
Робота Головного управління Держпродспоживслужби в Луганській 

області по контролю за станом об’єктів водопостачання та дотриманням 

показників безпечності та якості питної води у 2021 році 

На виконання 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» введеного в дію Указом Президента України від 13 

березня 2020 року № 87 та Указу Президента України № 357/2021 «Про рішення 

Ради національної безпеки і оборони України від 30.07.2021 р. «Про стан водних 

ресурсів України», Головним управлінням Держпродспоживслужби в 

Луганській області проведена робота щодо здійснення санітарно-

епідеміологічного нагляду за дотриманням вимог санітарного законодавства на 

об’єктах систем водопостачання населених пунктів. 

В 2021 році було перевірено 244 об’єкта водопостачання, з них 35 об’єктів 

централізованого водопостачання та 142 об’єкта нецентралізованого 

водопостачання. 

За результатами перевірок виявлені порушення вимог ДСанПіН № 2.2.4-

171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання 

людиною» та постанови КМУ від 18.12.1998 № 2024 «Про правовий режим зон 

санітарної охорони водних об’єктів» на 63 об’єктах (25 централізованого та 38 

об’єктів нецентралізованого водопостачання відповідно). 

Основні порушення, що були встановлені на об’єктах централізованого 

водопостачання: 

• не дотримання режиму першого поясу зони санітарної охорони 

свердловин; 

• не організовано виробничий контроль безпечності та якості питної води 

перед надходженням у водопровідну мережу; 

• відсутні балансоутримувачі свердловин; 

• не проводиться знезараження питної води; 

• недостатня кількість дезінфікуючих засобів. 

Основні порушення, що були встановлені на об’єктах нецентралізованого 

водопостачання: 

• колодязі загального користування не мають балансоутримувачів; 

• більша частина колодязів потребує проведення ремонту (облаштування 

кровлі та зрубів, підставок для відер, вимощення колодязів); 

• не проводиться чищення колодязів. 

Не виконання вищезазначених порушень пов’язано зі значними 

матеріальними витратами або відсутністю балансоутримувача споруд 

водозабезпечення населених пунктів. 

За результатами здійснених заходів Головним управлінням 

Держпродспоживслужби в Луганській області було надано 3 приписи, складено 

3 протоколи на керівників підприємств централізованого водопостачання, 



направлені листи керівникам підприємств, що здійснюють господарську 

діяльність з централізованого водопостачання, керівникам об’єднаних 

територіальних громад та керівництву Луганської обласної державної 

адміністрації щодо виявлених порушень на об’єктах водопостачання. 

Також у 2021 році лабораторіями Держпродспоживслужби проводилися 

дослідження питної води. Всього досліджено 634 проби питної води, відхилення 

від нормативних вимог виявлено у 59 пробах, найбільша частина виявлених 

відхилень стосувалася мікробіологічних показників (42 проби – 71%). 

Згідно регламенту взаємодії з ДУ «Луганській обласний центр контролю та 

профілактики хвороб МОЗ України», у 2021 році Головним управлінням 

Держпродспоживслужби в Луганській області проводилася робота щодо 

недопущення ускладнень санітарно-епідемічної ситуації, пов’язаної із 

споживанням питної води негарантованої якості. 

Відповідно до повідомлень, наданих ДУ «Луганській обласний центр 

контролю та профілактики хвороб МОЗ України», протягом року реєструвалися 

періодичні відхилення у пробах питної води за показникам епідемічної безпеки, 

відібраних у закладах середньої та дошкільної освіти Старобільської міської 

ради. 

За результатами незадовільних проб питної води у закладах освіти, 

Головним управлінням Держпродспоживслужби в Луганській області було 

ініційовано проведення засідання комісії ТЕБ і НС Старобільської міської 

територіальної громади, неодноразово надавались листи з обсягом заходів щодо 

проведення ревізії, дезінфекції та промивки споруд господарсько-питного 

водопостачання та доведення її якості до нормативних вимог, повторного 

дослідження питної води закладів. Також було прийнято участь у комісійному 

обстеженні локального водопроводу Лиманського ліцею Старобільської міської 

ради, за результатами якого було виявлено недоліки в утриманні водопровідних 

та каналізаційних мереж установи та відповідно надано пропозиції по їх 

усуненню. 

Відповідно до наданих пропозицій, керівництвом громади у листопаді-

грудні 2021 року проведені роботи по встановленню системи очищення питної 

води для локальної свердловини Лиманського ліцею Старобільської міської 

ради. Після монтажу системи проведено відбір проб питної води за показниками 

епідемічної безпеки. Якість питної води відповідала нормативним вимогам. 

За результатами проведених заходів по приведенню питної води у закладах 

освіти до нормативних вимог та проведених повторних лабораторних 

досліджень води, вода відповідає вимогам ДСанПіН № 2.2.4-171-10 «Гігієнічні 

вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». 

Робота фахівців Головного управління Держпродспоживслужби в 

Луганській області по контролю за станом об’єктів водопостачання населених 

пунктів триває. 

Інформація щодо проведених заходів оприлюднюється на сайті Головного 

управління Держпродспоживслужби в Луганській області. 


