
набуттям чинності угоди про
асоціацію Україна зобов’язу-
ється поступово наблизити
своє законодавство до зако-
нодавства ЄС у встановлені
терміни. Так, для Директиви
98/83/ЄС про якість води,
призначеної для споживання
людиною, передбачено
q прийняття національного

законодавства та визначен-
ня повноважного органу
(органів);
q встановлення європей-

ських нормативів щодо якості
питної води;
q створення європейської

системи моніторингу якості
природних та питних вод;
q створення механізму на -

дання інформації спожива-
чам.

Ця робота виконувалася у
рамках проекту «Підтримка
України в апроксимації євро-
пейського законодавства»
(«Support to Ukraine in approxi-
mation of the EU environmental
acquis») «APENA projekt» з

метою імплементації в Україні
Директиви 98/83/ЄС щодо
води, призначеної для спожи-
вання людиною (зі змінами
2015 року).

Мета: наукове обґрунтуван-
ня та розробка основних кри-
теріїв оцінки та алгоритму
прийняття рішень для інфор-
мування споживачів щодо яко-
сті питної води та стану питно-
го водопостачання на підставі
вимог європейського законо-
давства.

Матеріали. Проведено ана-
ліз європейської та українсь-
кої нормативної документації
щодо якості питних вод і
необхідності інформування
споживачів, оцінку анкетного
опитування населення різних
населених пунктів України
щодо якості водопровідної
питної води (загалом 658
анкет). 

Методи: бібліографічний,
соціологічний (анкетування),
санітарно-гігієнічні та екс-
пертної оцінки.

ЗОРІНА О.В.
ДУ «Інститут 

громадського здоров’я 
ім. О.М. Марзєєва 

НАМН України», 
м. Київ

УДК 614.777 : 366.6

Ключові слова: вода 
питна, європейське 

законодавство, 
інформування споживачів,

індикаторні 
показники.
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НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОРЯДКА 
ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ОТНОСИТЕЛЬНО КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 
С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ ЕВРОПЕЙСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Зорина О.В.
ГУ «Институт общественного здоровья
им. А.Н. Марзеева НАМН Украины», г. Киев

Цель: научное обоснование и разработка
основных критериев оценки и алгоритма 
принятия решений для информирования 
потребителей о качестве питьевой воды и
состоянии питьевого водоснабжения 
на основании требований европейского 
законодательства.
Материалы: проведены анализ европейской и
украинской нормативной документации 
по качеству питьевых вод и необходимости
информирования потребителей, оценка 
анкетного опроса населения разных 
населенных пунктов Украины относительно
качества водопроводной питьевой воды 
(658 анкет). 
Методы: библиографический, социологический

(анкетирование), санитарно-гигиенические и
экспертной оценки.
Основные результаты. В статье впервые уни-
фицированы и схематично представлены алго-
ритмы проведения порядка информирования
потребителей о качестве питьевой воды и
состоянии питьевого водоснабжения в соответ-
ствии с требованиями Директивы 98/83/ЕС о
качестве воды, предназначенной для потребле-
ния человеком, с целью скорейшего налажива-
ния в стране механизма информирования
потребителей и предупреждения использования
водных источников, качество которых не контро-
лируется. Впервые в стране предложено ввести
унифицированные формы предоставления
информации потребителям питьевой воды и
определены условия их информирования.
Разработаны критерии оценки качества пить-
евой воды в случае сверхнормативного содер-
жания «индикаторных показателей». 

Ключевые слова: вода питьевая, 
европейское законодательство, 
информирование потребителей, 
индикаторные показатели.
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Результати досліджень та
їх обговорення. На сьогодні в
Україні споживачі різних видів
питних вод не мають доступу
до отримання об’єктивної
інформації щодо її якості. За
нашою ініціативою у ДСанПіН
2.2.4-171-10 вперше було
зобов’язано виробників
q фасованих питних вод

вказувати на етикетці її вид,
склад, фактичні значення по -
казників фізіологічної повно-
цінності мінерального складу
питної води, вид вихідної
води, місцезнаходження під-
земного джерела питного
водопостачання, номер і гли-
бину свердловини тощо;
q питних вод із пунктів роз-

ливу оформляти листок для
споживачів з зазначенням ін -
формації щодо виду, складу,
виду вихідної води, місцезна-
ходження підземного джерела
питного водопостачання, но -
мера і глибини свердловини
тощо;
q питної води із бюветів,

колодязів чи каптажів джерел
у разі невідповідної якості пит-
ної води та неможливості її
споживання вивішувати ін -
фор маційну табличку «Вода
для пиття непридатна». 

Результати проведеного на -
ми соціологічного досліджен-
ня протягом 2013-2015 років
шляхом анкетного опитування
сільського та міського насе-
лення різних областей України
(658 осіб різного віку та статі)
щодо самостійної оцінки спо-
живачами якості питних вод
підтвердили таке. Водопро -
відну воду для споживання
використовують 55,1% опита-

них, воду із бювета, колодязя
та індивідуальних свердловин
– 21,3%, фасовану – 14,8%,
доочищену із пунктів розливу
– 8,8% респондентів. Серед
опитаних 70% оцінюють якість
водопровідної питної води в
їхніх населених пунктах неза-
довільною. Серед основних
причин відзначали неприємні
органолептичні властивості –
хлорний запах, незвичайний

смак, каламутність [1]. Нами
виявлено необізнаність спо-
живачів щодо негативного
впливу на їхнє здоров’я питної
води з сухим залишком менше
100 мг/л [2-7]. Отже, анкетне
опитування підтвердило, що
споживачі, оцінюючи якість
питної води, опираються лише
на суб’єктивні органи чуття, не
володіють об’єктивною інфор-
мацією та мають недовірливе
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SCIENTIFIC SUBSTANTIATION 
OF THE PROCEDURE OF CUSTOMER INFORMING 
ABOUT THE QUALITY OF DRINKING WATER 
TAKING INTO ACCOUNT THE REQUIREMENTS 
OF EUROPEAN LEGISLATION 
Zorina O.V.
State Institution «O.M. Marzeyev Institute for Public
Health, NAMSU», Kyiv

Objectives: We scientifically substantiated and
developed the basic criteria for the assessment
and algorithm of the decision-making for informing
of the consumers about quality of drinking water
and state of drinking water supply, based on the
requirements of European legislation. 
Materials and methods: We analyzed European
and Ukrainian normative documents on the quality
of drinking water and the need for informing of the
consumers and evaluated the questionnaire survey
of the population on the quality of tap water (658
questionnaires) in different settlements of Ukraine.

We used bibliographic, sociological (questioning),
sanitary-and-hygienic methods and method of
expert assessment.
Results: This paper is the first to unify and to show
schematically the algorithms of the procedure of
customer informing about the quality of drinking
water and the state of drinking water supply
according to the requirements of Directive
98/83/EU on drinking water quality for human con-
sumption in order to establish the customer infor-
mation mechanism and to prevent the use of water
sources without quality control. First in the country,
we proposed to introduce the unified forms for
informing of the customers of drinking water and
defined the conditions of informing. Criteria for
drinking water quality assessment in case of the
over-standard content of «indicator parameters»
were developed. 

Keywords: drinking water, European legislation,
customer informing, indicator parameters.

Рис. 2 Рис. 3

Якість питної води 
не відповідає 

гігієнічним вимогам 
за «індикаторними» 

показниками

Є очевидною потенційна загроза людському здоров’ю
через невідповідну якість питної води, але згідно 

з вимогами законодавства виробник не несе 
відповідальності за її якість («у внутрішній розподільній

мережі») та/або моніторинг її якості не проводиться 
(в індивідуальних джерелах)

Якість питної води 
не відповідає гігієнічним

вимогам (крім показників
епідемічної безпеки 
та «індикаторних»)

Якість питної води 
не відповідає гігієнічним
вимогам за показниками

епідемічної безпеки
(крім «індикаторних»

показників)

Внесено зміни у
програму 

моніторингу якості
питної води 
на підставі 

«оцінки ризиків»

Пла-
ново
кожні 

3 роки

Інформування споживачів

Рисунок 1 
Порядок проведення інформування споживачів щодо стану

питного водопостачання згідно з вимогами 
Директиви 98/83/ЄС
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ставлення до якості водопро-
відної питної води. 

Відповідно до рекомендацій
ВООЗ споживачам питної
води слід надавати інформа-
цію про якість питної води та її
влив на їхнє здоров’я, спираю-
чись на розроблені правила
подання. Згідно з Ди рективою
98/83/ЄС існують певні умови
інформування споживачів
(рис. 1). 

Планово кожні три роки ком-
петентний орган повинен пуб-
лікувати звіт про якість питної
води з метою інформування
споживачів (рис. 1). Кожен звіт
має містити, як мінімум, усі
окремі випадки постачан ня
води, що перевищують
1000 м3/добу у середньому
або обслуговують понад 5000
осіб, охоплювати три кален-
дарні роки і бути оприлюдне-
ним протягом одного кален-
дарного року після закінчення
звітного періоду. 

Разом з першим звітом
видається другий – про захо-
ди з поліпшення якості питної
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води, що були вжиті та пла-
нуються.

Інформацією, доступною для
громадськості, має стати
короткий виклад результатів
«оцінки ризику» (рис. 1), що
проводиться з метою визна-
чення можливості внесення
змін до порядку моніторингу
якості питної води у пунктах від-
повідності, наприклад, за стан-
дартом EN 15975-2. Належні
програми моніторингу (на під-
ставі оцінки ризиків або без неї)
розроблятимуться компетент-
ними органами, розглядати-
муться на постійній основі,
оновлюватимуться або будуть
пролонгованими кожні п’ять
років. 

Інформування споживачів
проводиться також у випад-
ках, коли погіршується якість
питної води у зовнішній або
внутрішній водопровідній ме -
режі шкіл, лікарень тощо, а
також у тих, що належать
виробникам питної води. На -
ми розроблені уніфіковані
форми для інформування
(табл.). 

Згідно з Директивою 98/83/ЄС
у випадку понаднормативного
вмісту індикаторного (-их)
показника (-ів) (рис. 1) компе-
тентний орган повинен вирі-
шити, чи становить відповідна
якість питної води певний
ризик для здоров’я спожива-
чів, та інформувати їх у випад-
ку можливого негативного
впливу (рис. 2).

Такий підхід, на нашу думку,
зумовлений несуттєвою бар’ -

єрною здатністю традиційних
споруд водопровідних станцій
щодо цих показників, їхньою.
органолептичною ознакою
шкідливості або непрямим
впливом на здоров’я спожива-
чів. У Директиві відсутній алго-
ритм прийняття рішень щодо
безпеки питної води у разі
наднормативного вмісту інди-
каторних показників. На під-
ставі багаторічних досліджень
якості усіх видів питних вод та
вивчення їхнього впливу на
здоров’я споживачів нами
визначено, що у разі прийнят-
тя відповідних рішень необхід-
но брати до уваги такі критерії
оцінки (рис. 2): частоту і крат-
ність перевищення показни-
ком гігієнічного нормативу
(необхідно враховувати, що
суттєвість перевищення нор-
мативу оцінюється для кожно-
го показника індивідуально),
клас небезпеки і його лімітую-
чу ознаку шкідливості, кіль-
кість показників у наднорма-
тивних концентраціях, причи-
ни їх наявності у воді, відсут-
ність негативного впливу на
показники епідемічної безпе-
ки, фонові концентрації у воді
джерела, місцеві умови, фак-
тичну захворюваність спожи-
вачів з цієї причини (за епіде-
міологічними дослідженнями)
та інше. Крім того, слід прий -
няти за орієнтовні такі чинні
нині гігієнічні нормативи: для
амонію – 2,6 мг/л; алюмінію –
0,5 мг/л; натрію – 200 мг/л;
заліза – 1,0 мг/л; марганцю –
0,5 мг/л; хлоридів – 350 мг/л;
сульфатів – 500 мг/л; сухого
залишку – 1500 мг/л, кольоро-
вості – 35 градусів, каламутно-
сті – 3,5 НОК. Рішення щодо
можливості підняття нормати-
ву для індикаторного (-их)
показника (-ів) має приймати-
ся у кожному конкретному
випадку за визначених науко-
во обґрунтованих умов. 

У випадку, коли якість питної
води не відповідає гігієнічним
вимогам (крім показників епі-
демічної безпеки та «індика-
торних») (рис. 1), слід засто-
совувати розроблений нами
алгоритм (рис. 3). 

Компетентний орган надає
консультаційну допомогу спо-
живачам щодо якості питної
води та заходів, які вони само-
стійно можуть вжити, з метою
попередження захворюваності
через невідповідність якості
питної води нормативним
вимогам у разі погіршення

Уніфіковані форми Умови інформування

Про заборону використання питної
води: «Не використовувати для 

будь-яких цілей, у тому числі для пиття,
приготування їжі, чищення зубів, 
купання, прийняття душу, прання

тощо».

– якість питної води 
не відповідає гігієнічним

вимогам за «індикаторними»
показниками (рис. 2) або 

– якість питної води 
не відповідає гігієнічним

вимогам (крім показників
епідемічної безпеки та

«індикаторних») (рис. 3) або 

– якість питної води 
не відповідає гігієнічним
вимогам за показниками

епідемічної безпеки 
(крім «індикаторних» 

показників). 

Про необхідність обмеженого 
використання питної води: 

– «кип’ятити перед споживанням, 
приготуванням їжі, чищенням зубів,

частіше проводити мийку та 
дезінфекцію побутової санітарної 

техніки»; 
– «не використовувати для пиття і при-

готування їжі, чищення зубів. Можливо
використовувати для купання, 

прийняття душу, в унітазах тощо».

Таблиця
Уніфіковані форми для інформування споживачів 
та умови їх застосування (Директиви 98/83/ЄС)
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якості питної води у зовнішній
або внутрішній розподільній
мережі, що не належить
виробнику питної води (крім
лікарень, шкіл тощо) (рис. 3).
Згідно з Директивою 98/83/ЄС
«внутрішня розподільна мере-
жа» – мережі, арматура на них,
прилади та обладнання, засо-
би обліку та регулювання спо-
живання житлово-комунальних
послуг, які розміщені між кра-
нами, що зазвичай використо-
вуються споживачем, та зов-
нішньою розподільною мере-
жею, але лише у тому разі,
якщо вони не перебувають у
межах відповідальності водо-
постачальника згідно з вимо-
гами законодавства.

У випадку, коли питна вода із
систем питного водопостачан-
ня, призначених для особисто-
го використання, і продуктив-
ністю менше 10 м3 на добу у
середньому (або питну воду
використовують менше 50
осіб) не надходить з комерцій-
ною метою або для громадсь-
кого використання, то моніто-
ринг якості такої води може не
проводитися. У такому випад-
ку споживачі зазначеної питної
води мають бути поінформо-
ваними про це і про заходи, які
можуть бути прийняті для захи-
сту їхнього здоров’я у разі
забруднення питної води.

Таким чином, на сьогодні
актуальною є розробка меха-
нізму надання інформації спо-
живачам питної води з метою
попередження випадків вико-
ристання вододжерел, якість
яких не контролюється, та
забороною споживання насе-
ленням за брудненої води. 

Висновки
1. Підтверджено результата-

ми соціологічного дослідження
(658 анкет), проведеного у різ-
них населених пунктах України,
що споживачі, оцінюючи якість
питної води, спираються лише
на суб’єктивні органи чуття, не
володіють об’єктивною інфор-
мацією та мають недовірливе
ставлення до якості водопро-
відної питної води. 

2. Вперше у країні з метою
імплементації європейського
законодавства уніфіковано та
доопрацьовано алгоритм прий -
 няття рішень для інформуван-
ня споживачів щодо якості
питної води та стану питного
водопостачання; розроблено
критерії оцінки якості питної
води у разі понаднормативно-

го вмісту індикаторного (-их)
показника (-ів) з метою прий -
няття управлінських рішень та
розв’язання кризи у сфері
централізованого питного во -
допостачання. За рекоменда-
ціями ВООЗ запропоновано
уніфіковані форми надання
інформації споживачам у
випадку невідповідної якості
питної води та визначено
умови їх застосування.

3. Визначено основне зав -
дан ня роботи механізму
надання інформації спожива-
чам – викликати довірливе
ставлення споживачів до ви -
робників питної води та попе-
редити випадки використання
вододжерел для питних по -
треб, якість яких не контро-
люється. 
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Вплив на здоров’я споживачів за
визначеними критеріями оцінки

Інформування споживачів:
q про якість питної води;

q про заборону використання питної води: 
«Не використовувати для будь-яких цілей, у тому числі 

для пиття, приготування їжі, чищення зубів, купання, 
прийняття душу, прання тощо»;

q про необхідність обмеженого використання питної
води: «Кип’ятити перед вживанням, приготуванням їжі,

чищенням зубів, частіше проводити мийку та дезінфекцію
побутової санітарної техніки», «Не використовувати для

пиття приготування їжі, чищення зубів. 
Можна використовувати для купання, прийняття душу, 

в унітазах» тощо;
q про заходи, які вони самостійно можуть вжити 

з метою попередження захворюваності.

Якість питної води не відповідає гігієнічним вимогам 
за «ндикаторними» показниками
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незначний 
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значний 

Рисунок 2 
Порядок проведення інформування споживачів у разі

невідповідності якості питної води гігієнічним вимогам 
за «індикаторними» показниками
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консультаційна допомога окремим групам населення, 
для яких відповідна якість питної води може становити

особливий ризик

Якість питної води не відповідає гігієнічним вимогам 
(не розглядаються показники епідемічної безпеки 

та «індикаторні»)

НІ

Виробник несе відповідальність за якість питної води

ТАК

Рисунок 3 
Порядок проведення інформування споживачів у разі

невідповідності якості питної води гігієнічним вимогам
(крім показників епідемічної безпеки та «індикаторних»)
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