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 01.04.2020
Держпродспожислужба здійснює державний нагляд (контроль) за
забезпеченням населення якісною та безпечною для здоров’я людини питною
водою, виконанням програм поліпшення питного водопостачання, рішень
регіональних комісій ТЕБ і НС із зазначених питань.
З метою запобігання негативному розвитку епідемічної ситуації та
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення
Держпродспоживслужбою посилено державний санітарно-епідеміологічний
нагляд за дотриманням вимог санітарного законодавства на об’єктах систем
водопостачання та водовідведення.
У всіх районах областей ініційовані та проведені позачергові засідання
територіальних комісій ТЕБ та НС із винесенням рішень по проведенню
перевірок об’єктів систем водопостачання і водовідведення з питань визначених
Рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 13 березня 2020
року. На рівні органів місцевого самоврядування створені робочі комісії щодо
перевірки суб’єктів господарювання, які забезпечують населення питним
водопостачання, до складу яких включені спеціалісти Держпродспоживслужби.
За інформацією територіальних органів Держпродспоживслужби
спеціалісти служби спільно з місцевими органами виконавчої влади, за участю
органів місцевого самоврядування здійснюються комісійні перевірки суб’єктів
господарювання, що здійснюють питне водопостачання населення та
водовідведення населених пунктів областей.
За
оперативними
даними
територіальних
органів
Держпродспоживслужби під наглядом Держпродспоживслужби у сфері
санітарного законодавства у 2020 році знаходиться 63377 об’єктів
водопостачання, у тому числі об’єктів централізованого водопостачання – 9195,
об’єктів децентралізованого водопостачання – 54182 та
об’єктів
водовідведення - 2385.
Станом на 01.04.2020 спеціалістами територіальних органів
Держпродспоживслужби у сфері санітарного законодавства перевірено 2674
об’єктів водопостачання, із них 1139 об’єктів централізованого водопостачання
та 1556 об’єктів децентралізованого водопостачання. Перевірено 226 об’єктів
водовідведення.
Під час здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням
санітарного законодавства на 1336 об’єктах водопостачання встановлено
порушення вимог санітарного законодавства, що склало 50%, зокрема високі
показники невідповідності вимогам санітарного законодавства встановлено на

2

599 об’єктах централізованого водопостачання (44,8%) та 740 об’єктах
децентралізованого водопостачання (55,4%).
Станом на звітний період найбільше охоплено перевірками об’єктів
водопостачання та водовідведення у Вінницькій (199), Житомирській (123),
Запорізькій (51), Київській (99), Кіровоградській (130), Одеській (384),
Сумській (175), Харківській (258) та Хмельницькій (578) областях.
У Вінницькій області із перевірених об’єктів централізованого
водопостачання порушення дотримання вимог санітарного законодавства
встановлено на 56 об’єктах, що склало 62%; на 117 об’єктах в Одеській (45%);
на 38 об’єктах у Запорізькій (88%), на 44 об’єктах у Київській (45%), на 36
об’єктах у Кіровоградській (65%), на 36 об’єктах у Рівненській (92%) та на 57
об’єктах у Хмельницькій (80%) областях.
Із перевірених 226 об’єктів водовідведення на 80 об’єктах встановлено
порушення, зокрема на 14 об’єктах у Вінницькій, на 11 об’єктах в Одеській,
на 10 об’єктах у Житомирській, на 9 об’єктах у Київській областях).
Під час здійснення державного нагляду (контролю) у сфері санітарного
та епідемічного благополуччя населення всього досліджено: 1225 проб води
питної із джерел централізованого водопостачання за мікробіологічними
показниками, відхилення складає 0,7%; 1178 проб за санітарно-хімічними
показниками, відхилення складає 6%; досліджено 348 проб води питної із
джерел децентралізованого водопостачання, із них 10 % проб з відхиленнями;
62 проби води поверхневих водойм І категорії, відхилення відсутні.
За результатами здійснених заходів державного нагляду (контролю) на
підставі встановлених порушень санітарного законодавства територіальними
органами Держпродспоживслужби ініційовано 430 засідань комісій ТЕБ та НС,
видано 570 приписів, накладено 27 штрафів.
За інформацією Головного управлінням Держпродспоживслужби
в м. Києві (далі – Головне управління) на виконання доручення т. в. о. Голови
Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів від 16 березня 2020 року № 601-10.1/15 та пункту 6 протоколу
Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 23.03.2020 № 17 створено робочі групи щодо
здійснення перевірок об`єктів централізованого та децентралізованого питного
водопостачання.
За звітний період спеціалістами Головного управління здійснено відбір
та лабораторні дослідження 4 проби питної води артезіанського водопроводу
ПАТ «УКРПЛАСТИК». У трьох пробах питної води виявлені відхилення по
санітарно-хімічним показникам безпечності та якості питної води (рівень
марганцю та амонію), в двох пробах по показниках епідемічної безпеки
(загальне мікробне число та загальні коліформи). У зв’язку з цим направлено
пропозиції на адресу ПАТ «УКРПЛАСТИК» щодо приведення якості води у
відповідність до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 Державні санітарні норми та

3

правила «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання
людиною».
Окрім того здійснено перевірку утримання Деснянської водопровідної
станції (УЕ ДВС) ПРАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ» (лабораторні дослідження
відібраних проб питної води тривають).
Перевірено 10 бюветних комплексів СВКП «КИЇВВОДФОНД»,
встановлено порушення в утриманні зон санітарної охорони артезіанських
свердловин на трьох бюветних комплексах, відібрано 10 проб питної води
(в роботі). З метою усунення недоліків щодо утримання зон санітарної охорони
артезіанських свердловин Головним управлінням надано пропозиції на адресу
СВКП «КИЇВВОДФОНД».
Головним управлінням Держпродспоживслужби в Київській області
проведено перевірки 99 об’єктів централізованого водопостачання та
водовідведення та одного об’єкту децентралізованого водопостачання.
У ході комісійних обстежень були виявлені порушення на 45 (45%)
об’єктах водопостачання, у тому числі 44 об’єктах централізованого та одному
децентралізованого водопостачання.
Основними порушеннями на об’єктах централізованого водопостачання є
відсутність плану заходів, що забезпечує роботу господарсько-питного
водопроводу у разі аварійного забруднення водного об’єкта; ЗСО І, ІІ поясів
артсвердловин не витримуються, огорожі І поясу пошкоджені, на територію
мають доступ сторонні особи; оглядові шахти використовують не за
призначенням, приміщення захаращені сторонніми речами; профілактична
чистка водонапірних веж та мережі із послідуючим знезараженням проводиться
не своєчасно; інженерні комунікації та споруди водогонів на протязі багатьох
років капітально не ремонтувалися, деякі ділянки потребують капітального
ремонту.
Згідно інформації наданої органами місцевого самоврядування
(комунальними установами, що забезпечують населення питною водою),
адміністраціями підприємств також організовано в рамках додаткового
виробничого контролю в період карантину проведення лабораторних
досліджень води питної з РЧВ, водонапірних башт, мережі за умов укладених
угод з ДУ «Київський ОЛЦ МОЗ України» та іншими акредитованими
лабораторіями.
У ході проведення позапланового заходу державного нагляду
(контролю)
КП
«СОЛОНЯНСЬКЕ
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ
УПРАВЛІННЯ» Солонянської селищної ради Головним управління
Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області надано позовну заяву про
застосування заходів реагування в сфері державного нагляду (контролю) до
зазначеного підприємства.
За результатами розгляду справи, адміністративним судом відмовлено у
задоволенні адміністративного позову (станом на звітній період повний текст
рішення суду Головне управління не отримало).
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Централізоване водопостачання населення Волинської області
здійснюється лише з підземного водоносного горизонту.
Фахівцями відділів державного нагляду за дотриманням санітарного
законодавства міських, районних, міськрайонного управлінь Головного
управління, обстежено 4 об’єкти водовідведення (очисні споруди) та 18
об’єктів водопостачання (12 централізованих та 6 локальних артсвердловин
закладів освіти). Обстеження проводилися за участі представників місцевих
відділів управлінь житлово-комунальних господарств, керівників закладів
освіти, котрі є власниками/балансоутримувачами об'єктів водопостачання.
За результатами здійснених заходів встановлено порушення вимог
санітарного законодавства при функціонуванні 9 водопроводів та 2 очисних
споруд.
За підсумками здійсненої роботи власникам/балансоутримувачам
об'єктів водопостачання та водовідведення, головам виконкомів міських (міст
обласного значення), селищних і сільських рад, об'єднаних територіальних
громадам направлено приписи для вжиття заходів реагування, в тому числі
щодо потреби у доведенні показників питної води до нормативних.
Територіальними управліннями Держпродспоживслужби у Львівській
області в складі комісій проведено 17 обстежень об’єктів централізованого
водопостачання та 9 криниць загального користування.
У ході обстежень виявлені порушення на КП «Теребля» смт Рудно,
зокрема:
не розроблено робочу програму (графіки) виробничого контролю якості
води джерела, перед її надходженням у водопровідну мережу, у розподільній
мережі, а саме за видами контролю, за переліком показників та періодичністю.
якість води у місцях водозаборів, перед її надходженням у водопровідну
мережу не відповідає вимогам за показниками епідемічної безпеки, санітарнохімічними показниками;
на гіпохлорит натрію, який використовується в процесі обробки води не
представлено позитивний висновок держсанепідекспертизи;
не визначаються залишкові концентрації реагентів (хлору) під час
знезараження водопровідної питної води;
не представлено медичні огляди працівників, дiяльнiсть яких
пов’язана з обслуговуванням населення, що може призвести до поширення
iнфекцiйних хвороб, в тому числі COVID-19.
За ініціативи фахівців Держпродспоживслужби головою смт. Рудно
прийнято рішення про припинення водопостачання селища КП «Теребля».
На цей час водопостачання здійснюється шляхом довозу води спеціалізованим
автотранспортом ЛМКП «Львіводоканал» (згідно укладеної угоди).
На
інших
перевірених
підприємствах
Львівської
області:
КП «Стрийводоканал» м. Стрий, КП ЖКГ «Сокальводоканал» м. Сокаль,
КП
«Червоноградводоканал»,
КП
«МВУ
ЖКГ
м.
Добромиль»
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Старосамбірського району у зв’язку з недотримання основних вимог
експлуатації зон санітарної охорони (відсутність огорож зон суворого режиму)
ініційовано встановлення блокпостів на межі першого поясу (пояс суворого
режиму) до відновлення пошкоджених ділянок огорожі.
За інформацією Головного управління Держпродспоживслужби в
Тернопільській області у Борщівському районі відсутні дезінфікуючі засоби в
КПП Скала-Подільська (по 10 кг хлорного вапна є на залишку у ЖКП
«Цукровик» та 10 кг діоксиду хлору в ДП «Техніка»). Зазначене питання
заслухано на засіданні оперативного штабу при РДА.
На КП «Тернопільводоканал» (м. Тернопіль) ведеться постійний
контроль якості питної води у свердловинах, на виходах насосних станцій, в
розподільчій мережі на відповідність Державним санітарним правилам і
нормам «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання
людиною» ДСаНПіН 2.2.4-171-10 згідно робочої програми виробничого
контролю безпечності та якості питної води для Тернопільського та
Верхньо-Івачівського водозаборів на 2020 – 2025 роки. Відхилень за хімічними
та мікробіологічними показниками якості питної води не виявлено.
Підприємство забезпечено запасами засобів для знезараження води в достатній
кількості у відповідності до вимог чинного законодавства.
Спільно з представниками влади організовано об’їзд 5-ти водозаборів
об’єктів централізованого водопостачання (КП «Чортківське виробниче
управління водопровідно-каналізаційного господарства» Чортківської міської
ради та 4-ох сільських водогонів) у Чортківському районі. Cилами
ТОКП «Профдезінфекція» у зазначеному районі продезінфіковано
60 громадських криниць.
За участю спеціалістів Головного управління та представників суб'єктів
господарювання, що надають послуги централізованого водопостачання
проведено обстеження дотримання режиму зон санітарної охорони першого
поясу на 15-ти водозабірних спорудах КП «Шумськкомунсервіс» та КП
«Великодедеркальський ККП». В ході проведених обстежень на об'єктах
водопостачання відібрано 15 взірців питної води, на 11 об'єктах щодо
дотримання ЗСО першого поясу виявлені порушення. На адресу керівників КП
«Шумськкомунсервіс» та КП «Великодедеркальський ККП» підготовлено
пропозиції щодо їх усунення.
Додатково надіслано пропозиції органам місцевого самоврядування та
надавачам послуг централізованого водопостачання щодо роботи в період
надзвичайної ситуації.
Головним управління Держпродспоживслужби в Херсонській області
проведено перевірку 78 підприємств водопостачання та 5 підприємств
водовідведення. Під час перевірки встановлено, що всі населені пункти
забезпечені безперебійним централізованим водопостачанням. Персонал
комунальних підприємств, який працює на даних ділянках забезпечений
дезінфікуючими засобами та засобами індивідуального захисту, визначені
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відповідальні за приготування дезінфікуючих розчинів та дотримання режиму
знезараження поверхонь, проводиться термометрія персоналу, хворі до роботи
не допускаються. Перевірені журнали реєстрації аварій на водопровідних на
каналізаційних мережах, в результаті чого встановлено, що всі аварійні ситуації
усуваються на протязі робочого дня, окрім того після усунення аварії на
водопровідних мережах проводиться обов’язкова дезінфекція даної ділянки зі
складанням акту та реєстрацією у відповідному журналі. Всі артезіанські
свердловини розташовані в закритих на замок наземних павільйонах та
підземних камерах, запірна арматура герметична, утримується в належному
санітарному стані.
Порушення щодо кратності та обсягів проведення відомчого контролю
встановлено на 24 підприємствах області.
Особлива увага приділяється контролю за якістю знезараження стічних
вод від інфекційних стаціонарів (відділень).
Головним управлінням Держпродспоживслужби в Сумській області
проведено 120 комісійних перевірок (22 об’єкти централізованого
водопостачання та 98 об’єктів децентралізованого водопостачання). Порушення
санітарного законодавства виявлено на 10 об’єктах централізованого (45%) та
10 об’єктах (10%) децентралізованого водопостачання.
На водогоні Вирівського старостинського округу Річківської сільської
ради Білопільського району, обслуговуючих кооперативах «Бочечки-Вода»
та «Козацьке Джерело» Конотопського району, сільському водопроводі
Яснопільщанського старостинського округу Липоводолинської селищної ради,
КП «Водоканал» м. Лебедин, підприємство «Путивльміськводоканал» відсутні
графіки виробничого контролю безпечності та якості питної води, лабораторні
дослідження питної води не проводяться, відсутній запас дезінфікуючих
засобів.
На випуску каналізаційних очисних споруд Конотопського
комунального
підприємства
«Виробниче
управління
водопровідноканалізаційного господарства» первинні відстійники переповнені мулом, тому
працюють неефективно, видалення плаваючих домішок проводиться неякісно,
дезінфекція стічних вод після очищення не проводиться, хлораторна не працює.
На очисних спорудах КП «Кролевецьводоканал» потребують очищення
біологічні ставки.
При проведенні обстежень джерел децентралізованого водопостачання
виявлені порушення утримання громадських шахтних колодязів в с. Сахни
Бочечківської сільської ради Конотопського району: відомчий контроль
безпечності та якості питної води з громадських шахтних колодязів не
проводиться, відсутні дезінфікуючі засоби для проведення дезінфекційних
робіт з профілактичною метою,
За результатами комісійних перевірок надано 16 приписів щодо
усунення виявлених порушень на об’єктах централізованого водопостачання,
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накладено 3 штрафи на керівників об’єктів водопостачання. Ініційовано
проведення 3 позачергових засідань комісій ТЕБ і НС на рівні ОТГ.
Головним управління Держпродспоживслужби в Харківській області
посилено нагляд за дотриманням вимог санітарного законодавства на об’єктах
водопостачання та водовідведення на території населених пунктів Харківської
області. Районними та міськими структурними підрозділами Головного
управління спільно з представниками місцевих органів виконавчої влади та за
участю представників органів місцевого самоврядування здійснено комісійні
перевірки 20 об’єктів централізованого та 156 об’єктів децентралізованого
водопостачання, а також 8 об’єктів водовідведення.
У ході здійснення комісійних перевірок, проведених спільно з
представниками місцевих органів виконавчої влади та за участю представників
органів місцевого самоврядування встановлено порушення щодо не дотримання
графіку проведення та періодичності відомчого лабораторного контролю якості
питної води на Комунальному водогоні КП «Вишнівське» Вишнівської
сільської ради Балаклійського району Харківської області; КП «Комунальник1» Шевелівської сільської ради Балаклійського району Харківської області; КП
«Зачепилівське водопровідно-каналізаційне підприємство» та КП «Джерело»
Печенізького району Харківської області.
Крім того, не оформлені санітарні паспорти на інженерні споруди
нецентралізованого питного водопостачання відповідно до вимог санітарного
законодавства в с. Новомиколаївка та с. Мечебилове Барвінківського району
Харківської області; Гур’єво-Козачанська сільська рада Золочівського району
Харківської області; Ізюмська міська рада, КП «Благоустрій м. Ізюм»;
Роганська селищна рада Харківського району Харківської області).
Не забезпечується
лабораторний контроль
якості питної води
громадських колодязів Сеньківською сільською радою Куп`янського району
Харківської області, Олександрівською сільською радою Богодухівського
району Харківської області та інші).
Загалом порушення встановлено на 8 об’єктах централізованого та на
139 об’єктах децентралізованого водопостачання, а також на одному об`єкті
водовідведення. З метою забезпечення усунення виявлених порушень
районними
та
міськими
підрозділами
Головного
управління
Держпродспоживслужби в Харківській області винесено 21 припис та 9
відповідальних осіб притягнуті до адміністративної відповідальності.
На виконання доручення Головного управління Держпродспоживслужби в
Одеській області від 16 березня 2020 року № 14 на всіх адміністративних
територіях області створено робочі групи з питань перевірки нормативного
водоохоронного режиму в зонах санітарної охорони джерел та об’єктів
централізованого та децентралізованого водопостачання, правил експлуатації
об’єктів та систем питного водопостачання.
В області проведено 384 комісійні перевірки об’єктів водопостачання та
водовідведення (11,4%), порушення санітарного законодавства встановлено на
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42% перевірених об’єктах Арцизького, Березівського, Білгород - Дністровського,
Болградського,
Великомихайлівського,
Іванівського,
Подільського,
Миколаївського, Овідіопольського,
Роздільнянського, Саратського та
Лиманського районів області в частині незадовільного санітарно-технічного
стану об’єктів та мереж водопостачання, відсутності незнижувального місячного
запасу деззасобів, не проводиться посилений режим очистки та знезараження
питної води і стічних вод з контролем якості та безпечності питної води, яка
подається до споживачів, не дотримання зон суворого режиму тощо.
Суб’єктам господарювання за результатами встановлених порушень
направлено 164 приписи.
У рамках виконання рішення РНБО фахівці Головного управління
Держпродспоживслужби
в Черкаській
взяли участь у 15 перевірках
комунальних водопровідно-каналізаційних підприємств централізованих джерел
водопостачання.
За результатами перевірки КП «Чигирин» м. Чигирин за виявлені
порушення вимог санітарного законодавства (відсутній висновок державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи
на
технологічний
регламент
виробництва питної води та порушення проведення виробничого контролю
безпечності та якості води перед надходженням у водопровідну мережу) на
керівника підприємства накладено штраф.
З розподільчої мережі централізованого водопостачання області
відібрано та досліджено за мікробіологічними показниками 24 проби питної
води, виявлено 1 відхилення від гігієнічних нормативів. На адреси керівників
об’єктів водопостачання направлено 2 приписи щодо усунення виявлених
порушень.
Фахівцями Держпродспоживслужби в Хмельницькій області спільно з
місцевими органами виконавчої влади та органами самоврядування обстежено
485 об’єктів (52 централізованого та 443 децентралізованого водопостачання),
відповідно порушення санітарного законодавства встановлено на 44 та 268
об’єктах водопостачання. Основними порушеннями є забруднення першого
поясу зони санітарної охорони; необхідність ремонту перекриття камери
каптажів; не здійснюється виробничий лабораторний контроль якості питної
води, що подається населенню; не проведені планові очищення та дезінфекція
водонапірних веж; відсутність періодичний медичний огляд працівники
згаданої сфери. По виявлених недоліках надано 26 приписів по їх усуненню.
У кожному територіальному управлінні Миколаївської області
організований щоденний моніторинг даних, що надходить від підприємств та
суб’єктів господарювання в сфері питного водопостачання, в тому числі
наявність аварій на мережах водопостачання та водовідведення.
Спеціалістами територіальних управлінь проведено 6 перевірок об’єктів
водопостачання, в тому числі 3 позапланові перевірки виконання приписів,
наданих за результатами попередніх планових перевірок.
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За результатами планової перевірки ФОП Копосов, що забезпечує
питною водою населення с. Широкий Лан (Веселиновський район), за виявлені
нестандартні зразки води за санітарно-хімічними показниками направлено
пропозиції Голові сільської ради та ФОП Копосов щодо приведення питної
води до вимог санітарного законодавства.
За результатами перевірок на голів Адамівської та Новомихайлівської
сільських рад Врадієвського району за невиконання приписів накладено 2
штрафи, направлено 25 приписів на підприємства централізованого
водопостачання.
Питання державного нагляду (контролю) дотримання вимог санітарного
законодавства на обʼєктах систем водопостачання та водовідведення в
населених
пунктах
знаходиться
на
постійному
контролі
Держпродспоживслужби.
_______________________________________________________

