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 ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом Мiнiстерства охорони здоров'я 

України вiд "23"грудня 1996 р. № 383 

 

Міністерство юстиції 15.04.97 г., 

№ 136/1940  

 

 

ДЕРЖАВНI САНIТАРНI ПРАВИЛА I НОРМИ 

"ВОДА ПИТНА. ГIГIЄНIЧНI ВИМОГИ ДО ЯКОСТI ВОДИ 

ЦЕНТРАЛIЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКО-ПИТНОГО 

ВОДОПОСТАЧАННЯ" 

 

1. Загальнi положення 

1.1. В  документi  систематизованi  та  викладенi основнi гiгiєнiчнi вимоги до 

якостi води централiзованого господарсько-питного водопостачання, порядок 

здiйснення державного санiтарно-епiдемiологiчного нагляду за якiстю води у 

системах централiзованого господарсько-питного водопостачання в звичайних та 

екстремальних ситуацiях, а також вiдповiдальнiсть за недотримання вимог цих 

Державних санiтарних правил i норм (надалi ДСАНПIН). 

Документ складено вiдповiдно до вимог чинного законодавства України та з 

урахуванням досвiду роботи останнiх рокiв у цiй галузi. 

1.2. Державний санiтарно-епiдемiологiчний нагляд за дотриманням 

санiтарно-гiгiєнiчних та санiтарно-протиепiдемiчних правил i норм усiма 

органiзацiями i установами, посадовими особами та громадянами на всiй територiї 

України покладено на органи, установи та заклади державної санiтарно-

епiдемiологiчної служби Мiнiстерства охорони здоров'я України вiдповiдно до 

Основ законодавства України про охорону здоров'я, Закону України "Про забез-

печення санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення". 



 2 

Вимоги цього ДСАНПIНу обов'язковi для всiх органiв, установ, органiзацiй 

та закладiв незалежно вiд форм їх власностi, посадових осiб та громадян 

причетних до забезпечення водою населення України. 

Порушення санiтарно-гiгiєнiчних та санiтарно-протиепiдемiчних правил i 

норм, а також невиконання виданих на їх основi приписiв органiв державного 

санiтарно-епiдемiологiчного нагляду тягне за собою вiдповiдальнiсть вiдповiдно 

до Закону України "Про забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя 

населення". 

1.3. Цей ДСАНПIН регламентує гiгiєнiчнi вимоги до якостi питноЇ води i 

поширюється на воду, яка подається централiзованими системами господарсько-

питного водопостачання i використовується для питних та побутових цiлей, 

виробництва харчових продуктiв. ДСАНПIН призначений для органiзацiй, якi 

здiйснюють проектування, будiвництво, реконструкцiю та експлуатацiю об'єктiв 

централiзованих систем водопостачання, а також для органiв та установ державноЇ 

санiтарно-епiдемiологiчної служби, якi здiйснюють державний санiтарно-

епiдемiологiчний нагляд за ними. 

1.4. ДСАНПIН встановлює такi вимоги до питної води, якi забезпечують її 

безпеку для здоров'я людей i сприятливi органолептичнi властивостi. 

ДСАНПIН не поширюється на бутильовану питну воду та воду з мiсцевих 

вододжерел при їх нецентралiзованому використаннi без розвiдної мережi. 

1.5. Розробка галузевих документiв, виробничих регламентiв, схем 

технологiчного контролю роботи об'єктiв централiзованих систем водопостачання, 

якi регламентують вимоги до засобiв та системи контролю якостi питної води, 

здiйснюється тiльки на пiдставi гiгiєнiчних нормативiв, встановлених цим 

ДСАНПIНом. 

Експлуатацiя  об'єктiв  централiзованих   систем господарсько-питного 

водопостачання,  що  не  забезпечують дотримання гiгiєнiчних нормативiв, 

встановлених цим ДСАНПIНом,  дозволяється тiльки пiсля проведення  
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спецiальних  заходiв  (реконструкцiї)  у термiни,  узгодженi  iз  територiальними   

органами державного санiтарно-епiдемiологiчного нагляду. 

1.6. Головний державний санiтарний лiкар України, отримуючи iнформацiю 

вiд територiальних органiв державного санiтарно-епiдемiологiчного нагляду про 

забруднення води у джерелах централiзованого господарсько-питного 

водопостачання, впроваджує додатковий спецiальний контроль за якiстю питноЇ 

води на данiй територiЇ. Служби, якi здiйснюють спостереження та контроль за 

станом навколишнього природного середовища, водними об'єктами, виникненням 

надзвичайних ситуацiй, аварiй та катастроф, що призводить до забруднення 

джерел водопостачання, зобов'язанi подавати iнформацiю про забруднення 

вододжерел небезпечними речовинами у територiальнi органи державного 

санiтарно-епiдемiологiчного нагляду. 

2. Гiгiєнiчнi вимоги до якостi питної води 

2.1. Гiгiєнiчнi вимоги, що визначать придатнiсть води для питних цiлей, 

включають: 

- безпеку в епiдемiчному вiдношеннi; 

- нешкiдливiсть хiмiчного складу; 

- сприятливi органолептичнi властивостi; 

- радiацiйну безпеку. 

2.2. Якiсть питної води залежить вiд її складу та властивостей: 

- у вододжерелi; 

- при надходженi у водопровiдну мережу; 

- в точках водорозбору. 

2.3. Безпека питної води в епiдемiчному вiдношеннi визнача- ється 

показниками, що характеризують з достатньо високою вiрогiднiстю вiдсутнiсть в 

нiй небезпечних для здоров'я споживачiв бактерiй, вiрусiв, iнших бiологiчних 

включень. 
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2.3.1. За  мiкробiологiчними  показниками  питна  вода має вiдповiдати 

вимогам, наведеним у табл. 1. 

Таблиця 1.  

Мiкробiологiчнi показники безпеки питної води 

№ Найменування показникiв Одиницi вимiру Нормативи 

1 Число бактерiй в 1 см3 води, що 

дослiджується 

(ЗМЧ) 

КолонiЇутворюючi одиницi 

(мiкроорганiзми)/см3 

КУО/см3 

не бiльше 

100* 

2 Число бактерiй групи кишкових 

паличок (колi- формних мiкроор-

ганiзмiв) в 

1дм3 води, що дослiджується 

(iндекс БГКП) 

КолонiЇутворюючi одиницi 

(мiкроорганiзми)/дм3 

КУО/дм3 

не бiльше 3** 

3 Число термостабiльних кишкових 

паличок (фекальних колiформ - 

iндекс ФК) в 100 см3 води, що до- 

слiджується 

КолонiЇутворюючi одиницi 

(мiкроорганiзми)/100см3 

КУО/100см3 

Вiдсутнiсть 

4 Число патогенних 

мiкроорганiзмiв в 1дм3 води, що 

дослiджується 

КолонiЇутворюючi одиницi 

(мiкроорганiзми)/дм3 

КУО/дм3 

Вiдсутнiсть 

5 Число колiфагiв у 1дм3 води, що 

дослiджується 

Бляшкоутворюючi 

одиницi/ дм3 

БУО/дм3 

Вiдсутнiсть 

П р и м i т к и: 

* - для 95% проб води у водопостачальнiй мережi, що дослiджуються 

протягом року; 

** - для 98% проб води, що надходить у водопостачальну мережу, i 

дослiджуються протягом року; при перевищеннi iндексу БГКП на етапi 

iдентифiкацiЇ колонiй, що виросли, додатково проводять дослiдження на наявнiсть 

фекальних колiформ; 
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*** - при виявленнi фекальних колiформ у 2-х послiдовно вiдiбраних пробах 

води слiд розпочати протягом 12 годин дослiдження води на наявнiсть збудникiв 

iнфекцiйних захворювань бактерiальноЇ чи вiрусноЇ етiологiЇ (по епiдситуацiЇ). 

2.3.2. За паразитологiчними показниками (клiтини, цисти: лямблiй, 

криптоспоридiй, а також у разi епiдускладнень - дизентерiйних амеб, балантидiй, 

хламiдiй та iн.; клiтини, личинки, яйця гельмiнтiв) питна вода має вiдповiдати 

вимогам, наведеним у табл.2. 

Таблиця 2.  

Паразитологiчнi показники безпеки питної води 

№ Найменування показникiв Одиницi вимiру Нормативи 

1. Число патогенних кишкових 

найпростiших у 25 дм3 води, що 

дослiджується 

(Клiтини, цисти)/ 

25дм3 

Вiдсутнiсть 

2. Число кишкових гельмiнтiв у 25 дм3 

води, що дослiджується 

(Клiтини, яйця, 

личинки)/ 25 дм3 

Вiдсутнiсть 

 

2.4. Нешкiдливiсть хiмiчного складу питноЇ води визначається показниками, 

якi з достатньо високою вiрогiднiстю характеризують вiдсутнiсть у нiй 

небезпечних для здоров'я речовин (компонентiв), що зустрiчаються в природних 

водах, з'являються у водi внаслiдок забруднення вододжерел або у процесi 

водообробки в концентрацiях, гранично допустимi величини яких установленi 

результатами санiтарно-токсикологiчних дослiджень. 

2.4.1. За  токсикологiчними  показниками питна вода має вiдповiдати 

вимогам, наведеним у табл. 3. 

2.4.2. Вода не має мiстити iншi токсичнi компоненти (ртуть, талiй, кадмiй, 

нiтрити, цiанiди, хром (+6), 1,1-дихлоретилен, 1,2-дихлоретан, бенз(а)пiрен) в 

концентрацiях, що визначаються стандартними методами дослiджень. 
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Таблиця 3. 

Токсикологiчнi показники нешкiдливостi хiмiчного складу питноЇ води 

№ Найменування показникiв Одиницi 

вимiру 

Нормативи, 

не бiльше 

Клас 

небезпеки 

 Неорганiчнi компоненти    

1. Алюмiнiй мг/дм3 0,2 (0,5)* 2 

2. Барiй мг/дм3 0,1 2 

3. Миш'як мг/дм3 0,01 2 

4. Селен мг/дм3 0,01 2 

5. Свинець мг/дм3 0,01 2 

6. Нiкель мг/дм3 0,1 3 

7. Нiтрати мг/дм3 45,0 3 

8. Фтор мг/дм3 1,5 3 

 Органiчнi компоненти    

1. Тригалометани (ТГМ,сум) мг/дм3 0,1 2 

 Хлороформ мг/дм3 0,06 2 

 Дибромхлорметан мг/дм3 0,01 2 

 Тетрахлорвуглець мг/дм3 0,002 2 

2. Пестициди (сума) мг/дм3 0,0001 ** 

 Iнтегральнi показники    

1. Окислюванiсть (КМn04) мг/дм3 4,0  

2. Загальний органiчний вуглець мг/дм3 3,0  

П р и м i т к и: 

* - величина,  зазначена у дужках,  допускається при обробцi води 

реагентами, що мiстять алюмiнiй; 

** - перелiк контрольованих пестицидiв встановлюють з урахуванням 

конкретноЇ ситуацiЇ. 

2.4.3. При проведеннi знезаражування води концентрацiя залишкових 

кiлькостей дезінфектантiв, що визначаються  не  рiдше  нiж раз на годину, має 

складати: 
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- при знезаражуваннi питноЇ води хлором вмiст залишкового вiльного хлору 

у водi на виходi iз резервуарiв чистоЇ води має бути 0,3-0,5 мг/дм3 (якщо 

тривалiсть контакту хлору з водою не менше 30хв.),а вмiст залишкового зв'язаного 

хлору - 0,8-1,2мг/дм3 (якщо тривалiсть контакту хлору з водою не менше 60 хв.). 

При сумiснiй наявностi у водi вiльного та зв'язаного хлору дозволяється 

здiйснення контролю за одним iз них: за залишковим вiльним хлором (при його 

концентрацiЇ понад 0,3 мг/дм3) або за залишковим зв'язаним хлором (при 

концентрацiЇ залишкового вiльного хлору менше 0,3 мг/дм3); 

- при знезаражуваннi води озоном концентрацiя залишкового озону на 

виходi iз камери змiшування має бути 0,1-0,3 мг/дм3 при тривалостi контакту не 

менше 4 хв. 

Взаємозв'язок дози дезінфектанту (С, мг/дм3) та часу (Т, хв), необхiдного та 

достатнього для забезпечення епiдемiчноЇ безпеки оброблюваноЇ води пiд час ЇЇ 

проходження до першого споживача, визначає критерiй "СхТ", що може бути 

встановлений експериментально для кожноЇ конкретноЇ води з урахуванням 

показникiв ЇЇ хлорпоглинальностi (Додаток 1). 

2.4.4. При використаннi у процесi водопiдготовки коагулянтiв, 

дезинфектантiв чи iнших реагентiв, дозволених Мiнiстерством охорони здоров'я 

УкраЇни для застосування у практицi господарсько-питного водопостачання, Їх 

залишковi кiлькостi у питнiй водi не мають перевищувати вiдповiдних 

нормативних значень. 

2.5. Органолептичнi показники якостi питноЇ води 

Сприятливi органолептичнi властивостi питноЇ води визначаються 

сукупнiстю значень, що регламентуються органолептичними показниками якостi 

та фiзико-хiмiчними характеристиками води (за вмiстом у водi компонентiв, якi 

впливають на органолептичнi показники). 
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2.5.1. Органолептичнi показники та гранично допустимi концентрацiЇ 

компонентiв, що нормуються за Їх впливом на органолептичнi властивостi питноЇ 

води, наведенi у табл.4. 

Таблиця 4. 

Органолептичнi показники якостi питноЇ води 

№ Найменування показникiв Одиницi 

вимiру 

Нормативи, 

не бiльше 

Клас 

небезпеки 

1. Запах ПР 2  

2. Каламутнiсть НОМ * 0,5 (1,5)  

3. Кольоровiсть град. 20 (35)  

4. Присмак ПР 2  

5. Водневий показник, рН, в 

дiапазонi 

одиницi 6,5-8,5  

6. Мiнералiзацiя загальна (сухий 

залишок) 

мг/дм3 1000 (1500)  

7. Жорсткiсть загальна мгекв/дм3 7(10)  

8. Сульфати мг/дм3 250 (500) 4 

9. Хлориди мг/дм3 250 (350) 4 

10. Мiдь мг/дм3 1,0 3 

11. Марганець мг/дм3 0,1 3 

12. Залiзо мг/дм3 0,3 3 

13. Хлорфеноли мг/дм3 0,0003 4 

П р и м i т к и: 

* - показник розведення (до зникнення запаху, присмаку); 

** - нефелометричнi одиницi каламутностi; 

*** - величини, зазначенi в дужках, допускаються з урахуванням конкретноЇ 

ситуацiЇ. 

2.5.2. Вода не має мiстити iншi компоненти, спроможнi змiнювати її 

органолептичнi властивостi, - цинк, поверхнево-активнi речовини, нафтопродукти, 

феноли в концентрацiях, що визначаються стандартними методами дослiджень. 
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2.6. Показники радiацiйної безпеки питної води 

Радiацiйна безпека питної води визначається за гранично допустимими 

рiвнями сумарноЇ об'ємноЇ активностi альфа- та бета-випромiнювачiв (природних), 

наведеними у табл.5. У разi перевищення цих рiвнiв слiд провести вивчення 

радiонуклiдного складу дослiджуваних проб води щодо його вiдповiдностi нормам 

радiацiйної безпеки. 

Таблиця 5. 

№ Найменування показникiв Одиницi 

вимiру 

Нормативи, 

не бiльше 

1. Загальна об'ємна активнiсть альфа-

випромiнювачiв 

Бк/дм3 0,1 

2. Загальна об'ємна активнiсть бета-

випромiнювачiв 

Бк/дм3 1,0 

П р и м i т к а: 

Для особливих регiонiв нормативи радiацiйноЇ безпеки питноЇ води 

погоджуються Головним державним санiтарним лiкарем УкраЇни. 

2.7. Показники фiзiологiчноЇ повноцiнностi якостi води Показники 

фiзiологiчноЇ повноцiнностi питноЇ води  визначають адекватнiсть ЇЇ мiнерального 

складу бiологiчним потребам органiзму. Вони заснованi на доцiльностi для ряду 

бiогенних елементiв облiку не тiльки максимально допустимих, а й мiнiмально 

необхiдних рiвнiв Їх вмiсту у водi. Дослiдження показникiв, що характеризують 

фiзiологiчну повноцiннiсть питноЇ води, рекомендується проводити в об'ємi, 

наведеному у табл. 6. 

2.8. Експрес-показники якостi води 

Як допомiжний iнтегральний (експресний) показник якостi  води 

- при пiдозрi забруднення вододжерел (у мiсцi водозабору, вище по течiЇ 

рiчки, у регiонi) або водопостачальноЇ мережi, водопровiдноЇ води невiдомими 

токсичними сполуками, хiмiчними речовинами, для визначення яких немає 
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доступних та чутливих методiв, - рекомендується iндекс токсичностi води, 

розрахований за результатами бiологiчних тестiв (бiотестування): 

%100
−

=
k

ok

I

II
T , 

де T  - iндекс токсичностi проби дослiджуваноЇ води; 

kI  - величина тест-реакцiЇ у контрольнiй пробi; 

oI  - величина тест-реакцiЇ у дослiджуванiй пробi. 

Iндекс токсичностi води, яка не мiстить неiдентифiкованих компонентiв, не 

має перевищувати 50% - незалежно вiд використовуваних тест-об'єктiв, якими 

можуть бути дафнiЇ, iнфузорiЇ та iншi. 

Таблиця 6.  

Показники фiзiологiчноЇ повноцiнностi мiнерального складу питноЇ води 

 

№ Найменування показникiв Одиницi вимiру Рекомендованi 

значення 

1. Мiнералiзацiя загальна мг/дм3 не менше 100,0 

не бiльше 1000,0 

2. Жорсткiсть загальна мгекв/дм3 не менше 1,5 

не бiльше 7,0 

3. Лужнiсть загальна мгекв/дм3 не менше 0,5 

не бiльше 6,5 

4. Магнiй мг/дм3 не менше 10,0 

не бiльше 80,0 

5. Фтор мг/дм3 не менше 0,7 

не бiльше 1,5 
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3. Порядок здiйснення державного санiтарно- епiдемiологiчного нагляду  

за  якiстю  води  у  системах  централiзованого господарсько-питного 

водопостачання 

3.1. Якiсть питноЇ води, що подається споживачам системою 

централiзованого господарсько-питного водопостачання, має завжди вiдповiдати 

гiгiєнiчним нормам, встановленим цим ДСАНПIНом, та бути гарантовано 

захищена вiд випадкового чи систематичного погiршення. 

3.2. У  порядку  виконання  функцiй  державного санiтарно-

епiдемiологiчного нагляду за якiстю води в централiзованих системах 

господарсько-питного водопостачання та її вiдповiднiстю гiгiєнiчним вимогам до 

питноЇ води - органи та установи державної санiтарно-епiдемiологiчноЇ служби 

погоджують: 

- всi види робiт, що проводяться або плануються до проведення на об'єктах 

водопостачання (водозабiрнi споруди, очиснi споруди, насоснi станцiЇ, резервуари, 

зовнiшнi системи подачi та розподiлу води, системи внутрiшнього водопроводу 

тощо) та пов'язанi з ремонтом, реконструкцiєю, змiнами технологiЇ очистки та 

знезаражування води; умови спецводокористування; 

- графiки перiодичностi проведення, загальну кiлькiсть проб (без облiку 

обов'язкових контрольних проб за п.3.5) та змiст аналiзiв лабораторно-

виробничого контролю (з урахуванням мiсцевих природних i санiтарних умов) за 

якiстю води: в мiсцях водозабору, в процесi обробки води в очисних спорудах, 

перед надходженням у зовнiшню розподiльну мережу; у системi внутрiшнього 

водопроводу (програма наведена в Додатку 2); 

- мiсце та дози введення у пiдвищенiй кiлькостi дез·нфектантiв (за 

епiдпоказниками) та iнших реагентiв в процесi водопiдготовки; 

- графiк контролю за залишковими кiлькостями спецiальних реагентiв, що 

застосовуються у процесi водопiдготовки; 
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- плани заходiв щодо попередження забруднення навколишнього природного 

середовища скидами водоочисних споруд та щодо контролю за цими скидами у 

зонi санiтарноЇ охорони водопроводу. 

3.3. ЛабораторiЇ територiальних органiв державноЇ санiтарно-

епiдемiологiчноЇ служби здiйснюють контрольнi дослiдження показникiв якостi 

води з перiодичнiстю, що визначається: 

- типом конкретного вододжерела; 

- об'ємами води, що подаються населенню; 

- мiсцезнаходженням точок контролю. 

3.4. Типи контролю за якiстю води 

3.4.1. Повний контроль води: визначення всiх компонентiв, що 

регламентуються цим ДСАНПIНом (пп. 2.1-2.6). 

3.4.2. Загальний фiзико-хiмiчний контроль: визначення у дослiджуванiй водi 

речовин (компонентiв), якi характеризують показники нешкiдливостi ЇЇ хiмiчного 

складу (пп. 2.4-2.5). 

3.4.3. Скорочений контроль, що включає визначення деяких показникiв 

щодо: епiдемiчноЇ безпеки води (ЗМЧ, iндекс БГКП), нешкiдливостi ЇЇ хiмiчного 

складу (рН, окислюванiсть (КМn04),нiтрати, залiзо, залишковий активний хлор, 

ТГМ), органолептичноЇ оцiнки (каламутнiсть, кольоровiсть, присмак, запах). 

3.4.4. Спецiальний контроль епiдемiчноЇ безпеки питноЇ води, який включає 

визначення каламутностi, ЗМЧ, iндексiв БГКП i ФК, патогенних мiкроорганiзмiв, 

колiфагiв, вiрусологiчних (за епiдситуацiЇ) та паразитологiчних показникiв. 

3.4.5. Спецiальний токсикологiчний контроль, що включає визначення 

особливо токсичних речовин (п.2.4.1); при потребi - бiотестування. 

3.4.6. Спецiальний контроль радiацiйноЇ безпеки питноЇ води, який включає 

визначення сумарноЇ об'ємноЇ активностi альфа- та бета-випромiнювачiв i при 

потребi ЇЇ радiонуклiдного складу. 
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Для проведення спецiальних аналiзiв, виконання яких вимагає використання 

складного обладнання, спецiальноЇ пiдготовки та особливих засобiв захисту 

персоналу, можуть залучатися на договiрних засадах фахiвцi дослiдних центрiв 

(наукових органiзацiй), акредитованих i атестованих на Їх компетентнiсть у 

системi Мiнiстерства охорони здоров'я УкраЇни. 

3.5. Дослiдження показникiв якостi води у централiзованих системах 

господарсько-питного водопостачання за програмою повного аналiзу води 

(п.3.4.1) - обов'язковi при введеннi водопроводiв до експлуатацiЇ (нових чи пiсля 

простою понад 5 дiб). 

Дослiдження показникiв якостi води за програмою скороченого аналiзу води 

(п.3.4.3) є обов'язковими пiсля капiтального ремонту, реконструкцiЇ та 

переустаткування водопроводу i розподiльноЇ мережi, при змiнi технологiЇ 

водообробки. 

3.6. Здiйснення державного санiтарно-епiдемiологiчного нагляду за 

вiдповiднiстю якостi води в централiзованих системах господарсько-питного 

водопостачання гiгiєнiчним вимогам до питної води включає оцiнку якостi води за 

результатами дослiджень. 

3.6.1. Оцiнка результатiв дослiджень води за показниками епiдемiчноЇ 

безпеки здiйснюється в такiй послiдовностi: при виявленнi бактерiального 

забруднення (ЗМЧ, iндекс БГКП) води в мiсцях водозабору вище допустимих 

нормативiв слiд термiново органiзувати повторний вiдбiр проб води та провести 

додатковi дослiдження iндексу ФК, патогенних мiкроорганiзмiв i колiфагiв. 

Повторне виявлення бактерiального забруднення у двох послiдовно взятих пробах 

води в однiй i тiй самiй точцi потребує: посилення контролю за дотриманням 

режиму в зонах санiтарноЇ охорони i за технологiєю очистки та знезаражування 

води; проведення спецiального контролю епiдемiчноЇ безпеки питноЇ води 

(п.3.4.4.) перед надходженням у зовнiшню розподiльну мережу i в системi 

внутрiшнього водопроводу. 
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В точцi "перед надходженням води у зовнiшню розподiльну мережу" при 

повторному вiдбираннi проб в однiй i тiй самiй точцi будь-яке вiдхилення вiд 

вимог до якостi води за показниками епiдемiчноЇ безпеки слiд розглядати як 

результат незадовiльноЇ роботи очисних (головних) споруд водопроводу, який 

вимагає посилення контролю за дотриманням режиму в зонах санiтарноЇ охорони, 

за технологiєю очистки води, збiльшенням дози реагентiв для знезаражування 

води, проведення спецiального контролю епiдемiчноЇ безпеки питноЇ води 

(п.3.4.4.) в системi внутрiшнього водопроводу. 

В системi внутрiшнього водопроводу при повторному вiдбираннi проб в 

однiй i тiй самiй точцi будь-яке вiдхилення вiд вимог до якостi води за 

показниками епiдемiчноЇ безпеки слiд розглядати як надзвичайну епiдемiчно-

небезпечну ситуацiю, яка потребує проведення спецiальних заходiв на спорудах 

водопроводу, а також оповiщення найбiльш вразливих щодо цього пiдприємств, 

установ, органiзацiй (дитячi та лiкувально-профiлактичнi заклади, харчовi 

пiдприємства, молокозаводи тощо) i населення. 

З метою об'єктивноЇ оцiнки та прогнозування епiдемiчноЇ ситуацiЇ, розробки 

обгрунтованих комплексних планiв протиепiдемiчних i профiлактичних заходiв та 

визначення Їх прiоритетностi територiальнi органи i установи державного санiтар-

но-епiдемiологiчного нагляду здiйснюють збiр та зберiгання вiдповiдноЇ 

iнформацiЇ, опрацьовують ЇЇ та узагальнюють. 

3.6.2. Оцiнка результатiв дослiджень води за показниками нешкiдливостi ЇЇ 

хiмiчного складу потребує визначення санiтарноЇ значущостi змiн цих показникiв, 

тобто ретроспективного аналiзу, для чого територiальнi органи та установи 

державного санiтарно-епiдемiологiчного нагляду постiйно здiйснюють збiр i 

зберiгання вiдповiдноЇ iнформацiї, її обробку та узагальнення. 

При повторному виявленнi хiмiчного забруднення у двох послiдовно взятих 

пробах води (в тiй самiй точцi) треба вжити заходiв щодо пiдсилення контролю за 

дотриманням режиму у зонах санiтарноЇ охорони, за технологiєю очистки та 
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знезаражування води, а також проведення спецiальних типiв контролю - токсико-

логiчного i радiацiйноЇ безпеки - питноЇ води (вiдповiдно до пп.3.4.5. i 3.4.6.). При 

систематичному виявленнi у питнiй водi токсичних забруднювачiв треба вжити 

спецiальних заходiв на спорудах водопостачання (в тому числi здiйснити Їх 

реконструкцiю), а також оповiстити найвразливiшi щодо забруднення 

пiдприємства, установи, органiзацiЇ (дитячi та лiкувально-профiлактичнi заклади, 

харчовi пiдприємства, молокозаводи тощо) i населення. 

Територiальнi установи державного санiтарно-епiдемiчного нагляду 

використовують аналiз результатiв дослiджень води за показниками 

нешкiдливостi ЇЇ хiмiчного складу при погодженнi графiкiв перiодичностi 

проведення, визначеннi загальноЇ кiлькостi проб та змiсту аналiзiв лабораторно-

виробничого контролю. 

Показники фiзiологiчноЇ повноцiнностi мiнерального складу питноЇ води, що 

встановлюються цим ДСАНПIНом, слiд враховувати територiальним органам та 

установам державного санiтарно-епiдемiчного нагляду при розглядi пропозицiй до 

вибору вододжерела та технологiЇ водообробки на спорудах водопроводу при Їх 

будiвництвi чи реконструкцiЇ. 

4. Відповідальність за дотримання вимог ДСАНПІНа. 

4.1. АдмiнiстрацiЇ виробничих пiдприємств водопровiдно-каналiзацiйного 

господарства, комбiнатiв та комунальних пiдприємств чи iнших установ, що 

експлуатують системи централiзованого водопостачання населених пунктiв 

УкраЇни незалежно вiд Їх вiдомчоЇ пiдпорядкованостi i форм власностi, вiдповiдно 

до Законiв УкраЇни "Про забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя 

населення", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про охорону 

працi", Водного кодексу УкраЇни тощо зобов'язанi забезпечити: 

- дотримання цього ДСАНПIНу у повному обсязi; 

- безперебiйну та надiйну роботу всiх споруд, призначених для видобутку, 

виробництва та транспортування до споживачiв питноЇ води, яка вiдповiдає 
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вимогам цього ДСАНПIНу, з урахуванням вимог охорони водосховищ вiд 

забруднень i рацiонального використання водних ресурсiв; 

- органiзацiю зон санiтарноЇ охорони джерел водопостачання i водопроводiв 

господарсько-питного водопостачання; 

- розробку та погодження з територiальними органами державного 

санiтарно-епiдемiологiчного нагляду планiв органiзацiйно-технiчних заходiв 

(вiдповiдно до системи планово-попереджувального ремонту) для пiдвищення 

надiйностi якостi водопостачання, а також систематичний контроль за Їх 

виконанням; 

- розробку та узгодження з територiальними органами державного 

санiтарно-епiдемiологiчного нагляду графiкiв лабораторно-виробничих 

дослiджень води на всiх етапах ЇЇ очистки i води, що подається у водопостачальну 

мережу та реалiзується споживачам, а також постiйний контроль за виконанням 

цих графiкiв i санiтарнотехнiчним станом водопровiдних мереж; 

- своєчасне щорiчне проходження медичного обстеження (згiдно з чинним 

законодавством) персоналом, який виконує роботи, пов'язанi з безпосереднiм 

обслуговуванням, ремонтом, випробуванням та наладкою роботи споруд, 

комунiкацiй чи устаткування водопроводу, а також наявнiсть у персоналу 

санiтарного одягу та засобiв iндивiдуального захисту органiв дихання, зору i слуху 

(вiдповiдно до затверджених нормативiв); 

- надання iнформацiЇ у територiальнi органи державного санiтарно-

епiдемiологiчного нагляду про всi аварiЇ на спорудах, мережах, устаткуваннi 

системи водопостачання, а також про забруднення вододжерел небезпечними 

речовинами, про виникнення надзвичайних ситуацiй, аварiй та катастроф, що 

призводять до забруднення джерел водопостачання. 

4.2. Органи державноЇ виконавчоЇ влади, мiсцевого та регiонального 

самоврядування, вiдповiдно до Закону УкраЇни "Про забезпечення санiтарного та 

епiдемiчного благополуччя населення", несуть вiдповiдальнiсть щодо 
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забезпечення населення питною водою, кiлькiсть i якiсть якоЇ не вiдповiдає 

вимогам цього ДСАНПIНу. 

4.3. Органи та установи державноЇ санiтарно-епiдемiологiчноЇ служби 

Мiнiстерства охорони здоров'я УкраЇни несуть вiдповiдальнiсть в разi 

непроведення нагляду: 

- за дотриманням вимог цього ДСАНПIНу щодо забезпечення вiдповiдностi 

якостi питноЇ води гiгiєнiчним вимогам безпеки i нешкiдливостi для здоров'я та 

життя населення; за органiзацiєю i проведенням органами державноЇ виконавчоЇ 

влади, мiсцевого та регiонального самоврядування, пiдприємствами водоканалу, 

iншими органiзацiями, що експлуатують системи централiзованого водопо-

стачання населених пунктiв УкраЇни, необхiдних санiтарних та протиепiдемiчних 

заходiв; 

- за встановленням вiдповiдностi вимогам цього ДСАНПIНу правил та 

гiгiєнiчних нормативiв для об'єктiв i споруд, що вводяться в експлуатацiю i 

призначенi для видобування, виробництва та транспортування до споживачiв 

питноЇ води, яка вiдповiдає гiгiєнiчним вимогам; за погодженням проектiв Їх 

реконструкцiЇ i змiн технологiЇ водообробки, проектiв органiзацiЇ зон санiтарноЇ 

охорони джерел водопостачання, водопровiдних споруд i навколишньоЇ територiЇ, 

а також за погодженням планiв заходiв щодо надiйного забезпечення якостi води у 

джерелi водопостачання, графiкiв проведення лабораторно-виробничого контролю 

за якiстю води у звичайних та екстремальних умовах роботи тощо; 

- за здiйсненням необхiдних санiтарних i протиепiдемiчних заходiв i за 

виконанням програм профiлактики захворювань, причинно пов'язаних з водним 

чинником; за проведенням контрольних дослiджень якостi води (у тому числi - 

спецiальних контрольних дослiджень). 

4.4. Порушення  санiтарно-гiгiєнiчних i санiтарно-протиепiдемiчних 

правил i норм, а також невиконання  виданих  на  Їх основi приписiв  органiв  
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державного  санiтарно-епiдемiологiчного нагляду тягне вiдповiдальнiсть  згiдно  з  

чинним  законодавством УкраЇни.
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Додаток 1. Розрахунок, що рекомендуґться для визначення критерiю 

"СхТ", який гарантуґ епiдемiчну безпеку питної води. 

 

Взаємозв'язок  дози  дезінфектанту  (С,  мг/дм3) та часу (Т, хв.), необхiдних i 

достатнiх для забезпечення епiдемiчноЇ безпеки води, що обробляється при ЇЇ 

проходженнi до першого споживача, визначає критерiй "СхТ", який може бути 

установлений експериментально для кожноЇ конкретноЇ якостi води з урахуванням 

показникiв ЇЇ хлорпоглинальностi. Встановлено, що в 99,99 в·дс. випадк·в 

iнактивацiя води по ентеровiрусах гарантує епiдемiчну безпеку питноЇ води також 

за мiкробiологiчними i паразитологiчними показниками. 

Орiєнтовнi значення критерiю "СхТ" наведенi у табл.1, 2. 

 

Таблиця 1. 

Критерiй "СхТ" для iнактивацiї хлором поверхневих вод  на  99,99 % по  

ентеровiрусах  при 5 с (чисельник) i 10 с (знаменник) 

Залишковий 

активний 

хлор, 

мг/дм3 

р Н 

6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 

0,4 92/70 114/90 140/105 170/130 200/150 

0,6 100/75 124/95 150/115 180/140 220/165 

0,8 105/80 130/100 160/120 190/145 230/170 

1,0 110/85 135/105 170/125 200/150 240/180 
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Таблиця 2. 

Критерiй "СхТ" для iнактивацii рiзними дезiнфектантами поверхневих  вод  (пiсля  

фiльтрацii)  на  99,99 % по ентеровiрусах 

Дезiнфектанти, мг/дм3 рН Температура, С 

0,5 5 10 15 20 

Хлор (газ) при 

зал.акт.хлорi 

2 мг/дм3 

 

Дiоксид хлору 

Хлорамiн 

Озон,0.3мг/дм3 

6 

7 

8 

9 

6-9 

6-9 

6-9 

60 

90 

130 

170 

27 

1100 

1,5 

40 

60 

90 

120 

18 

770 

1 

30 

40 

60 

90 

13 

570 

0,8 

20 

30 

50 

60 

9 

370 

0,7 

15 

20 

30 

45 

7 

220 

0,5 
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Додаток 2. Програма, що рекомендуґться для проведення лабораторно-

виробничого  контролю  за  якiстю  води  в  системах централiзованого госпо-

дарсько-питного водопостачання. 

Конкретнi графiки перiодичностi проведення та змiст аналiзiв лабораторно-

виробничого контролю за якiстю води на водопроводах можуть бути складенi з 

урахуванням нижченаведеноЇ таблицi та показникiв якостi питноЇ води, що 

регламентуються цим ДСАНПIНом. 

Об'єм подачi 

води, м3/добу 

Мiсце 

вiдбор

у проб 

Змiст i перiодичнiсть проведення аналiзiв 

Повний Фiз.- 

хiм. 

Скороч С епiд. С токс. С 

радiол. 

< 100 Д - 1/2 1 - - 1/2 

 С 1 - 3 - - - 

 П 1/2 - 12 - - - 

101 - 20000 Д - 6 6 2 - 2 

 С 2 - 12    

 П 1 6 24 4 2  

20001 - 60000 Д - 12 12 6  4 

 С 2  36   1 

 П 2 12 60 12 4 1 

60001 - 100000 Д 1 12 18 12  12 

 С 2  60 4  6 

 П 3 12 120 24 6 4 

> 100000 ** 

П р и м i т к и: 

* Д - вододжерело (перед водозабiрними спорудами); 

   С - вода перед надходженням у розподiльну мережу; 

   П - вода у водопровiднiй мережi у споживачiв 

** - пропорцiйно наведеному вище. 
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