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частіше фіксувалося у Терно�
пільській (7,4%), Закарпатсь�
кій (7,3%), Харківській (7,2%)
Вінницькій (7,0%), Миколаїв�
ській (6,9%) та Кіровоградсь�
кій (5,6%) областях.

Висновки
Таким чином, результати

дослідження показали, що
проблеми водопостачання на�
селення та якості питної води
значно загострилися, особли�
во в останні роки, і потребують
комплексного вирішення. Ос�
новна кількість водоочисних
споруд була побудована понад
40�50 років тому й морально
застаріла. На більшості з них
застосовуються недосконалі
технології, реагенти і матеріа�
ли, що не здатні перешкоджати
потраплянню у питну воду ре�
човин, дія яких на організм лю�
дини може негативно вплинути
на її здоров'я. Важливим зали�
шається питання надійного
знезараження води, особливо
з урахуванням теперішнього
стану водоводів і розподільних
мереж, які містять постійну за�
грозу вторинного забруднення
води. 

З метою поліпшення якості
питної води, що подається на�
селенню, необхідно ширше ви�
користовувати підземні води,
вести постійний моніторинг
якості води поверхневих во�
дойм, використовувати додат�
ково очищену воду, яку отри�
мують у локальних водоочи�
сних установках колективного
використання або з індивіду�
альних фільтрів.
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акон України "Про загально�
державну програму адаптації
законодавства України до за�
конодавства Європейського
Союзу" [1] визначив завдання
щодо приведення норматив�
но�правових актів України у
відповідність до європейсь�
ких. Тому метою нашого до�
слідження є аналіз відмінно�
стей європейського й укра�
їнського водного законодав�
ства щодо питної води.

В європейському і українсь�
кому водному законодавстві
держава бере на себе зо�
бов'язання забезпечувати
своїх громадян безпечною для
здоров'я питною водою. Ос�
новні принципи такої безпеки
(нормування показників без�
пеки поетапно від джерела до
споживача питної води) збіга�
ються в європейському й укра�
їнському водному законодав�
стві і викладені у низці спе�
ціальних законів.

Водне законодавство, прий�
няте Європейським співтова�
риством (ЄС), також як і укра�
їнське, можна поділити на три
основні категорії: 

А. Директиви, що встано�
влюють якість води для вико�
ристання з різними цілями, у
тому числі питними;

B. Директиви, спрямовані на
обмеження або заборону про�
мислових викидів небезпеч�
них речовин у воду;

C. Директиви з охорони при�
родних водойм (річки, моря
тощо) від забруднення і висна�
ження.

До категорії А (табл. 1) нале�
жить Директива 80/778/EC
[2], щодо "якості води, приз�
наченої для споживання насе�
ленням" (прийнята 1980 р. і
більш відома під назвою "Ди�
ректива з питної води" (Drin�
king Water Directive). Цей доку�
мент ліг в основу водного за�
конодавства європейських
країн�членів ЄС, а також був
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врахований при складанні ук�
раїнського СанПіН для води
господарчо�питних водогонів
(табл. 2 [4]). Оскільки біль�
шість європейських країн ви�
конала цю директиву, їй на
зміну було розроблено Дирек�
тиву 98/83/EC [3].

В якості критеріїв безпеки
питної води в епідемічному від�
ношенні й нешкідливості за хі�
мічним складом у Директиві
80/778/EC використовуються
знайомі нам мікробіологічні,

органолептичні, фізико�хімічні
та токсикологічні параметри.
Крім того в окрему групу виді�
лено речовини, присутність
яких у воді у більших кількостях
небажана, та параметри
пом'якшеної води, призначеної
для споживання. Загалом у та�
блицях Директиви 80/778 66
параметрів безпеки питної во�
ди, у Російському СанПіН
2.1.4.1074�01 "Питна вода. Гігі�
єнічні вимоги до якості води
централізованих систем пит�

Таблиця 1
Порівняння європейського й українського водного законодавства

А. Закони, що встановлюють якість
води для використання з різними

цілями

B. Закони, спрямовані на
обмеження або заборону

промислових викидів небезпечних
речовин у воду

C. Закони з охорони
природних водойм (річки,

моря та ін.) від забруднення
й виснаження

Європейське водне законодавство

ДИРЕКТИВА 98/83/ЄС (1998р.) змінила
Директиву 80/778/ (1980 р.,) стосовно

якості води, призначеної для
споживання населенням. Входить 

до переліку програмних заходів
Директиви ЄС 2000/60(Ін.6)

ДИРЕКТИВА 80/68/ЄС (1979 р.) Про
охорону підземних вод від забруднення,

викликаного деякими небезпечними
речовинами, перерахованими 

у Директиві. (Її замінить ВРД після
перехідного періоду)

Директива 2000/60 ЄС
(ВРД) про встановлення

рамок дії Спільноти 
у галузі водної політики

(Водна рамочна)

ДИРЕКТИВА 2006/7/ ЄС заміняє
Директиву 76/160/ЄС, ДИРЕКТИВА

2006/7/ЄС заміняє Директиву
76/160/ЄС Про якість води для купання.

Входить до переліку програмних
заходів Директиви ЄС 2000/60

ДИРЕКТИВА 86/85/ЄС 
Про допустимі викиди небезпечних

речовин у воду

ДИРЕКТИВА 2006/118/ЄС
про захист

від забруднення й
виснаження підземних вод

ДИРЕКТИВА 78/659/ЄС 
Чиста вода для риби. (Не діє з 2008 р.
після перехідного періоду введення

Директиви 2000/60)

ДИРЕКТИВА 86/280/ЄС ГДК
небезпечних речовин у воді заміняє

Директиву 76/464/ЄС. Надалі
небезпечні речовини з додатка 2 були
доповнені у Директиві 88/347 ЄС, які

надалі коректуються Директивою
90/415/ЄС і Директивою 2006/11/ЄС

ДИРЕКТИВА 91/676/ЄС
Про захист вод від

забруднення нітратами 
від сільгоспугідь. Входить
до переліку програмних
заходів Директиви ЄС

2000/60(Ін.6)

ДИРЕКТИВА 2006/113/ 
заміняє 79/923/ЄС 

Про якість води для ракоподібних

ДИРЕКТИВА 82/176/ЄС 
Про ГДК ртуті у промислових стічних

водах (Використовується у Директиві
2000/60/ЄС, Ін. 9)

ДИРЕКТИВА 87/217/ЄС
Про азбест у природних

водах

ДИРЕКТИВА 75/440/ЄС Про вимоги до
якості поверхневих вод, призначених

для забору питної води (Не діє з 2008 р.
після 7�річного перехідного періоду

введення Директиви 2000/60)

ДИРЕКТИВА 83/513/ЄС 
Про ГДК кадмію при скиданні

промислових стічних вод
(Використовується у Директиві

2000/60/ЄС, Ін. 9)

ДИРЕКТИВА 96/61/ЄС
Про інтеграційну систему

запобігання і контролю
забруднень місцевості за

участю громадян

ДИРЕКТИВА 79/869/ЄС ( 1979) 
Щодо методів виміру і частоти,

проведення аналізів у поверхневих
джерелах питного водопостачання (Не
діє з 2008 р. після перехідного періоду

введення Директиви 2000/60)

ДИРЕКТИВА 84/491/ЄС 
Про припустимий спуск
гексахлорциклогексану

Використовується у Директиві
2000/60/ЄС, Ін. 9)

ДИРЕКТИВА 91/271/ЄС
Про очищення міських

стічних вод. Входить до
переліку програмних

заходів Директиви ЄС
2000/60 (Ін. 6)

Українське водне законодавство

Закон України "Про питну воду й питне
водопостачання" (2002) Водний кодекс України(1995)

Закон України "Загальнодержавна
програма "Питна вода України" 

на 2006�2020 рр."

Закон України "Про
охорону навколишнього

природного середовища"

Закон України "Про Загальнодержавну
програму розвитку водного

господарства" (2002)

Закон України "Про забезпечення санітарного й епідеміологічного благополуччя
населення" (1994)

2*
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ного водопостачання. Кон�
троль якості" [5] їх 56, в Укра�
їнському ДСанПіН № 136/1940
"Вода питна. Гігієнічні вимоги
до якості води централізовано�
го господарсько�питного водо�
постачання" — 39 [4]. Російсь�
кий ГОСТ Р 51232�98 "Вода
питна" [6] містить тільки за�
гальні вимоги до організації і
методів контролю якості, а нор�
мативи безпеки наводяться ли�
ше у СанПіНі. В Україні дотепер
діє радянський ГОСТ 2874�82
"Вода питна. Гігієнічні вимоги і
контроль за якістю" [7]. Новий
стандарт ДСТУ "Вода питна"
розробляється відповідно до
законів України "Про питну во�
ду й питне водопостачання" та
до "Загальнодержавної про�
грами "Питна вода України" на
2006�2020 рр." [8�9].

У європейській Директиві з
питної води, яка має законо�
давчий характер, критерії без�
пеки та її нормативи наведено
у самій Директиві, що робить
виконання їх обов'язковим. На
жаль, в українських законах
такі нормативи відсутні. Їх на�
ведено у нормативній базі, а
саме у стандартах. Згідно зі
ст. 11 Закону "Про стандарти,
технічні регламенти і процеду�
ри оцінки відповідності" та
"Про стандартизацію" [10�11]
вибір стандартів до засто�
сування є добровільним в Ук�
раїні, що дає підстави мати де�
кілька стандартів з різними
нормативами.

В Україні лише санітарні нор�
ми і правила ДСанПіН [5] фак�
тично є галузевими докумен�
тами (табл. 2), обов'язкові до
виконання усіма виробниками
питної води у відповідності з
водним законодавством Укра�
їни [8, 9, 12].

У Директиві 80/778/EC [2] є
два рівні гранично допустимих
концентрацій для більшості
параметрів. Перший рівень —
бажаний, якого країни�члени
ЄС можуть досягти у перспек�
тиві. Рівень 2 — обов'язковий
для виконання всіма країна�
ми. У Директиві ці норми зак�
ріплено у вигляді величин мак�
симально допустимих концен�
трацій MAC (Maximum Admis�
sible Concentration [3]) для
кожного параметра. На рівні
кожної країни�члена ЄС зако�
нодавство повинне встано�
влювати норми якості води не
гірші, ніж величина МАС. У на�
ступній Директиві 98/83/ЄС

Примітка: * — величини, вказані у дужках, допускаються 
з урахуванням конкретної ситуації.

Показники фізіологічної повноцінності 
мінерального складу

Органолептичні показники 

Інтегральні показники

Токсикологічні показники нешкідливості хімічного 
складу питної води

Таблиця 2
Порівняння деяких показників Державних санітарних 

правил і норм "Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води
централізованого господарсько*питного водопостачання"
(ДСанПіН Наказ МОЗ №383, № рег. 136/1940 у 1997 р. [4])

з Директивами 80/778/ЄС [3] та 98/83/ЄС [3]

Мінералізація загальна (сухий залишок) мг/ л 100�1000 � 1500

Твердість загальна мгекв/ л 1.5�7 � 1.5

Лужність мгекв/ л 0.5�6.5 � >30

Магній мг/ л 10�80 � 50

Фтор мг/ л 0.7�1.5 1.5 1.5

Запах Показник
розведення 2 допускається 2

Каламутність Нефелометричні 0.5 допускається 4

Кольоровість Град 20 допускається 20

Присмак Показник
розведення 2 допускається 2

Водневий 
показник, pH, Одиниці pH 6.5�8.5 6.5�9.5 6.5�

8.5

Мінералізація 
загальна (сухий 
залишок)

мг/ л 1000 (1500) * � 1500

Твердість загальна мгекв/ л ммоль 7(10) * � 1.5

Сульфати мг/ л 250(500) * 250 250
Хлориди мг/ л 250(350) * 250
Мідь мг/ л 1 2 3
Марганець мг/ л 0.1 0.05 0.05
Залізо мг/л 0.3 0.2 0.2
Хлорфеноли 0.0003 � �

Показник Одиниця ДСанПіН.
№ 136/1940

98/83/Є
С

80/778/ЄС
(МАС)

Окислюваність (KMNO4) мг/ л 4.0 5 5

Загальний 
органічний вуглець мг/ л 3.0 � �

Показник Одиниця ДСанПіН.
№ 136/1940 98/83/ЄС 80/778/ЄС

(МАС)

Алюміній мг/ л 0.2 0.2 0.2

Барій мг/ л 0.1 � 0.1

Миш'як мг/ л 0.01 0.01 0.05

Селен мг/ л 0.01 0.01 0.01

Свинець мг/ л 0.01 0.01 0.05

Нікель мг/ л 0.1 0.02 0.05

Нітрати мг/ л 45 50 50

Фтор мг/ л 1.5 1.5 1.5

Тригалометани (ТГМ, сума) мг/ л 0.1 0.1 �

Хлороформ мг/ л 0.06 � �

Дибромхлорметан мг/ л 0.01 � �

Тетрахлорвуглець мг/ л 0.002 � �

Пестициди (сума) мг/ л 0.0001 0.0001 0. 0005
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залишено тільки обов'язковий
рівень нормативів. Українсь�
кий ДСанПіН 1996 р. робився
з урахуванням Директиви
80/778/ЄС. Це демонструє
таблиця 2, в якій предста�
влено значення нормати�
вів з Директив 80/778/ЄС і
98/83/ЄС у порівнянні з укра�
їнським ДСанПіНом.
Як видно з таблиці 2, показ�

ники безпечності у ДСанПіНі
України та у Директиві
80/778/ЄС практично не від�
різняються за величиною. Од�
нак у 2000 р., коли українські
водогінні станції мали перей�
ти на ДСанПіН, не було відпо�
відної технологічної бази для
підготовки питної води, яка б
забезпечила виконання нор�
мативів безпечності води, а їх
вимірювальні лабораторії та
лабораторії СЕС не могли ви�
міряти усі показники через
відсутність необхідних засо�
бів вимірювальної техніки та
обладнання. Введення ДСан�
ПіНу указами МОЗ України
відкладено. Зараз більшість
показників ДСанПіНу "Вода
питна. Гігієнічні вимоги до
якості води централізованого
господарсько�питного водо�
постачання" контролюється
водопровідними станціями.
Однак не всі, тому що техніч�
на база лабораторій все ще
не відповідає необхідному
рівню, а методична база
ДСанПіН (методики виконан�
ня вимірювань окремих по�
казників), що повторює в ос�
новному радянську, істотно
застаріла і вимагає перегля�
ду. Крім того на зміну Дирек�
тиві 80/778/ЄС уведено Ди�
рективу 98/83/ЄС.

У новій Директиві 98/83/ЄС
перелік обов'язкових для кон�
тролю параметрів скорочено з
66 до 48, залишено тільки по�
казники для найпоширеніших
речовин, які можуть знаходи�
тись у питній воді. При цьому
граничні значення багатьох з
них підвищені. Змінено також
перелік критеріїв безпеки,
тепер їх 4 групи: мікробіоло�
гічні, хімічні, індикаторні та ра�
діаційні.

Органолептичні показники
не виділено в окрему групу,
вони належать до індикаторної
групи у числі інших 18. Їх тепер
можна оцінити тільки якісно,
кількісні нормативи відсутні.
Один з індикаторних показни�
ків — електропровідність води

— придатний для автоматизо�
ваних систем моніторингу. Він
використовується для моніто�
рингу і питної води (Директива
98/83), і джерел прісних вод
(Директива 2000/60). Сухий
залишок вилучено з переліку
показників питних вод, так са�
мо як показники твердості,
вмісту Са, Mg, K, I, розчинено�
го кисню.

Директива EC 98/83 містить
тільки ті показники, вплив яких
на здоров'я людини доведено.
В основу європейських норма�
тивів покладено критерії та
нормативи ВОЗ для питної во�
ди. Наприклад, за вмістом йо�
ду у питній воді ВОЗ не вказує
кількісний показник верхньої
межі, оскільки наявних даних з
впливу йоду на здоров'я люди�
ни недостатньо для того, щоб
обмежити його граничний
вміст у воді.

Привертає увагу те, що в
європейських законах одиниці
об'єму води наведено у літрах,
а не куб. дм, хоча у країнах ЄС
теж працюють у системі СІ.

Одним з основних принци�
пів європейського законодав�
ства є те, що на рівні кожного
національного законодавства
державам�членам не дозво�
ляється встановлювати гірші
нормативи, ніж у Директиві,
оскільки рівень захисту здо�
ров'я людини має бути одна�
ковим у межах усього ЄС.
Держави�члени Євросоюзу
можуть включати додаткові
показники безпеки питних
вод, тільки якщо вони значимі
для здоров'я на їхній території
(ст. 5 Директиви 98/83), тобто
не повинні вводити недоведе�
ні за впливом на здоров'я по�
казники.

Відмінністю Директиви
98/83/ЄС від українського
водного законодавства є ви�
мога провадити контроль
якості питної води, що поста�
чається їхнім громадянам, у
крані всередині приватних і
громадських будинків, а не
тільки на виході з водопровід�
них станцій. Також потрібно
контролювати якість питної
води у вмістилищах (цистер�
нах, пляшках тощо) і води, що
використовується для вироб�
ництва у харчовій промисло�
вості. До питної води, розфа�
сованої у пляшки, встановлю�
ються більш жорсткі вимоги,
ніж до водопровідної. Це вка�
зано в окремих статтях Ди�

рективи. Але незалежно від
способу споживання питної
води (з водопровідного крану,
пляшки чи цистерни) всі по�
казники безпечності перера�
ховано в одній Директиві
98/83.

На води мінеральні природ�
ні, натуральні, розфасовані у
пляшки, Директива 98/83/ЄС
не поширюється. Для міне�
ральних натуральних вод є ін�
ша Директива 80/777/EEC
[13]. У цій Директиві міне�
ральною натуральною може
називатися вода, яка отрима�
на з надр (як і інші мінеральні
копалини), але не має ліку�
вальних властивостей. Вона
належить до харчових про�
дуктів, і до неї ставляться від�
повідні вимоги безпечності.
Для лікувальних вод є інша
Директива 65/65 [14]. Тобто у
кожній європейській Дирек�
тиві чітко вказуються рамки, у
межах яких її можна або не
можна використовувати. В
останньому випадку дається
посилання на інші директиви,
де регламентуються ті питан�
ня, що виходять за рамки да�
ної Директиви. Відсутність в
українських законах такої чіт�
кості й послідовності призво�
дить до різночитань і підміни
критеріїв безпеки, коли до
питних вод застосовують
вимоги харчових продуктів
або лікувальних вод. Так, у
перелік ДСТУ "Води міне�
ральні природні фасовані"
[15] входять води питної яко�
сті разом з лікувальними. Од�
нак кількість показників без�
печності лікувальних вод
ДСТУ загалом 11, які не за�
безпечують безпеки здоров'я
споживачів при необмежено�
му постійному споживанні во�
ди для пиття.

Не меншу небезпеку являє
спроба класифікувати всі во�
ди, розфасовані у пляшки (і
питні, і мінеральні столові, і мі�
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неральні лікувальні), об'єд�
навши в єдину категорію —
харчовий продукт. Використо�
вуючи формальну ознаку та�
ри, до вмісту пляшок пропону�
ються єдині критерії безпеки і
класифікації для всіх вод,
незалежно від їхніх властиво�
стей і складу. Посилаючись на
Закон України "Про якість і
безпеку харчових продуктів і
продовольчої сировини" [16],
ігнорується водне законодав�
ство України і Європейського
Союзу і, зокрема, Закон Укра�
їни "Про питну воду і питне во�
допостачання" [8], де чітко
визначаються умови вироб�
ництва питних вод. У ньому
дозволяється використовува�
ти для фасованих питних вод
тільки підземні природні або
додатково оброблені водо�
провідні води. Це підвищує
безпеку споживачів тим, що
виключає воду з незахищених
поверхневих водойм (річок,
озер, ставків тощо). У Законі
про харчові продукти стан
безпеки харчових продуктів
забезпечується виробниц�
твом і обігом відповідно до са�
нітарного законодавства. Про
походження і стан джерел во�
ди не йдеться. Застосування
цього Закону до питної води
відразу вступає у протиріччя з
Європейською Директивою
2000/60 [17] (раніше з 75/440
та 79/369). Директивою
2000/60 вимагається, щоб
держави�члени визначили
джерела води, які використо�
вуються для одержання питної
води, з їхнім переписом за
кількістю та якістю і тим самим
забезпечили дотримання Ди�
рективи 98/83 щодо якості во�
ди, призначеної для спожи�
вання людьми.

Вимоги з вибору джерела
води є найважливішим етапом
одержання безпечної питної
води. Завдяки цьому навіть
скорочення переліку показни�

ків не повинне впливати на
безпечність питної води.

Охороні природних водойм
від забруднення, у тому числі
від забруднення промислови�
ми стічними водами, призна�
чено багато директив, які
представлено у категорії B та
C (табл. 1). Зараз, після вве�
дення у дію Водної рамкової
Директиви 2000/60 [17] бага�
то з них переглядаються.

Директива 2000/60 істотно
змінила водні аспекти керу�
вання в Євросоюзі, ввівши но�
ве поняття "гарного стану"
джерела води, в якому поєд�
нуються біологічні і хімічні кри�
терії оцінки якості та кількості.
Також включено програми ре�
абілітації водойм. Крім того
Директива 2000/60 у своїх
програмах об'єднує вже діючі
директиви у систему, вклю�
чаючи їх у свої програми за до�
помогою посилань або вка�
зуючи термін їхнього скасу�
вання після перехідного періо�
ду (табл. 1). Наприклад, поло�
ження Директиви 2000/60 пе�
реймають рамки контролю
над забрудненням небезпеч�
ними речовинами, визначені
Директивою 76/464/ЄС [18],
що втрачає дію, як тільки від�
повідні положення Директиви
2000/60 будуть виконані у пов�
ному обсязі. Рамки дії Дирек�
тиви містяться навіть в її окре�
мих статтях і положеннях. На�
приклад, підкреслюючи ва�
жливість збереження прісної
води для нащадків, Директива
2000/60 починається зі слів:
"Вода — це не комерційний
товар подібно до інших, а, ско�
ріше, спадок, який варто захи�
щати, охороняти і використо�
вувати належним чином". Це
не суперечить основному по�
ложенню Українського Водно�
го кодексу [19]: "Вода — це
народне надбання". Однак у
певних рамках можна більш
ретельно розробити практич�
не виконання цього принципу.

Директива 2000/60, як і Вод�
ний кодекс, спрямовується на
пріоритетність скорочення
поширення, виділення і втрат
від небезпечних речовин, на
зменшення забруднення під�
земних вод і впливу повеней і
посух. Для досягнення поста�
влених цілей пропонується
еколого�економічний інстру�
ментарій:

акцент на адресність заб�
руднення, що походить з будь�

яких джерел, зокрема на виз�
начення потенційно небезпеч�
них впливів промислових про�
дуктів, за наявності яких "заб�
руднювач платить за забруд�
нення";

на науково обґрунтовану
оцінку ризику. На відміну від
українського водного законо�
давства, де для практичного
втілення навіть дуже гарних
законів не закладене еконо�
мічне обґрунтування їхнього
введення, наприклад Водна
рамкова Директива 2000/60
вимагає, щоб на національно�
му рівні кожна країна розро�
била детальні плани для на�
ціональної промисловості з
розрахунком витрат і користі
(кост�бенефіт). Тобто для ви�
конання Директиви 2000/60
національні регуляторні орга�
ни повинні визначити витрати
з одержання питної води на
місцях, враховуючи утворен�
ня і очищення промислових
стічних вод, і з охорони дов�
кілля. Як частина програмних
заходів державам�членам ре�
комендується використання
економічного інструментарію.
Зокрема, відповідно до прин�
ципу "платить той, хто заб�
руднює", необхідно врахову�
вати відшкодування витрат за
послуги водопостачання,
включаючи витрати на охоро�
ну навколишнього середови�
ща і збереження ресурсів,
пов'язані з заподіянням шко�
ди або негативним впливом
на водне середовище, а не
тільки систему штрафів. Ди�
ректива 2000/60 пропонує
провадити економічний ана�
ліз послуг водопостачання,
що базуватиметься на дов�
гостроковому прогнозуванні
пропозиції та попиту води у
районі кожного окремого річ�
кового басейну.

Вводиться принцип керуван�
ня якістю води за басейнами, у
межах яких мають бути вста�
новлені екологічні завдання, у
тому числі хімічні й екологічні
нормативи, яких необхідно до�
сягнути, та реабілітацію во�
дойм. Басейновий принцип
розвивається і в Україні, однак
тут відсутня ключова особли�
вість Директиви 2000/60 —
обов'язкове широке обгово�
рення фахівцями зацікавлених
організацій і громадськістю
басейнових планів керування
якістю води та підтримка про�
зорого процесу їх виконання.
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Необхідність впровадження
принципів басейнового керу�
вання в Україні визначено
Водним кодексом України [19]
і Законом України "Загально�
державна програма розвитку
водного господарства" [20].
Крім діючих 7 управлінь у ба�
сейнах річок Дніпра, Десни,
Сіверського Дінця, Південно�
го і Західного Бугу, Дністра і
річок Криму, на першому етапі
програми планується ство�
рення нових басейнових упра�
влінь річок Дунаю, Тиси,
Прип'яті, Верхнього і Нижньо�
го Дніпра, Росі та річок Приа�
зов'я. Програма має заверши�
тися створенням басейнових
управлінь для всіх річкових ба�
сейнів на основі прийняття за�
конодавчих актів і Басейнових
договорів. Однак положень
про проведення розрахунків
витрат і користі (кост�бене�
фіт) ні у Водному кодексі, ні у
програмі немає. Хоча у про�
грамі заплановане вдоскона�
лення механізмів розподілу
платежів за використання і
забруднення водних ресурсів і
водні послуги, удосконалення
економічного механізму регу�
лювання водних відносин, але
на практиці реалізація цих
перспективних удосконалень
відсутня.

Іншими словами, якщо від�
повідно до Європейського за�
конодавства, будь�яке новов�
ведення, наприклад новий
критерій безпеки, має бути
обґрунтованим, крім впливу на
здоров'я людини (причому ме�
тодами сучасної доказової
епідеміології), ще й економіч�
но за критерієм користі�ви�
трати, то українське законо�
давство не настільки суворе і
детальне. Це дозволило за�
твердити, наприклад у 2007 р.
новий стандарт замість ГОСТ
2761�84, ДСТУ "Джерела цен�
тралізованого питного водо�
постачання. Гігієнічні й еколо�

гічні вимоги до якості води і
правила вибору" [21], де кіль�
кість показників перевищує
100. Значна їх частина не
обґрунтована ризиком для
здоров'я людини. При цьому
введені цим ДСТУ гідробіоло�
гічні показники відсутні серед
нормативів європейської Ди�
рективи 2000/60. Поява таких
показників не наближає укра�
їнську нормативну базу до
європейської, як цього вима�
гає Закон України "Про за�
гальнодержавну програму
"Питна вода України". У євро�
пейському законодавстві до�
даткові показники (наприклад
вплив на життєдіяльність ри�
би) не належать до критеріїв
якості питних вод. Для цього
існує окрема Директива
78/659/ЄС [22], так само як і
для ракоподібних та інших
мешканців водойм Директива
2006/113 [23] (що замінила
79/923/EC (табл. 1).

Таким чином, порівняння за
критерієм витрат і користі
(кост�бенефіт) дозволяє від�
значити, що безпека людини
від введення додаткових нор�
мативів (наприклад від тесту�
вання підземних вод на вижи�
ваність риби) сумнівна, а ви�
трати на впровадження додат�
кових нормативів можуть
призвести до підвищення вар�
тості питної води та до
необґрунтованого закриття
багатьох джерел води. Хоча в
українських виробників, як ми
зазначали вище, є добровіль�
ний вибір стандартів до за�
стосування та можливість іні�
ціювати затвердження міжна�
родних стандартів (через їх
гармонізацію) як національних
[8, 10, 11].

Директива 2000/60 [17] при�
пускає створення об'єднаної і
координуючої структури для
проведення контролю над
усіма природними водами, у
тому числі підземною водою,

річками, озерами, лиманами й
узбережжям, і вимагає, щоб
вони відповідали "доброму"
статусу до 2015 р. В Україні
організацію та координацію
робіт, пов'язаних з запобіган�
ням погіршення якості водних
ресурсів закріплено за Кабіне�
том Міністрів України. За сані�
тарними органами та органа�
ми охорони природного нав�
колишнього середовища, вод�
ного господарства не закріп�
лено чітку відповідальність за
стан джерел питного водопо�
стачання, так само як не виз�
начено і відповідальність орга�
нів управління за станом вод�
них ресурсів. Це означає, що
вони не відповідають і не за�
безпечують відповідний сані�
тарно�екологічний стан дже�
рел питної води. У Водному
кодексі відсутнє положення
про механізм зворотного
зв'язку та реакції на результа�
ти моніторингу джерел питно�
го водопостачання. Напри�
клад, ведуться усіма станція�
ми спостереження (контроль)
за джерелами води, які надси�
лаються до вищих інстанцій.
Однак дії з боку вищих інстан�
цій відсутні і, як наслідок,
якість води у джерелах про�
довжує погіршуватися. Прак�
тично не залишилося джерел
води першого класу, що відпо�
відають вимогам ГОСТ 2761�
84 "Джерела централізовано�
го господарсько�питного во�
допостачання. Гігієнічні, тех�
нічні вимоги і правила вибору"
[24]. Керування водними ре�
сурсами і виробництво питної
води здійснюється різними ві�
домствами, які не координу�
ються єдиним органом. Хоча
відповідно до Закону України
"Загальнодержавна програма
розвитку водного господар�
ства" [20] необхідно було
створити Міжвідомчу коорди�
наційну раду з питань розвит�
ку водних ресурсів при Кабіне�
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ті Міністрів України, але вона
дотепер відсутня. Можна
впевнено стверджувати, що у
державі присутній певний кон�
троль якості води, але відсутнє
управління якістю води всього
ланцюга: захист води — відбір
води — підготовка питної води
— скидання забруднених вод
— захист води. Це призводить
до великих фінансових витрат
та нераціонального викори�
стання коштів.

На відміну від України Євро�
пейське водне законодавство
чітко забезпечує виконання
водної політики ЄС. Як части�
на загальної політики із захи�
сту прісної води у Директиві
2000/60 [17] запропоновано
заходи щодо запобігання дов�
гострокового погіршення яко�
сті й кількості прісної води, а
також реалізації програми дій
з реабілітації водойм.

У директивах послідовно за�
безпечується безпека питної
води від джерела до спожива�
ча. Так, наприклад Директива
98/83 [2] з питної води встано�
влює граничний рівень нітратів
50 мг/л. Для того, щоб гаран�
тувати його неперевищення у
питній воді, Директива 75/440
[26] з якості поверхневих вод,
призначених для забору пит�
ної води, рекомендує нижчий
рівень — 25 мг/л. Крім того,
для запобігання використання
непридатних джерел води Ди�
ректива 91/676 [27] про нітра�
ти вимагає виявлення ділянок
підземних вод/водойм, де рі�
вень нітратів перевищує
50 мг/л. Директива 2000/60
встановила кінцевий термін —
2015 рік, до якого, з деякими
припустимими виключеннями,
всі поверхневі і підземні води
мають досягти "доброго ста�
ну". За роки, що залишилися
до цієї дати, комунальні під�
приємства повинні вирішити
проблеми для її досягнення.
Подібні завдання поставлено і
в українському водному зако�
нодавстві, зокрема Законом
України "Загальнодержавна
програма "Питна вода Украї�
ни" на 2006�2020 р." [9]. На�
приклад, припинення спускан�
ня неочищених стічних вод у
водойми намічене до 2010 р.,
недостатньо очищених — до
2015 р., що призведе до істот�
ного зниження евтрофікації
водойм. Однак недосконалість
управління та недостатність
фінансування не дозволяють

виконати ці програми та дове�
сти якість води до європейсь�
кого рівня.

Висновки
Критерії безпеки питної води

в європейських і українському
водних законодавствах прин�
ципово не відрізняються, але в
європейському законодавстві
більш системно і раціонально
підходять до забезпечення ви�
конання критеріїв протягом
усіх етапів водопідготовки від
джерела до споживача. Всі
європейські директиви випли�
вають одна з іншої з аналізом
причин розробки, наступності,
послідовності. Остання Водна
рамкова Директива 2000/60
[17] щільно пов'язує євро�
пейське водне законодавство
в єдину систему. Її введенням
ЄС намагається забезпечити
загальні принципи і загальні
рамки для дій усіх країн. Ця
Директива має скоординува�
ти, інтегрувати та у більш дов�
гостроковій перспективі роз�
вивати загальні принципи та
структури для захисту і ефек�
тивного використання води у
Співтоваристві. Таким чином,
політика Європейського Сою�
зу у сфері водного господар�
ства забезпечує прозорі, дієві
та послідовні законодавчі рам�
ки, на відміну від вітчизняного,
де рамковий принцип не прий�
нято. Суперечливість і відсут�
ність в українських законах чіт�
кості і спадковості, чітких меж
їх застосування призведе до
різночитань і підміни критеріїв
безпеки, коли до питних вод,
наприклад, застосовують ви�
моги харчових продуктів або
лікувальних вод.

Європейське водне законо�
давство обмежує кількість
критеріїв безпеки питної води,
обґрунтовуючи їх вибір впли�
вом на здоров'я людини. При
цьому небезпечна дія має бути
доведена саме для людини, а
не тільки для інших живих ор�
ганізмів. Всі критерії безпеки і
перелік їхніх показників мають
статус закону.

Створюючи послідовну, по�
етапну систему безпеки пит�
них вод, європейське водне
законодавство розширює від�
повідальність постачальника
до води у крані, а не тільки при
виході з водопровідної станції.
Критерії безпеки питної води
визначені від джерела води до
крану. Перелік показників без�
пеки питних вод представлено

в одній Директиві 98/83, однак
в окремих статтях визначено
більш жорсткі вимоги до води
з пляшок або води, що викори�
стовується для приготування
харчових продуктів. Директи�
ва 2000/60 [17] вимагає, щоб
держави�члени визначили
джерела води, які використо�
вуються для одержання питної
води з їх переписом за кількі�
стю та якістю, що гарантує
дотримання Директиви 98/83
щодо якості води, призначеної
для споживання людьми. Для
цього Директивою 2000/60
вводяться [17]

критерії "доброго стану"
джерела питної води;

програми реабілітації дже�
рел води питного водопоста�
чання до "доброго стану";

еколого�економічні крите�
рії для зважування користі�
шкоди (кост�бенефіт) при
плануванні водоохоронних
заходів;

економічний принцип: "за�
бруднювач платить за забруд�
нення"; Директива 2000/60
пропонує провадити еконо�
мічний аналіз послуг водопо�
стачання, яке базуватиметься
на довгостроковому прогнозу�
ванні пропозиції та попиту во�
ди у районі кожного окремого
річкового басейну;

басейновий принцип ке�
рування якістю води, реабілі�
тації і охорони водойм, у ме�
жах яких будуть встановлені
екологічні завдання, у тому чи�
слі хімічні та екологічні стан�
дарти, які повинні бути досяг�
нуті, у тому числі з реабілітації
водойм; басейновий принцип
розвивається і в Україні, однак
у нас відсутня ключова особ�
ливість Директиви 2000/60 —
обов'язкове широке обгово�
рення фахівцями зацікавлених
організацій і громадськістю
басейнових планів управління
якістю води і підтримка прозо�
рого процесу їх виконання.

Європейське водне законо�
давство постійно оновлюється.

Діюча в Україні законодавча
база у сфері використання й
охорони питних вод, хоча за�
галом підтримує європейські
критерії безпеки питної води,
багато у чому застаріла й від�
стає в оперативності, не до�
сить детальна й послідовна,
несистемна та суперечлива,
що призводить до неодно�
значного трактування, ство�
рення стандартів, які не відпо�

D4-08 a-.qxd  27.11.2008  0:36  Page 24



25*Е&H

відають європейським вимо�
гам, і до складностей для ви�
конання критеріїв безпеки пи�
тних вод. 

Для вирішення екологічних
проблем водокористування і
водопостачання в Україні
необхідно створити діючий
механізм водокористування і
реалізації природоохоронних
заходів, удосконалення існую�
чої системи керування охоро�
ною та використанням водних
ресурсів.

Водне законодавство України
може бути поліпшене при вико�
ристанні Європейського досві�
ду з розробки правової і техніч�
ної документації, а також прий�
нятих у Водній Директиві
2000/60 підходів і методів з ре�
абілітації водних об'єктів і поліп�
шення безпечної якості води.
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потрібна для життя риби. —
http://www.cleanwater.org.ua/
ru/legislation/eu�directives

23. Директива 2006/113 Про
якість води для ракоподібних.
— http://eur�lex.europa.eu/Le�
xUriServ/LexUriServ.do?uri=CE�
LEX:32006L0113:EN:NOT

24. ГОСТ 2761�84 "Источники
централизованного хозяй�
ственно�питьевого водоснаб�
жения. Гигиенические, техни�
ческие требования и правила
выбора". Межгосударствен�
ный стандарт. / В кн.: Государ�
ственный контроль качества
воды. — М.: ИПК Изд�во стан�
дартов, 2003. — С. 105�115.

25. Директива 75/440 про
якість поверхневих вод, призна�
чених для забору питної води.
— http://www.cleanwater.org.
ua/ru/legislation/eu�directives

26. Директива 91/676 ЄС
стосовно захисту води від заб�
руднення нітратами з сільсь�
когосподарських джерел. —
http://www.cleanwater.org.
ua/ru/legislation/eu�directives/
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