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Щодо результатів моніторингових лабораторних
досліджень якості води поверхневих водойм
(р. Ірпінь) в місці випуску стічних вод з каналізаційно очисних споруд КП « Боярка-водс канал»
Ставимо Вас до відома , що на території Києво-Святошинського
району встановлено 8 контрольних створів постійного спостереження, якості
води на* водоймах басейну р.Дніпро в населених пунктах '/Княжичі ,
Білогородка ,ІГореничі ( в місцях випуску стічних вод з І£ОС Боярка"') та
в селах Віта Поштова,/ Софіїьська'. Борщагівка , Забір'є. Лабораторні
дослідження проб води з контрольних створів здійснюється щорічно з
березня по вересень .
Згідно Плану моніторингових лабораторних досліджень об'єктів
навколишньою середовища на 2018 рік , з метою контролю якості вбди
поверхневих водойм басейну*' р. Дніцрб,
10.05.2018 року КиєвоСвятошинським районним відділом^ лабораторних досліджень ДУ
«Київський С)ЛЦ МОЗ України» були йдібрані зразки води та проведені
лабораторні дослідження на відповідність санітарно-гігієнічним вимогам у
визначених контрольних створах, в тому числі в тих , куди, здійснюється
скид стічних вод після очистки на. каналізаційно-очисних спорудах
КП « Боярка-водоканал» ( контрольні створи № 103-106),
За отриманими
результатами .лабораторних досліджень були
визначені відхилення від нормативних значень за мікробіологічними
показниками в контрольних створах :
- № 104 (с. Білогородка , в місці випуску стічних вод з КОС м.Боярка) ,
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- №105 ( с.Білогордка , 500 м нижче випуску стічних вод з КОС м.Боярка ,
- №106 ( с.Білогордка , 1000 м нижче випуску стічних вод з КОС м.Боярка )
Згідно Протоколів №142,143,144,148 від 16.05.2018 року в даних
зразках води визначена кількість лактозо позитивних кишкових паличок
(ЛКП) , яка є основним показником ступеню фекального забруднення , при
нормі не більше 5000 в дм-5 , реєструвалась в межах від 24 000 ( створи
№105,106) до 240 000 в дм"1 ( створ №104) , що перевищує гранично
допустимі норми в 4,8 та 48 раз !!!
До того ж , з даних зразках води кількість Е.соїі коливалась в межах
від 2 900 ( створ IV»106) до 3 700 ( створ №104-105) . Присутність в воді
Е.соїі вище
1000 в 1 л свідчить про свіже фекальне забруднення
поверхневої водойми , про незавершені процеси самоочищення водойми та
невиконання вимог до очистки та знезараження стічних вод та вказують на
неефективну роботу КОС м.Боярка по знезараженню стічних вод.
Хочу наголосити , що 2017 році за результатами лабораторних
досліджень, у вище зазначених контрольних створах також реєструвались
відхилення по бактеріологічним показникам , про що ми Вас інформували.
Побутові комунальні стоки, які в недостатньо очищеному або й зовсім
неочищенному стані поступають у водойми , можуть містити збудників
різноманітних інфекційних захворювань кишкової етіології , в тому числі,
дизентерії, вірусного гепатиту, паратифу тощо та стати причиною виникнення
спалахів інфекційних захворювань серед населення.
На підставі вище викладеного згідно ст.5 Закону України « Про захист
населення від інфекційних хвороб», ст..18 Закону України «Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення» з метою попередження
виникнення випадків захворювання на кишкові інфекції серед жителів
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