
 

 

САНІТАРНИЙ ПАСПОРТ  

 

Колодязя Чудейського ліцею №1 

           (назва інженерної споруди нецентралізованого  

                 питного водопостачання населення  

               (бювет, колодязь чи каптаж джерела))   

 

від«26»серпня 2021 року         N ___  

 

Місцезнаходженняспоруди:  

 

               вулиця Карпатська,16 

               населений пункт с. Чудей 

               район Чернівецькій 

               область Чернівецький  

 

 1. Загальнівідомості:  

 

1.1 власник Чудейська об’єднана територіальна громада; 

 

1.2 кількість водокористувачів їдальня Чудейського ліцею.№1; 

 

 1.3 дата введення в експлуатацію1960 року; 

 

 1.4 дата останнього ремонту травень, 2020 року ; 

 

 2. Технічні характеристики  

 

 2.1. Місцерозташування водозабору:  

глибина (м) 14м;  

водоносний горизонт 12,5 м.;  

ємністьчиоб'ємкамеринакопичення (куб.м) 0,75м³; 

дебіт (куб.м/добу) 0,5 м³̸  доб. 

 

 2.2. Влаштування бювету:  

глибина статичного рівня води в свердловині______;  

змінарівня води в свердловиніпротягом  часу  їїексплуатації,  

характер, величина та можлива причина ____________;  

улаштування оголовка свердловини________________;  

 тип розподільної колонки, наявністьпавільйонутощо____________;  

перелікобладнання  та   пристроїв,   щовикористовуються,   їх 

характеристика 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.  

 

 2.3. Влаштування шахтного колодязя:  

наявність глиняного "замка" навколоколодязя, йогорозмір 



Бетонна відмостка 2х2 товщина 20 см;  

відведення стоку від колодязя наявне ;  

огорожа метало профільний  паркан;  

навіс над колодязем  металопрофільний;  

зрубколодязя, його висота  цегляні стіни ,обшиті дерев'яною вагонкою;  

матеріал  стінок колодязя  бутовий камінь;  

ремонтні скоби металева драбина;  

ємність для забору води електронасос;  

утеплення  колодязя (матеріал) доски  деревяні та плівка.  

 

 2.4. Влаштування  трубчастого  колодязя (свердловини):  

глибина  постійного  рівня води від поверхні ____________________;  

зміна рівня води протягом  часу експлуатаціїї,  характер, величина  

та можлива причина ______________________________________________;  

матеріал стінок труб  частого колодязя,   наявність фільтрів,  

матеріал фільтра ________________________________________________;  

улаштування  оголовка ___________________________________________;  

спосіб підйому води (електричним чи  ручним насосом) ____________;  

наявність глиняного   "замка",   водовідведення,   підставкипід 

ємність тощо ____________________________________________________.  

 2.5. Влаштування  каптажу джерела:  

наявність глиняного "замка" навколо каптажу, його  радіус 

 ________________________________________________________________;  

відведення стоку від каптажу ___________________________________;  

 огорожа каптажу ________________________________________________;  

піддонник, кришка (люк) ________________________________________;  

висота горловини  каптажної  споруди _____________________________;  

матеріал  стінок, дна камер и накопичення ________________________;  

технічний стан водорозбірної труби _____________________________;  

перелив настіна у каптажній споруді ____________________________;  

технічний стан переливної труби, водовідведення ________________;  

ремонтні скоби, східці _________________________________________.  

  3. Санітарно-гігієнічна  характеристика  (на  момент  оформлення 

Санітарного паспорта):  

 Біохімічний аналіз води відповідає санітарно гігієнічним нормам . 

 3.1. Проведеннядезінфекціїспоруди та знезараження  води  (дата,  

реагентитощо) щомісяця,остання  дезінфекція споруди  та знезараження  води – 13.08.2021р. 

 

 3.2. Результатилабораторнихдосліджень води за мікробіологічними 

та   санітарно-хімічнимипоказниками,  проведеніустановами  та  

закладами  державноїсанітарно-епідеміологічноїслужби   (дата  

виконання, оцінка, П.І.Б. виконавця, назвалабораторії) 

Результат дослідження мікробіологічної лабораторії (№1237-1240) 

Результат санітарно – гігієнічної лабораторії №137 від 20.08.2021 року відповідає Дсантіну  

2.2 4-171-10. 

 3.3. Рекомендаціїщодоутриманняспоруди,   терміннаступної 

дезінфекції, досліджень води 

1. Утримувати криницю у належному санітарно – технічному стані; 

2.  Проводити знезараження  води ; 

3.  Проводити лабораторні дослідження питної води. 

 

 




