ДЕРЖС АНЕЛІД СЛУЖБА УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖСАНЕГІІДСЛУЖБИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ МІСЬКМІЖРАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ
вул. Луначарського, 41, м. Олександрія, Кіровоградська область, 28008
тел./факс: (05235) 4-02-23Е-шаі1: olex.dses@gmail.com. olex.dses@ukr.net
Код ЄДРПОУ 38540096 '

/ 6 квітня 2016 №249/03-11

на № _______ від ________
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Олександрійської районної
д ержав н ої ад мін і стр ації
Полтавець О.О.
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Олександрійської районної
держа в н ої ад м ін і стр а ц ії
Курупу Б.А.

Про відсутність контролю
за водопостачанням
Доводжу до Вашого відома, що управлінням освіти Олександрійської районної
державної адміністрації порушуються вимоги Закону України «Про питну воду та питне
водопостачання» №2918-111 від 10.01.2002р., Закону України «Про забезпечення санітарного
та епідемічного благополуччя населення» №4004-ХІІ від 24.02.1994р. (стаття 18) та
Державних санітарних норм і правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
споживання людиною» (розділу V) в частині забезпечення періодичного контролю
безпечності та якості питної води із джерел нецентралізованого питного водопостачання
населення.
Так. за даними Олександрійського міськміжрайонного відділу ДУ «Кіровоградський
обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України», станом на 18 квітня 2016 року
в навчальних закладах, які забезпечуються питною водою із децентралізованих джерел
водопостачання (трубчастий (свердловина) чи шахтний колодязь) не проводиться контроль
безпечності та якості питної води, за винятком 2-х закладів, а саме: Червонокам'янської 31.11
та Попельнастівської ЗШ. Контроль безпечності та якості питної води із децентралізованих
джерел водопостачання, у вище згаданих закладах, взяли на себе голови сільських рад.
Враховуючи зазначене, керуючись статтями 7, 18. 20, ЗО Закону України
«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» №4004-ХІІ
від 24.02.1994р., з метою запобігання виникнення інфекційних хвороб (захворювань) серед
дітей та персоналу навчальних закладів, пов’язаних із вживанням питної води, п р о п о н у ю ,
в термін до 01 травня 2016 року укласти угоду із організацією, яка має відповідні ліцензії
(дозволи) на проведення періодичного контролю безпечності та якості питної води із джерел
децентралізованого
питного
водопостачання, - за
рахунок
яких
здійснюється
водозабезпечення навчальних закладів, підпорядкованих, відділу освіти Олександрійської
районної ради.
В.о.начальника Олександрійського
міськміжрайонного управління
ГУ ДСЕС у Кіровоградській області ,

Олександрійський міськміжрайонний відділ
ДУ «Кіровоградський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України»:
Вартість досліджень води питної із децентралізованого джерела (трубчастий колодязь
(свердловина) чи шахтний колодязь,):
повний аналіз, проводиться 1 раз на рік (вартість - 384 гри. 18 коп).
скорочений, проводиться 1 раз на сезон (вартість - 1 4 1 гри. 08 коп).
Вартість досліджень 4 проб питної води за мікробіологічними, санітарно-гігієнічними
та органолептичними показниками за рік становитиме 807 гри. 42 коп.
( 384,18 + (3 х 141,08).

