених комісійних
перевірок та встановлених порушень направлено 212 пропозицій.
З метою запобігання негативному розвитку епідситуації та забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення на території Луганської
області директорам комунальних підприємств з постачання питної води
населенню направлено листи щодо посилення виробничого контролю
безпечності та якості питної води з джерел та водопровідної мережі, посилення
контролю за дотриманням вимог до знезараження питної води та достатнього
запасу реагенту.
За звітний період Головним управлінням Держпродспоживслужби в
Луганській області спільно з представниками місцевих державних адміністрацій
та органів місцевого самоврядування було проведено комісійні обстеження
14 об’єктів централізованого водопостачання, 2 об’єктів децентралізованого
водопостачання та 4 об’єктів водовідведення.
Окрім того, за заявами суб’єктів господарювання проведено
3 позапланових заходи державного нагляду (контролю) за дотриманням
санітарного законодавства на об’єктах водопостачання. За результатами
обстежень встановлено порушення вимог санітарного законодавства, зокрема
на КП «Комунальник» Попаснянського району, КП Широківської сільської ради
Станично-Луганського району Луганської області «Артіль», КП Чугинської
сільської ради Станично-Луганського району «Оазіс». Основні порушення:
відсутність більше року виробничого контролю за безпечністю та якістю питної
води з джерел та водопровідної мережі, відсутність дезінфікуючих засобів
(реагентів), не пройдений медичний огляд обслуговуючого персоналу, не
проводиться чищення та дезінфекція споруд тощо.
Для усунення порушень, виявлених у ході обстежень, на адресу органів
місцевого самоврядування, балансоутримувачам підприємств направлено
пропозиції щодо вжиття вичерпних заходів реагування та доведення об’єкту
централізованого питного водопостачання до нормативних вимог.
З розподільчої мережі централізованого водопостачання області відібрано
та досліджено за мікробіологічними показниками 13 проб питної води, за
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санітарно-хімічними показниками 20 проб, з них виявлено 2 відхилення від
гігієнічних нормативів.
Спеціалістами Головного управління Держпродспоживслужби в
Чернівецькій області було проведено 103 моніторингові обстеження джерел
питного водопостачання, у тому числі 9 об’єктів централізованої системи
водопостачання,
94 джерела децентралізованого водопостачання та 6 систем
централізованого водовідведення.
У ході обстежень систем централізованого водопостачання порушення
встановлено на 8 об’єктах: на водопроводі КП «Новоселицька тепломережа»,
Кельменецькому ВУЖКГ, водопроводі смт. Глибока Глибоцького ВУЖКГ,
КП «Криниця» смт. Берегомет, КУП «Комунальник» м. Вижниця, водопроводі
м. Заставна Заставнівського ВУЖКГ, КП «Сторожинецького ЖКГ». Порушення
на цих об’єктах стосуються - не дотримання першого поясу ЗСО для джерел
водопостачання (свердловин); відсутності огорожі, охорони та освітлення;
потребують реконструкції хлораторні та інші.
Слід зазначити, що на вищезазначених водопроводах відсутні відомчі
лабораторії для проведення виробничого контролю безпечності та якості питної
води. Лише на КП «Сторожинецьке ЖКГ», Глибоцькому та Заставнівському
ВУЖКГ наявні лабораторії, що здійснюють дослідження тільки на залишковий
хлор. На цей час лабораторний контроль за якістю питної води не проводиться
(відсутні угоди) на водопроводах смт. Кельменці та в с. Вороновиця
Кельменецького району.
За результатами представлених лабораторних досліджень на даних
об’єктах ( в ІІІ декаді лютого та впродовж березня поточного року ) - вода питна
відповідала вимогам ДСанПІНу 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної,
призначеної для споживання людиною».
У ході обстеження 6 об’єктів централізованої системи водовідведення
встановлено, що каналізаційні очисні споруди (КОС) в м. Новоселиця та
Сторожинець знаходяться в аварійному стані, а в м. Заставна та смт. Глибока потребують реконструкції.
У м. Заставна та Сторожинець стічні води, перед випуском у відповідне
водоймище, підлягають лише механічній очистці, знезараження стоків
не проводиться. Лабораторний контроль стічних вод проводиться лише у
м. Новодністровськ та Вижниця.
Під час обстеження 94 об’єктів децентралізованого водопостачання
встановлено порушення технічного стану на 38 криницях (56% громадських
криниць потребують
продовження терміну дії оформлення санітарних
паспортів). Протягом поточного року знезараження питної води проводилось
лише на 47 % обстежених об’єктів.
Керівникам об’єктів за встановлені порушення надано пропозиції щодо
усунення виявлених порушень вимог санітарного законодавства та
поінформовано голів відповідних районних державних адміністрацій і
об’єднаних територіальних громад.
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За інформацією Головного управління Держпродспоживслужби в
Тернопільській області спеціалістами Борщівського районного управління разом
з органами місцевого самоврядування проведено обстеження 3 джерел
централізованого водопостачання: комунального водогону Скала-Подільський
ККП, сільських водогонів сіл Ланівці та Пищатинці. Під час обстеження
встановлено, що на баланс органів місцевого самоврядування не взято водогони
с. Ланівці та Пищатинці, які на цей час залишаються безгосподарними; зони
санітарної охорони джерел водопостачання невпорядковані; недостатня кількість
дезінфікуючих засобів на всіх водогонах; відсутні плани дій на випадок
аварійних ситуацій; відсутність альтернативних джерел водопостачання.
За результатами перевірок питання щодо роботи водогонів включено до
розгляду на районну комісію з питань ТЕБ і НС.
Слід зазначити, що місцевою владою на цей час уже вжито ряд заходів
щодо усунення встановлених недоліків, зокрема в смт. Скала-Подільська
Борщівського району 27.03.2020 року замінено насос на свердловині № 4,
відновлено водопостачання 4 будинків, на випадок аварійної ситуації виділено
транспорт для підвозу технічної води тощо. Підготовлено письмові пропозиції
суб’єктам господарювання.
Підгаєцьким
районним
управлінням
Головного
управління
Держпродспоживслужби в Тернопільській області головами сільських рад
надано пропозиції щодо укладання угод на проведення виробничого контролю
якості питної води об’єктів водопостачання. Аналогічні пропозиції направлено
головам Великобірківської ОТГ та Смиковецької сільської ради.
Також, рішенням оперативного штабу з організації профілактичних та
протиепідемічних заходів Тернопільської райдержадміністрації зобов’язано
керівників підприємств: ТОВ «ДРУЖБА» с. Лозова, ТОВ «СТЕГНИКІВСЬКЕ»
с. Стегниківці, ТОВ «УКРТМК», с. Cтупки забезпечити організацію та
проведення виробничого контролю питної води на відомчих водогонах.
Всього обстежено 20 джерел централізованого водопостачання, на 18-ти
виявлені порушення.
Інформація щодо здійснення заходів санепіднагляду за об’єктами
водопостачання на території області та результати лабораторних моніторингових
досліджень питної води постійно оприлюднюється на офіційному сайті
Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області.
Районними та міськими структурними підрозділами Головного
управління Держпродспоживслужби в Харківській області здійснено 14
комісійних
перевірок
об’єктів
централізованого
та
116
об’єктів
децентралізованого водопостачання, а також 5 об’єктів водовідведення.
Порушення встановлено на 3 об’єктах централізованого та на 86 об’єктах
децентралізованого водопостачання.
Так, в Кегичівському районі Харківської області з питань забезпечення
населення безпечною та якісною питною водою ініційовано проведення
засідання районної комісії з питань ТЕБ та НС.
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У багатьох
районах Харківської області, зокрема у Зміївському,
Балаклійському, Краснокутському районах комунальні підприємства не
дотримуються графіків проведення відомчого лабораторного контролю якості
питної води згідно робочих програм, не надається інформація про аварії та
відключення на мережах систем водопостачання тощо.
За результатами проведеного контролю за виконанням розпорядчих
документів про усунення виявлених порушень в ході проведення планової
перевірки КП «Комуненерго» Харківської районної ради Харківської області
встановлено, що приписи не виконані, зокрема не дотримується водоохоронний
режим у зонах санітарної охорони джерел централізованого водопостачання, не
розроблений проект організації зон санітарної охорони джерел централізованого
водопостачання.
На інженерні споруди децентралізованого питного водопостачання
(В’язівська селищна рада Краснокутського району, П`ятигірська сільська ради
Балаклійського району, Новомиколаївська, Мечебилівська, Гусарівська сільські
ради Барвінківського району, Бабаївська селищна рада Харківського району)
не оформлені санітарні паспорти, не забезпечено проведення щорічної
профілактичної дезінфекції, не забезпечено проведення лабораторного контролю
якості питної води.
З метою забезпечення усунення виявлених порушень районними та
міськими підрозділами Головного управління винесено 9 приписів та
3 відповідальних осіб притягнуті до адміністративної відповідальності.
За результатами здійснених заходів державного нагляду (контролю) на
підставі встановлених порушень санітарного законодавства територіальними
органами Держпродспоживслужби ініційовано 375 засідань комісій ТЕБ та НС,
видано 557 приписів, накладено 40 штрафів.
Питання державного нагляду (контролю) дотримання вимог санітарного
законодавства на обʼєктах систем водопостачання та водовідведення в населених
пунктах знаходиться на постійному контролі Держпродспоживслужби.
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