
slaughterhouse animals as an al�
ternative to the Draize eye irrita�
tion test with rabbits // Food and
Chemical Toxicology. — 1993.—
Vol. 31. — P. 69�76.

16. Worth A.P., Balls M. Alter�
native (Non�Amimal) Methods
for Chemicals Testing Current
Status and Future Prospects A
report prepared by ECVAM and
the ECVAM working group on
chemicals // ATLA. — 2002.—
Vol. 30, Suppl. 1. — P. 1�115. 

17. Interlaboratory validation of
in vitro eye irritation test for cos�
metic ingredients: (2) Сhorioal�
lantoic membrane (CAM) test /
Hagino S., Kinoshita S., Tani N. et
al. // Toxicology in vitro. — 1999.
— Vol. 13. — P. 99�113. 

18. Bagley D.M., Cervin D.,
Harbell J.W. Assessment of the
chorionallantoic membrane vas�
cular assay (CAMPA) in COLIPA
in vitro eye irritation validation
study // Toxicology in vitro. —
1999. — Vol. 13. — P. 285�293. 

19. Zuang V. The neutral red re�
lease assay: a review // ATLA. —
2001. — Vol. 29. — P. 575�599.

20. Pape W.J.W., Hoppe U.
Standardisation of an in vitro red
blood cell test for evaluating the
acute cytotoxic potential of tensi�
des // Arzneimittelforschung. —
1990. — Vol. 10. — P.198�502.

21. COLIPA validation project
on in vitro eye irritation test for
cosmetic ingredients and for the
estimation of acute eye irritation
potentials. Present status /
W.J.W. Pape, U. Pfannenbecker,
H. Argembeaux et al. // Toxicolo�
gy in Vitro. — 1999. — Vol. 13. —
P. 343�354.

22. Performance of the poleen
tube growth in the COLIPA valida�
tion stady on alternatives to the
rabbit eye irritation test / U. Kri�
sten, K. Jung, W. Pape et al. //
Toxicology in Vitro. — 1999. —
Vol. 13. — P. 335�342.

23. A Report Prepared in the
Context of the 7 th Amendment
of the Cosmetics Directive for
Establishing the Timetable for
Phasing Out Animal Testing. Al�
ternative (Non�Animal Methods
for Cosmetics Testing: Current
Status and Future Prospects) //
ATLA. — 2005. — Vol. 33,
Suppl. 1. —  Р. 228.

24. Use of OSARs in internatio�
nal decision�marking fra�
meworks to predict health effects
of chemical substances / M.T.D.
Cronin, J.S. Jaworska, J.D. Wal�
ker et al. // Environmental He�
alth Perspectives. — 2003. —
Vol. 111. — P. 1391�1401. 

Україні до цього часу
були відсутні санітарні
вимоги щодо якості та
безпеки фасованої пи�
тної води. Згідно з По�
становою МОЗ України
від 04.09.08 р. №12 за�
тверджено Державний

гігієнічний норматив (ДГН) "По�
казники безпеки та якості фа�
сованої питної води", який роз�
роблено ДУ "Інститут гігієни та
медичної екології ім. О.М. Мар�
зєєва АМН України" (Сер�
дюк А.М., Прокопов В.О., Кор�
чак Г.І., Лось І.П., Зоріна О.В.,
Горваль А.К., Чирська Н.В) за
участю Центральної санітарно�
епідеміологічної станції МОЗ
України (Некрасова Л.С., Про�
тас С.В.), Національного ме�
дичного університету ім.
О.О. Богомольця МОЗ України
(Бардов В.Г., Гаркавий С.І., Гон�
чарук Є.Г.), Інституту колоїдної
хімії  та хімії води ім. А.В. Ду�
манського НАН України (Гонча�
рук В.В.), Наукового інженер�
ного центру радіогідрогеоеко�

логічних досліджень НАНУ (Ше�
стопалов В.М., Набока М.В.),
Українського науково�дослід�
ного інституту медицини транс�
порту МОЗ України (Стрікален�
ко Т.В.), Комітету з питань гігіє�
нічного регламентування МОЗ
України (Кравчук О.П., Кор�
шун М.М.), ДП "Український
науково�дослідний і навчаль�
ний центр проблем стандарти�
зації, сертифікації та якості"
(Почекайлова Л.П.). 

Вимоги до фасованої питної
води гармонізовано з Директи�
вою 98/83/ЄС, відповідають
водному та санітарному зако�
нодавству України та урахову�
ють сучасні підходи щодо нор�
мування показників якості пи�
тної води. ДГН має стати базо�
вим при розробці ДСТУ на фа�
совану питну воду, розробку
якого передбачено згідно з
Законом України "Про Загаль�
нодержавну програму "Питна
вода України" на 2006�2020 ро�
ки" від 3 березня 2005 р.
№ 2455�ІV.

CRITERIA OF THE HYGIENIC SAFETY AND QUALITY 
OF PACKED DRINKING WATER

КРИТЕРІЇ ГІГІЄНІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЯКОСТІ ФАСОВАНОЇ
ПИТНОЇ ВОДИ
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№ Показники, одиниці
розмірності

Значення
показника,
не більше

Методики визначення

Органолептичні показники якості

1 Запах при 20оС, 
при нагріванні до 60оС

0
1

ГОСТ 3351�74, 
ДСТУ EN 1420�1:2004

2 Каламутність, НОФ 0,5 ГОСТ 3351�74, 
ДСТУ ISO 7027�2003

3 Кольоровість, градус 10 ГОСТ 3351�74, 
ДСТУ ISO 7887�2003

4 Присмак, бали 0 ГОСТ 3351�74

Державний гігієнічний норматив 
"ПОКАЗНИКИ БЕЗПЕКИ ТА ЯКОСТІ 

ФАСОВАНОЇ ПИТНОЇ ВОДИ"

Фізико�хімічні показники якості

а) неорганічні компоненти

5 Водневий показник,
одиниці рН 6,5�8,5 ДСТУ 4077�2001 [1]

6
Сухий залишок
оптимальний вміст, 
у межах, мг/дм3

1000 

200�400
ГОСТ 18164�72 

CRITERIA OF THE HYGIENIC SAFETY AND QUALITY 
OF PACKED DRINKING WATER
Hitherto there were no sanitary requirements for the quality and safety of
packed drinking water in Ukraine. The Standard "Indices for Safety and
Quality of Packed Water" was adopted according to the Directives N12
of the MPH of Ukraine, 04.09.08. Requirements to the packed drinking
water were harmonized with the Directive 98/83/EC. They correspon7
dent to the water and the sanitary legislation of Ukraine and take into
account the standardization of the indices of drinking water quality.
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1. СЭВ Унифицированные ме�
тоды исследования качества
вод. — Ч. 1. — М., 1987. / СЕВ
Уніфіковані методи дослідження
якості води. — Ч. 1. — М., 1987.

2. Вода питна. Нормативні
документи. Довідник. — Львів,
2001.

3. РД 118.02.28.88. Методика
фотометрического определе�
ния мышьяка (ІІІ) и мышьяка
(V). / Методика визначення
миш'яку (ІІІ) і миш'яку (V).

4. РД 52.24.81�89. Методиче�
ские указания по определению
массовой концентрации цинка,
меди, марганца, железа в при�
родных водах атомно�абсорб�
ционным методом с атомизаци�
ей пробы в пламени. / Методич�
ні вказівки з визначення масової
концентрації цинку, міді, мар�
ганцю, заліза у природних водах
атомно�абсорбційним методом
з атомізацією проби у полум'ї.

5. МВВ 90�12�98. Поверх�
ностные и очищенные сточные
воды. Методика выполнения
измерений массовой концен�
трации марганца в пробах при�
родной, питьевой и сточной
воды на анализаторе жидкости
"Флюорат�02" (М 01�27�94). /
Поверхневі та очищені стічні
води. Методика виконання ви�
мірювань масової концентрації
марганцю у пробах природної,
питної і стічної води на аналіза�
торі рідини "Флюорат�02".

6. КНД 211.1.4.035�95. Мето�
дика екстракційного фотоме�
тричного визначення міді з діе�
тилдітіокарбаматом свинцю у
поверхневих та стічних водах.

7. МВВ 116�12�98. Поверх�
ностные и очищенные сточные
воды. Методика выполнения
измерений массовой концен�
трации цинка в пробах природ�
ной питьевой и сточной воды на
анализаторе жидкости "Флюо�
рат�02" (М 01�14�94). / Поверх�
неві та очищені стічні води. Ме�
тодика виконання вимірювань
масової концентрації цинку у
пробах природної питної і стіч�
ної води на аналізаторі рідини
"Флюорат�02".

8. СЕВ Унифицированные
методы исследования каче�
ства вод. Ч. 1, т. 2. — М., 1987.
/ СЕВ Уніфіковані методи дос�
лідження якості води. Ч. 1, т. 2.
— М., 1987.

9. МВВ 081/12�0017�01. По�
верхневі води. Методика вико�
нання вимірювань масової кон�
центрації розчиненого сірко�
водню та сульфідів фотоме�
тричним методом.

77*Е&H

№ Показники, одиниці
розмірності

Значення
показника,
не більше

Методики визначення

7
Жорсткість загальна
оптимальна 
у межах, ммоль/дм3

7 

1,5�7,0

ГОСТ 4151�72, 
ДСТУ ISO 6059�2003

8
Лужність загальна 
оптимальна 
у межах, ммоль/дм3

6,5 

0,5�6,5

ГОСТ 23268.3�78, 
ДСТУ 3959 [1, 2, 31]

9
Кальцій 
оптимальний вміст, 
у межах, мг/дм3

130 

25�75

ГОСТ 23268.5�78, 
ДСТУ ISO 6058�2003

10
Магній 
оптимальний вміст, 
у межах, мг/дм3

80 

10�80

ГОСТ 23268.5 �78, 
ДСТУ ISO 6059�2003, 
ДСТУ ISO 11885:2005

11

Фтор 
оптимальний вміст, 
у межах 
для дитячої води, 
у межах, мг/дм3

1,5 

0,7�1,2 

0,25�0,5

ГОСТ 4386�89,
ГОСТ 23268.18�78, 

ДСТУ ISO 10304�1�2003

12

Йод 
оптимальний вміст,
у межах 
для дитячої води, 
у межах, мкг/дм3

50 

20�30 

10�20

ДСТУ ISO 10304�3:2003, 
ЕРА Metod 4500�G

13 Залізо, мг/дм3 0,2
ГОСТ 4011�72, ГОСТ 23268.11�78,

ДСТУ ISO 6332�2003, 
ДСТУ ISO 11885:2005

14 Марганець, мг/дм3 0,05 ГОСТ 4974�72, 
ДСТУ ISO 11885, [4, 5]

15 Мідь, мг/дм3 1 ГОСТ 4388�72, 
ДСТУ ISO 11885:2005, [3, 4, 6]

16 Цинк, мг/дм3 < 0,01 ГОСТ 18293�72, 
ДСТУ ISO 11885:2005, [7]

17 Хлориди, мг/дм3 250

ГОСТ 4245�72, ДСТУ 4079�2001,
ДСТУ ISO 10304�1�2003, 
ДСТУ ISO 10304�3:2003, 

ГОСТ 23268.17�78

18 Сульфати, мг/дм3 250 ГОСТ 4389�72, ДСТУ ISO
10304�1�2003, ГОСТ 23268.4�78

19 Поліфосфати, мг/дм3 0,6 ГОСТ 18309�72

20
Хлор залишковий 
вільний, мг/дм3 < 0,05

ГОСТ 18190�72, 
ДСТУ ISO 7393�1�2003, 
ДСТУ ISO 7393�2:2004, 
ДСТУ ISO 7393�3:2004

21 Сірководень,мкг/д3 < 0,005 [1, 8, 9, 11]

б) органічні компоненти

22
Хлор залишковий 
зв'язаний, мг/дм3 < 0,05

ГОСТ 18190�72, 
ДСТУ ISO 7393�1�2003, 
ДСТУ ISO 7393�2:2004, 
ДСТУ ISO 7393�3:2004

23
Поверхневоактивні 
речовини аніонні,
мг/дм3

< 0,05 [1, 24, 25, 26]

24
Нафтопродукти, 
мг/дм3 < 0,01 ГОСТ 17.1.4.01�80, [1, 27, 28]

25 Феноли леткі, мкг/дм3 < 0,5 [1, 29, 30]

26 Хлорфеноли, мкг/дм3 0,3 ДСТУ ISO 6468�2002, [31]

Токсикологічні показники якості 
а) неорганічні компоненти

27 Кремній, мг/дм3 10 ДСТУ ISO 11885:2005
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10. МВВ 92�12�98. Поверх�
ностные и очищенные сточные
воды. Методика выполнения
измерений массовой концен�
трации сульфида в пробах при�
родной, питьевой и сточной во�
ды на анализаторе жидкости
"Флюорат�02" (М 01�08�97). /
Поверхневі та очищені стічні во�
ди. Методика виконання вимі�
рювань масової концентрації
сульфіду у пробах.

11. Руководство по химиче�
скому анализу поверхностных
вод суши. Под ред. А.Д. Семе�
нова. — Л.: Гидрометеоиздат,
1977. / Керівництво з хімічного
аналізу поверхневих вод суші.
За ред. А.Д. Семенова. — Л.:
Гідрометеоіздат, 1977.

12. Методы исследования ка�
чества воды водоемов. Под
ред. А.П. Шицковой. — М.: Ме�
дицина, 1990. / Методи дослі�
дження якості води водойм. За
ред. А.П. Шицькової. — М.: Ме�
дицина, 1990.

13. МВВ 103�12�98. Поверх�
ностные и очищенные сточные
воды. Методика выполнения
измерений массовой концен�
трации кадмия в пробах при�
родной, питьевой и сточной во�
ды на анализаторе жидкости
"Флюорат�02" (М 01�16�95). /
Поверхневі і очищені стічні во�
ди. Методика виконання вимі�
рювань масової концентрації
кадмію у пробах природної, пи�
тної і стічної води на аналізаторі
рідини "Флюорат�02".

14. МВВ 93�12�98. Поверх�
ностные и очищенные сточные
воды Методика выполнения из�
мерений массовой концентра�
ции кобальта в пробах природ�
ной, питьевой и сточной воды на
анализаторе жидкости "Флюо�
рат�02" (М 01�12�94). / Поверх�
неві та очищені стічні води. Ме�
тодика виконання вимірювань
масової концентрації кобальту у
пробах природної, питної і стіч�
ної води на аналізаторі рідини
"Флюорат�02".

15. РД 52.24.30�86. Методи�
ки выполнения измерений
массовой концентрации ионов
ртути в природной воде мето�
дом беспламенной абсорбции.
/ Методика виконання вимірю�
вань масової концентрації іонів
ртуті у природній воді методом
безполуменевої абсорбції.

16. МВВ 081/12�4562�00. По�
верхностные и очищенные
сточные воды. Методика вы�
полнения измерений массовой
концентрации общей ртути в
пробах природной, питьевой и

№ Показники, одиниці
розмірності

Значення
показника,
не більше

Методики визначення

28
Нітрати (за О3), 
мг/дм3 10

ГОСТ 18826�73, ГОСТ 4192�
82, ГОСТ 23268.9�78, 

ДСТУ 4078�2001, 
ДСТУ ISO 7890�1�2003, 
ДСТУ ISO 7890�2�2003

29
Нітрити (за NO2),
мг/дм3 <0,02

ГОСТ 4192�82, 
ДСТУ ISO 6777�2003, 

ГОСТ 23268.8�78

30 Ціаніди, мг/дм3 <0,01 [1, 11, 32]

31 Амоній, мг/дм3 0,1 ГОСТ 4192�98

32 Алюміний, мг/дм3 0,1 ГОСТ 18165�89, [12], 
ДСТУ ISO 11885:2005

33 Барій, мг/дм3 0,1 ДСТУ ISO 11885:2005, [12]

34 Берилій, мг/дм3 0,0002
ДСТУ ISO 11885:2005, 

ГОСТ 18294�89, 
ГОСТ 18294�2004, [3]

35 Кадмій, мг/дм3 <0,001 ДСТУ ISO 11885:2005, [13]

36 Кобальт, мг/дм3 0,1 ДСТУ ISO 11885:2005, [14, 33]

37 Літій, мг/дм3 0,03 ДСТУ ISO 11885:2005, [1]

38
Молібден (за Mo, 
сумарно), мг/дм3 0,07 ГОСТ 8308�72, 

ДСТУ ISO 11885:2005

39 Натрій, мг/дм3 200 ГОСТ 23268.6�78, 
ДСТУ ISO 11885:2005

40
Калій оптимальний
вміст, мг/дм3 20

ГОСТ 23268.7�78, 
ГОСТ 26449.1�85, 

ІСО 9964�3�96

41 Нікель, мг/дм3 0,02 ДСТУ ISO 11885:2005, [33]

42 Ртуть, мг/дм3 <0,0002 ГОСТ 26927�89, [1], [15], [16]

43 Селен, мг/дм3 0,01 ДСТУ ISO 11885:2005, 
ГОСТ 19413�89, [1]

44 Срібло, мг/дм3 0,025 ДСТУ ISO 11885:2005, 
ГОСТ 18293�72, [33, 36]

45 Свинець, мг/дм3 0,01
ГОСТ 18293�72, 
РД52.24.377�95, 

ДСТУ ISO 11885:2005

46 Стронцій, мг/дм3 7 ДСТУ ISO 11885:2005, 
ГОСТ 23950�88

47 Сурма, мг/дм3 0,005 ДСТУ ISO 11885:2005, [11]

48 Хром (Сr6+), мг/дм3 <0,02 ДСТУ ISO 11885:2005, [33]

49 Бор, мг/дм3 0,5 ДСТУ ISO 11885:2005, [17, 18] 

50 Миш'як, мг/дм3 0,01 ГОСТ 4152�89, 
ДСТУ ISO 11885:2005

51 Озон, мг/дм3 0,1 ГОСТ 18301�72

52 Бромат, мг/дм3 0,01 ДСТУ ISO 10304�1:2003, [35]

53
Кисень для дитячої 
води, мг/дм3, 
не менше

9 ДСТУ ISO 5814�2003, 
ДСТУ ISO 5813:2004

54 Двоокис вуглецю, %

ГОСТ 23268.2�91 

слабогазованої, 
у межах 0,20�0,30 

середньогазованої, 
у межах 0,31�0,40 

сильногазованої > 0,4

б) органічні компоненти

55
Окислюваність перман�
ганатна, мг О2/дм3 2 ГОСТ 23268.12�78

56
Загальний органічний 
вуглець, мг/дм3 3 ДСТУ EN 1484, [1]
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сточной воды на анализаторе
ртути "РА�915+" с приставкой
"РП�91". / Поверхневі та очище�
ні стічні води. Методика вико�
нання вимірювань масової кон�
центрації загальної ртуті у про�
бах природної, питної і стічної
води на аналізаторі ртуті "РА�
915+" з приставкою "РП�91".

17. МВВ 111�12�98. Поверх�
ностные и очищенные сточные
воды. Методика выполнения

измерений массовой концен�
трации бора в пробах природ�
ной, питьевой и сточной воды
на анализаторе жидкости
"Флюорат�02" (М 01�09�94). /
Поверхневі та очищені стічні во�
ди. Методика виконання вимі�
рювань масової концентрації
бору у пробах природної, питної
і стічної води на аналізаторі рі�
дини "Флюорат�02".

18. РД 52.24.41�87. Методи�

ческие указание по фотоме�
трическому определению бора
с азометрином�Н и с кармино�
вой кислотой в поверхностных
и очищенных сточных водах. /
Методичні вказівки з фотоме�
тричного визначення бору з
азометрином�Н і з карміновою
кислотою у поверхневих і очи�
щених стічних водах.

19. Методика выполнения из�
мерений массовой концентра�
ции галометанов в питьевой по�
верхностной воде методом га�
зожидкостной хроматографии
МВХ 08234�2001. Разработана
Харьковским ЦХТ "Кроун". Атте�
стована Харьковским ГЦСМС.
Протокол № 16 от 2.03.2001 г. /
Методика використання вимі�
рювань масової концентрації
галометанів у питній поверхне�
вій воді методом газорідинної
хроматографії.

20. МВ № 0052�98. Газохрома�
тографічне визначення тригало�
генметанів (хлороформу) у воді.

21. МВВ 97�12�98. Поверх�
ностные и очищенные сточные
воды. Методика выполнения
измерений массовой концен�
трации бенз(а)пирена в пробах
природной, питьевой и сточ�
ной воды методом криолюми�
несценции с использованием
анализатора жидкости "Флюо�
рат�02". / Поверхневі та очи�
щені стічні води. Методика ви�
конання вимірювань масової
концентрації бенз(а)пірену у
пробах природної, питної і стіч�
ної води методом кріолюмінес�
ценції з використанням аналі�
затора рідини "Флюорат�02".

22. МВВ 98�12�98. Поверх�
ностные и очищенные сточные
воды. Методика выполнения из�
мерений массовой концентра�
ции бенз(а)пирена в пробах при�
родной, питьевой и сточной во�
ды с использованием анализа�
тора жидкости "Флюорат�02" в
качестве детектора к хромато�
графу (М 01�21�95). / Поверхневі
та очищені стічні води. Методика
виконання вимірювань масової
концентрації бенз(а)пірену у
пробах природної, питної і стічної
води з використанням аналізато�
ра рідини "Флюорат�02" в якості
детектора до хроматографа.

23. РД 52.24.66�88. Методи�
ческие указания по определе�
нию содержания галогенорга�
нических пестицидов и их ме�
таболитов в поверхностных во�
дах. / Методичні вказівки з виз�
начення вмісту галогенорганіч�
них пестицидів і їхніх метаболі�
тів у поверхневих водах.
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№ Показники, одиниці
розмірності

Значення
показника, не

більше

Методики
визначення

57 Хлороформ, мкг/дм3 6

[19, 20]

58 Бромоформ, мкг/дм3 2

59 Дибромхлорметан, мкг/дм3 1

60 Бромдихлорметан, мкг/дм3 1

61
Тригалометани (сума) , 
мкг/дм3 10

62 Тетрахлорвуглець, мкг/дм3 0,2

63
Трихлоретилен та тетра�
хлоретилен (сума), мкг/дм3 1

64 Бенз(а)пірен, мкг/дм3 <0,002 [21], [22]

65 Пестициди (сума), мкг/дм3 0,1 ДСТУ ISO 6468�2002,
[19], [23]

Мікробіологічні та паразитологічні показники

66 
ЗМО при температурі
37оС�24 год

не більше 20 

[37]
67 ЗМО при температурі

22оС�72 год не більше 100

68 Коліформні бактерії відсутність 

69 Pseudomonas aeruginosa відсутність [38]

70 Патогенні ентеробактерії 
(сальмонели, шигели) відсутність [37]

71 Коліфаги відсутність

72 
Ентеровіруси, ротавіруси,
аденовіруси, реовіруси, 
антиген вірусу гепатиту А

відсутність [39, 40, 41, 42, 43]

73 Ооцисти криптоспорідій, 
ізоспор відсутність [44]

74
Цисти лямблій, 
дизентирійних амеб, 
балантидія кишкового

відсутність

75 Яйця та личинки гельмінтів відсутність

Радіологічні показники 
Для води, що виробляється з підземних джерел

76 Радон�222, Бк/дм3 100

[45, 46]

77 Радій�226, Бк/дм3 1

78 Радій�228, Бк/дм3 1

79
Уран (сумарна активність 
природної суміші ізотопів), 
Бк/дм3

1

Для води, що виробляється з водопровідної поверхневих джерел

80
Сумарна бета�активність,
Бк/дм3 1

[45, 46]
81

Сумарна альфа�активність,
Бк/дм3 0,1
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24. МВВ 081/12�4555�00. По�
верхностные и очищенные
сточные воды. Методика вы�
полнения измерений массовой
концентрации анионных по�
верхностно�активних веществ
в пробах питьевых, природных
и сточных вод на анализаторе
жидкости "Флюорат�02". / По�
верхневі та очищені стічні води.
Методика виконання вимірю�
вань масової концентрації
аніонних поверхнево�активних
речовин у пробах питних, при�
родних і стічних вод на аналіза�
торі рідини "Флюорат�02".

25. КНД 211.1.4.017�95. Мето�
дика екстракційно�фотоме�
тричного визначення аніонних
поверхнево�активних речовин
(АПАР) з метиленовим блакит�
ним у природних та стічних водах.

26. РД 52.24.17�86. Методи�
ческие указания по экстрак�
ционно�фотометрическому
определению суммарного со�
держания анионных синтети�
ческих поверхностно�активных
веществ СПАВ в природных
водах. / Методичні вказівки з
екстракційно�фотометричного
визначення загального вмісту
аніонних синтетичних поверх�
нево�активних речовин (СПАР)
у природних водах.

27. МВВ 99�12�98. Поверх�
ностные и очищенные сточные
воды. Методика выполнения
измерений массовой концен�
трации нефтепродуктов в про�
бах питьевых, природных и
сточных вод флуориметриче�
ским методом на анализаторе
жидкости "Флюорат�02". / По�
верхневі та очищені стічні во�
ди. Методика виконання вимі�
рювань масової концентрації
нафтопродуктів у пробах пи�
тних, природних і стічних вод
флуориметричним методом
на аналізаторі рідини "Флюо�
рат�02".

28. МВВ 081/12�57�00. По�
верхностные и очищенные
сточные воды. Методика вы�
полнения измерений массовой
концентрации нефтепродуктов
в воде автоматическим анали�
затором "МИКРАН". / Поверх�
неві та очищені стічні води. Ме�
тодика виконання вимірювань
масової концентрації нафто�
продуктів у воді автоматичним
аналізатором "МІКРАН".

29. МВВ 104�12�98. Поверх�
ностные и очищенные сточные
воды. Методика выполнения
измерений массовой концен�
трации фенолов общих и лету�
чих в пробах природных, пи�
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тьевых и сточных вод на флюо�
ресцентно�фотометрическом
анализаторе "Флюорат�02". /
Поверхневі та очищені стічні
води. Методика виконання ви�
мірювань масової концентрації
фенолів загальних і летких у
пробах природних, питних і
стічних вод на флуоресцентно�
фотометричному аналізаторі
"Флюорат�02".

30. РД 52.24.34�86. Методи�
ческие указания по определе�
нию массовой концентрации
фенолов в природных поверх�
ностных водах фотометриче�
ским методом (отгонка фено�
лов с паром). / Методичні вка�
зівки з визначення масової
концентрації фенолів у природ�
них поверхневих водах фото�
метричним методом (відгін фе�
нолів з парою).

31. РД 52.10.243�92. Опреде�
ление алкилфенолов, нитро�
фенолов, хлорфенолов мето�
дом газожидкостной хромато�
графии. / Визначення алкілфе�
нолів, нітрофенолів, хлорофе�
нолів методом газорідинної
хроматографії.

32. МВВ 081/12�4556�00. По�
верхностные и очищенные
сточные воды. Методика вы�
полнения измерений массовой
концентрации цианидов ток�
сичных в пробах питьевых, при�
родных и сточных вод флуори�
метрическим методом на ана�
лизаторе жидкости "Флюорат�
02" (М 01�32�98). / Поверхневі
та очищені стічні води. Методи�
ка виконання вимірювань масо�
вої концентрації ціанідів ток�
сичних у пробах питних, при�
родних і стічних вод флуориме�
тричним методом на аналізато�
рі рідини "Флюорат�02".

33. РД 52.24.377�95. Методи�
ческие указания. Методика вы�
полнения измерений массовой
концентрации металлов (Al, Ag,
Be, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo,
Ni, Pb, B, Zn) в поверхностных
водах суши методом атомной
абсорбции с прямой электро�
термической атомизацией".

34. РД 52.24.492�95. Методи�
ческие указания. Методика вы�
полнения измерений массовой
концентрации формальдегида
в водах фотометрическим ме�
тодом с ацетилацетоном".

35. МВВ 146�36�98. Методи�
ка виконання вимірювання ма�
сової концентрації бромідів у
природній воді хемілюмінес�
центним методом. Атестовано
УкрЦСМ Держспоживстандар�
ту України.

36. МВВ 081/12�0258�06. Ме�
тодика виконання вимірювань
масової концентрації срібла у
воді питній, воді питній фасова�
ній та воді плавальних басейнів
фотометричним методом. Ате�
стовано УкрЦСМ Держспожив�
стандарту України.

37. Методичні вказівки "Сані�
тарно�мікробіологічний кон�
троль якості питної води". За�
тверджено наказом МОЗ Укра�
їни від 3 лютого 2005 р. № 60.

38. Методические рекомен�
дации. Выявление и идентифи�
кация P. aeruginosa в объектах
окружающей среды (пищевых
продуктах, воде, сточных жид�
костях). — М., 1984.

39. Методичні рекомендації
із застосування бентоніту для
вивчення ентеровірусів у лю�
дини і у навколишньому сере�
довищі. — К., 1986.

40. Методические рекомен�
дации по контролю и оценке
вирусного загрязнения объек�
тов окружающей среды
№ 4146�86. — М., 1986.

41. Методические рекомен�
дации по санитарно�вирусоло�
гическому контролю объектов
окружающей среды. — М.,
1982.

42. Методические рекомен�
дации по санитарно�вирусоло�
гическому контролю объектов
окружающей среды.Утв.нач.
Главного управления каран�
тинных инфекций МЗ СССР 7
апреля 1981 г. — М., 1981.

43. Інструкції щодо викори�
стання діагностичних препара�
тів виробника.

44. Санітарно�паразитологіч�
ні дослідження води питної.
Методичні вказівки. МВ
10.10.2.1�071�00. — К., 2000.

45. Методические рекомен�
дации по санитарному кон�
тролю за содержанием ра�
диоактивных веществ в
объектах окружающей среды.
Под общей редакцией А.Н.
Марея и А.С. Зыковой. — М.,
1980.

46. Ленин С.С., Шашкина Н.Н.
и Шашкин В.Л. (1962) Примене�
ние a�сцинтилляционных камер
при эманационном определе�
нии изотопов радия // Атомная
энергия, т. 12. — С. 429�431.

47. КНД 211.1.4.057�97. Ме�
тодика визначення гострої ле�
тальної токсичності води на ри�
бах Poecillia reticulata Peters.

48. КНД 211.1.4.060�97. Ме�
тодика визначення токсичності
води на бактеріях Photobacte�
rium phosphoreum (Cohn) Ford.
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