
Додаток 
до рішення Кіровоградської 
міської ради 
від 30 червня 2011 року 
№630

ІНФОРМАЦІЯ
про санітарно-технічний та протиепідемічний стан громадських 

колодязів, розміщених на території м. Кіровограда

Згідно з переліком об’єктів поточного нагляду, на території 
м.Кіровограда знаходяться 128 громадських колодязів (76 колодязів – на 
території Кіровського району, 52 колодязя – на території Ленінського 
району). З 128 існуючих громадських колодязів міста 21  –  непрацюючий у
зв’язку з відсутністю води.

Стан громадських колодязів по 
Кіровському району м. Кіровограда

За кошти, передбачені рішенням Кіровської районної у м.Кіровограді 
ради від 25.05.10 р. № 368 «Про затвердження Програми соціально-
економічного розвитку Кіровського району м. Кіровограда на 2010 рік» 
проведено очистку 13 громадських колодязів (16,661 тис. грн.):
вул. Балашівська, 29, вул. Лелеківська, 19, вул. Пальміро Тольятті, 53-а, 62,
67, 91, 110, 131, 146, пров. Бородинський, 32, пров. Громадянський,13, 
пров.Лелеківський 2-й, 25, пров. Курський, 39.

 За кошти районного бюджету здійснено ремонт 8 громадських 
колодязів: пров. Бородинський, 32,  пров. Громадянський, 13, вул. Пальміро
Тольятті, 62, 91, 110, 131, 146, вул. Казанська,10.

 В серпні 2010 року Кіровоградським обласним комунальним медично-
виробничим підприємством «Раттус» на підставі договору проведено 
дезінфекцію 43 громадських колодязів: вул. Лазо, 29,  вул. Лелеківська, 19,
37-а, вул. Зарічна, 28, вул. Балашівська, 7 вул. Івана Богуна, 1, 47,
вул. Петровського, 7, 28, вул. Пальміро Тольятті, 30, 53-а, 67, 91, 131, 146, 
вул. Богдана Хмельницького, 35, 50, 79-а, 108, 142, 157, 201, 223, 244, 260-а,
276, 288, вул. Загорська, 10, вул. Мініна, 3, вул. Балтійська, 6, 13,
вул. Толстого (біля залізничного переїзду), вул. Дмитра Донського, 26, 
вул. Українська, 67, вул. Суворова, 39, вул. Котовського, 1,
пров. Лелеківський 2-й, 25, пров. Громадянський, 6, пров. Лозовий, 10,
пров. Бородинський, 32, пров. Кронштадський, 7, вул. Миру, 5, 32 на суму
2,649 тис. грн. Загальна сума, яка була передбачена на покращення санітарно-
технічного стану громадських колодязів на 2010 рік, складала 90,773 тис.грн., 
фактично було виділено та використано 55,407 тис.грн., що було 
недостатнім.  Згідно з рішенням Кіровської районної у м. Кіровограді ради 
від 11 січня 2011 року № 31 «Про затвердження Програми соціально-
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економічного розвитку Кіровського району м. Кіровограда на 2011 рік» на 
ремонт, очищення та дезінфекцію колодязів громадського користування 
затверджено кошти в сумі 150,00 тис.грн. (ремонт колодязів – 74,283 тис.грн., 
очищення колодязів – 51,646 тис.грн., дезінфекція – 6,300 тис.грн.). З 
затвердженої суми (150,00 тис. грн.) 15,717 тис. грн. – погашення 
заборгованості за 2010 рік по ремонту, 2,054 тис. грн. – погашення 
заборгованості за 2010 рік по очищенню колодязів. Виділених коштів для 
покращення санітарно-технічного та санітарно-гігієнічного стану колодязів є 
недостатнім. Роботи по ремонту колодязів планується проводити по 
вулицях, де відсутнє централізоване водопостачання і громадські колодязі є 
єдиним джерелом питної води населення.

На території Кіровського району м. Кіровограда з 76 лише 33 колодязя 
знаходяться в задовільному санітарно-технічному стані. Інші 33 (43,42%) 
потребують косметичного або капітального ремонту (ремонт навісу, 
оголовків, кришки, підмостки, барабану, фарбування надземної частини, 
відновлення водовідводу, «замку»). Згідно з  постановами Головного 
державного санітарного лікаря м.Кіровограда 11 громадських колодязів 
закриті та не експлуатуються (відсутня вода).

З початку 2011 року санітарно-епідеміологічною службою міста 
здійснено відбір проб для лабораторного дослідження та проведено 
санітарно-епідеміологічне обстеження наступних громадських колодязів:
вул.  Пальміро Тольятті, 91, 22, 67, 81, 53-а, 78, 30, 117, 149, 4, 131, 86,
вул. Богдана  Хмельницького, 223, 35, 201, 288, 79-а, 108, 175, 110, 276, 260-а, 
244, пров. Курський, 39,  пров.Громадянський, 6, 15, вул. Котовського, 1,
вул. Івана Богуна, 47, вул. Петровського, 7, 29, 74, пров.Лелеківський 2-й, 25, 
вул.Лелеківська, 19, 29, вул. Балашівська, 7, 29-а, вул. Зарічна, 38, 
вул. Лазо, 29.

Стан громадських колодязів по 
Ленінському району м. Кіровограда

Протягом 2010 року проведено очищення 20 громадських колодязів, 
дезінфекцію 33 громадських колодязів: вул. Карпатська, 17, 26,
вул. Закарпатська, 20, вул. Світлогорська, 8, вул. Степана Разіна, 8, 22, 28, 
пров. Червоний, 15, пров. Колгоспний, 4, пров. Степовий, 39, 
пр. Олександрійський, 5, пров. Яблуневий, 7, вул. Колодязна, 61, 
вул.Світла, 53, пр. Середній, 46, 65, вул. Чернишевського, 133, 143, 
пр.Свердлова, 179, вул. Красіна, 36, 52, вул. Микитенка, 3, 21, 38, 43, 52, 
вул.Маріупольська, 2, вул. Шкільна, 26, вул. Баумана, 16, 
вул. Багратіона, 24, вул. Середня П’ятихатська, 3, 14а, вул. Чугуєвська, 36,
вул. Криворізька, 26, вул.Очаківська, 30, вул. Першотравнева,24, 
пров.Донський, 26, вул. Нікопольська, 11, вул. Халтуріна, 7, вул. Генерала 
Шумілова, 75, вул. Кавказька, 33, вул. Луганська, 8, 12, вул. Приміська, 1, 14 
на суму 70,000 тис.грн., фактично було виділено та освоєно 
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66,295 тис.грн. (1,399 тис.грн. – дезінфекція, 34,896 тис.грн. – ремонт, 
30,0 тис.грн. – очищення).

Запланована вартість робіт по ремонту, очищенню та дезінфекції 
колодязів загального користування на 2011 рік складає 78,4 тис. грн.
(42,0 тис.грн. – ремонт, 30,0 тис.грн. – очищення, 6,4 тис.грн. – дезінфекція).

З початку  2011 року санітарно-епідеміологічною службою міста 
здійснено відбір проб для лабораторного дослідження та проведено 
санітарно-епідеміологічне обстеження з наступних громадських колодязів:
вул. Шкільна, 26, вул. Микитенка, 53, вул. Криворізька, 13, вул. Халтуріна, 7,
вул. Середня П’ятихатська, 3, вул. Кавказька, 33, пр. О. Кобилянської, 24,
вул. Микитенка, 43, вул. Нікопольська, 11, вул. П’ятихатська, 14-а,
пров.Першотравневий, 24, вул. Приміська, 1, вул. Приміська, 14,
вул.Чернишевського, 143-а, пров. Першотравневий, 18, пров. Червоний,17, 
вул.Світла,53, вул.Закарпатська, 18, вул.Світлогорська, 8, вул. Колодязна, 61, 
пров. Яблуневий, 7, вул. Карпатська, 26, вул. Карпатська, 17, вул. Разіна, 24,
пров.Колгоспний, 4, пров.Степовий, 37, пров.Олександрійський, 5, 
вул.Луганська, 8-а, пров. Дмитра Донського, 26, вул. Українська, 67, 
вул.Суворова, 179, вул. Суворова, 89, вул. Очаківська, 30, вул. Баумана, 16, 
вул. Красіна, 52, вул. Красіна, 36, вул. Луганська, 8.

На території Ленінського району м. Кіровограда з раніше існуючих
52 колодязів в робочому стані залишаються 44. З 44 існуючих колодязів 
18 (40,9%) потребують капітального ремонту.

Практично усі колодязі Ленінського та Кіровського районів мають 
високий рівень забруднення нітратами. З метою попередження негативного 
впливу нітратів в воді громадських колодязів  на здоров’я населення 
санітарно-епідеміологічною службою міста здійснюється щорічний 
моніторинг якості води в колодязях. При цьому проведені дослідження води 
колодязної:

2008 р. – 49 шт.;
2009 р. – 48 шт.;
2010 р. – 32 шт.;
2011 р. – 69 шт.
Питома вага досліджень, де встановлено перевищення допустимих 

норм по вмісту нітратів, складає:
2008 р. – 30 шт.;
2009 р. – 40 шт.;
2010 р. – 19 шт.;
2011 р. – 64 шт.
Вміст нітратів в воді колодязній перевищує гігієнічні нормативи від

3 до 11 разів, що може негативно впливати на стан здоров’я населення міста, 
особливо на дітей до 3-х років.

Незважаючи на застосовані заходи по покращенню санітарного стану 
громадських колодязів у 2010 році (проведено очистку 33 колодязів,
дезінфекцію 76 колодязів), ситуація не змінилася.
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З початку 2011 року фахівцями служби  з 100 працюючих громадських 
колодязів відібрано 69 зразків води для лабораторного дослідження. Дані 
лабораторного дослідження показали, що 64 (92,75%) проби колодязної води 
не відповідають Державним санітарним нормам та правилам «Гігієнічні 
вимоги до води питної,  призначеної для споживання людиною»
(ДСанПін 2.2.4-171-10) – перевищення вмісту нітратів та умовно патогенної 
флори. Лише вода з п’яти колодязів, а саме: вул. Богдана  Хмельницького,
108, 175, вул. Пальміро Тольятті, 91, пров. Степовий, 37, вул. Колодязна, 61
відповідає вимогам діючих санітарних норм та правил за вмістом нітратів та 
санітарно-мікробіологічними показниками.

ВИСНОВОК:

Дані лабораторного дослідження свідчать про те,  що якість колодязної 
води  є нестабільною.

Вода з громадських колодязів не відповідає вимогам  Державних 
санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної,  призначеної 
для споживання людиною» (ДСанПін 2.2.4-171-10) та не придатна для 
використання в питних цілях.

Головний державний санітарний
лікар м. Кіровограда І.І. Касьяненко


