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ПОДЯКА 

 

Цей звіт було підготовано в рамках виконання проекту з перегляду Національних цілей до 

Протоколу про воду та здоров’я, який здійснюється за першим компонентом проекту «Водна 

Ініціатива Європейського Союзу +» в Україні. На прохання Міністерства екології та 

природних ресурсів України Європейська Економічна Комісія ООН надала допомогу в 

перегляді Національних цілей до Протоколу про воду та здоров’я, які були встановлені у 

2011 році. Всеукраїнська екологічна громадська організація «МАМА-86» координувала 

роботу над підготовкою цього звіту та забезпечувала логістичний супровід виконання 

завдань проекту. Звіт підготовано на основі технічних документів, які напрацювали члени 

експертної робочої групи з урахуванням коментарів, що були отримані під час обговорень 

7 листопада 2017 року в рамках Міжнародного водного форуму «AQUA-Україна - 2017» та 

28 листопада 2017 року під час Національного політичного діалогу. 

 

Внесок у підготовку цього технічного звіту зробили: 

 

Микола Кузьо, заступник Міністра екології та природних ресурсів з питань євроінтеграції; 

Ірина Руденко, координатор по Протоколу від Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) 

України; 

Олександр Бонь, координатор по Протоколу від Міністерства екології та природних ресурсів 

України; 

Ганна Цвєткова, координатор проекту, ВЕГО «МАМА-86»;  

Олександр Кравченко, головний експерт з питань водопостачання та водовідведення; 

Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства 

(НДКТІМГ); 

Олена Панченко, експерт з питань водопостачання, НДКТІМГ; 

Ігор Сатін, експерт з питань водовідведення та очистки стічних вод, НДКТІМГ; 

Роман Родина, головний експерт з питань води і здоров’я, Центр громадського здоров’я 

МОЗ; 

Тетяна Рахімова, експерт з питань здоров’я і доступу до води і санітарії, Український центр 

контролю і моніторингу захворювань МОЗ;  

Ольга Цигульова, експерт з питань хімічного забруднення вод, ВЕГО «МАМА-86»; 

Михайло Яцюк, експерт з питань управління водними ресурсами, Інститут водних проблем і 

меліорації, НААН України; 

Харша Ратнавейра, головний консультант ЄЕК ООН; 

Пієп Мардісте, консультант проекту ЄЕК ООН, «Водна ініціатива ЄС плюс»;  

Алішер Мамаджанов, ЄЕК ООН Секретаріат Протоколу про воду і здоров’я; 

Наталія Закорчевна, представник проекту «Водна ініціатива ЄС плюс» в Україні. 

 

Команда проекту висловлює вдячність за коментарі надані учасниками засідань Міжвідомчої 

робочої групи з координації впровадження Протоколу та Національного діалогу з питань 

водної політики за підтримки проекту «Водна ініціатива ЄС плюс». 
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I. Вступ 
 

Україна ратифікувала Протокол про воду та здоров’я відповідним Законом України у липні 

2003 року. Згідно із Законом про ратифікацію і за дорученням Кабінету Міністрів України 

було розроблено план заходів для реалізації цього Закону. 
 

Виконуючи зобов’язання за статтею 6.2 Протоколу, Україна у 2011 році за допомогою 

Українсько-Норвезького проекту міжнародної допомоги визначила 15 національних 

цільових показників до Протоколу, які були затверджені наказом Міністерства екології та 

природних ресурсів України (Мінприроди) у вересні 2011 року.  
 

За висновками Короткої доповіді України за 2016 рік щодо звітування про прогрес 

впровадження Протоколу, національні цільові показники 2011 року потребують перегляду з 

урахуванням сучасних умов і завдань в областях дії Протоколу. Під час 4-ї сесії Наради 

сторін Протоколу в Женеві у листопаді 2016 року делегація від України запросила 

міжнародну допомогу для перегляду своїх національних цілей та плану заходів з їх 

досягнення. У відповідь на це прохання в Національний робочий план для України Проекту 

«Водна Ініціатива Плюс – «ЄС ВІ+», який фінансується ЄС, були включені відповідні заходи 

з підготовки аналізу ситуації, перегляду національних цілей і розробки плану заходів. На 

виконання цих завдань передбачено проект грантової підтримки, який здійснюється в рамках 

проведення Національного політичного діалогу (НПД) з питань інтегрованого управління 

водними ресурсами (ІУВР) та водопостачання і санітарії.  
 

З 2008 року Європейська Економічна Комісія (ЄЕК) ООН є стратегічним партнером України 

у проведенні НПД - багато-секторальної платформи для обговорення реформ водної 

політики з прийняттям важливих рішень під час засідань Керівного комітету. Питання 

впровадження Протоколу були завжди на порядку денному нарад НПД з ІУВР як першої 

хвилі у 2009-2011 роках, так і нинішнього етапу національного діалогу з водної політики, 

який було розпочато у березні 2017 року.  
 

Проект з перегляду Національних цілей впроваджується у тісній взаємодії Мінприроди з 

Міністерством охорони здоров’я та іншими відомствами - учасниками Міжвідомчої робочої 

групи (МРГ) з координації впровадження Протоколу про воду та здоров’я. Всеукраїнська 

екологічна громадська організація (ВЕГО) «МАМА-86» відповідала за координацію роботи 

експертів та процесу залучення заінтересованих сторін до перегляду національних цільових 

показників до Протоколу шляхом проведення консультацій. 
 

Виконання проекту направлялося регулярними засіданнями МРГ та нарадами Керівного 

комітету НПД в Україні за підтримки «ЄС ВІ+», які проводилися під головуванням 

Заступника Міністра з питань євроінтеграції Мінприроди. Старт проекту було дано під час 

розширеного засідання МРГ 28 вересня 2017 року, рішенням якої було створено експертну 

групу для підготовки аналізу ситуації у всіх цільових областях Протоколу станом на 2015 р. 
 

До складу експертної групи увійшли національні консультанти із знанням та досвідом у 

відповідних областях Протоколу, міжнародні консультанти, призначені ЄЕК ООН, та її 

представники. Ця група збирала матеріал і готувала проекти аналізу ситуації та інших 

документів для подальшого узгодження МРГ і Керівним комітетом НПД.  
 

У грудні 2017 року робота над аналізом ситуації за 20 областями Протоколу була завершена, 

з урахуванням коментарів та доповнень, які були отримана під час обговорень результатів 

аналізу під час розширеного засідання МРГ 7 листопада в рамках Форуму «AQUA-Україна - 

2017» і наради Керівного комітету НПД 28 листопада 2017 року. Даний технічний звіт 

містить результати аналізу законодавства, інституційних засад та суттєвих аспектів всіх 20 

цільових областей Протоколу і був підготовлений експертною групою.  
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II. Аналіз ситуації  

 
А. Методологія  
 

Цей Технічний звіт представляє результати аналізу ситуації станом на 2015 рік, що склалися 

в Україні щодо законодавчих, інституційних і змістовних аспектів у 20 цільових областях 

Протоколу про воду та здоров’я. Звіт буде слугувати основою для перегляду національних 

цільових показників України та підготовки плану заходів та їх досягнення.  

 

Група експертів збирала дані й інформацію за наступним форматом:  

 

Структура аналізу ситуації та експертної оцінки 

 

Цільова область: 
1
 

 

I. Існуючі політичні рамки та законодавча база 

A. Стратегії, законодавча/регуляторна база та міжнародні акти 

 

Національні стратегії (назва, дата подання / прийняття) 

 

Основні законодавчі/регуляторні акт(и) в даній області (назва, дата вступу в 

силу) 

 

Головні відповідні міжнародні зобов’язання (інші, ніж зобов’язання за Конвекцією 

ЄЕК ООН та Протоколом) 
2
 

 

B. Інституційні засади  

 

Органи влади, які відповідають за дотримання та впровадження 

 

Залучення організацій приватного сектору 

 

Залучення НУО та громадськості 

 

C. Фінансові засади 

 

Основні відповідні фінансові інструменти 

 

II. Екологічна та/або пов’язана із здоров’ям ситуація – існуючий стан 

і прогнози 

 

A. Програми моніторингу та індикатори 

 

Наявність даних, їх повнота та надійність, інституції, які відповідальні за них 

 

B. Головні проблеми, які пов’язані з цільовою областю  

 

Впливи на здоров’я людей і/або довкілля (виміряні та/або розраховані) 

                                                 
1
 Наприклад: Якість питної води, що подається (пункт 6, параграф 2(а)) 

2
 Наприклад: Рекомендації ВООЗ про питну воду, Рамкова водна рамочна директива ЄС, Директива ЄС щодо 

очищення стічних вод, Директива ЄС щодо нітратів 
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Причини проблем (наприклад: неналежний захист колодязів, відсутність планів 

управління, відсутність планів забезпечення безпеки води, неналежна очистка 

стічних вод, стара інфраструктура) 

 

III. Відповідні діючі або заплановані заходи, спрямовані на вирішення 

головних проблем 
 

Основні цілі заходу
3
, оцінка його результатів і отриманих уроків 

 

IV. Оцінка експерта 

 

Загальна оцінка ситуації в цільовій області 

 

Пріоритезація (ранжування) проблем 

 

Рекомендації щодо покращення (наприклад, можливі кроки для покращення) 

 

Пропозиції щодо можливих цільових показників у цій цільовій області 

 

 

 

В. Законодавча база 
 

Істотним поштовхом до розвитку законодавчої бази щодо якості води та управління водними 

ресурсами країни стало підписання та ратифікація Угоди про асоціацію між Україною, з 

однієї сторони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторони, (далі 

Угода). Основна робота нині полягає в гармонізації (шляхом транспозиції) українського 

водного законодавства з 6-ма водними директивами ЄС: Директива 2000/60/ЄС 

Європейського Парламенту і Ради від 20 жовтня 2000 року про встановлення рамок 

діяльності (ВРД) Співтовариства у сфері водної політики; Директива Ради 98/83/ЄС від 3 

листопада 1998 року про якість води, придатної для споживання людиною (Директива про 

питну воду); Директива Ради 91/271/ЄЕС від 21 травня 1991 року про очистку міських 

стічних вод; Директива Ради 91/676/ЄЕС від 12 грудня 1991 року про захист вод від 

забруднення, спричиненого нітратами з сільськогосподарських джерел (Нітратна 

Директива); Директива 2007/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2007 

року про оцінку та управління ризиками затоплення; Директива 2008/56/ЄС Європейського 

Парламенту і Ради від 17 червня 2008 року про встановлення рамок діяльності 

Співтовариства у сфері екологічної політики щодо морського середовища. 

 

Основні законодавчі акти, що регулюють цю галузь, наступні: 

 

Конституція України, прийнята 28.06.1996 (стосується всіх 20 цільових областей 

Протоколу) 

 

Відповідно до статті 50: «Кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на 

відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Кожному гарантується право 

вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів 

побуту, а також право на її поширення. Така інформація ніким не може бути засекречена». 

 

                                                 
3
 Це може також включати дослідження та потенціал будівництва/розвитку 
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Закон України «Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на 

період до 2020 року», прийнятий 21 грудня 2010 року № 2818-VI (цільові області: ІV,VI, VIII, 

IX-XII, XIV-XIX) 

 

Серед стратегічних цілей та завдань визначає Ціль 2. «Поліпшення екологічної ситуації та 

підвищення рівня екологічної безпеки» і завдання, що стосується охорони водних ресурсів, а 

саме:  

 

«…впровадження інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом; 

реконструкція існуючих та будівництво нових міських очисних споруд з метою зниження до 

2020 року на 15 відсотків рівня забруднення вод забруднюючими речовинами (насамперед 

органічними речовинами, сполуками азоту і фосфору), а також зменшення до 2020 року на 

20 % (до базового року) скиду недостатньо очищених стічних вод;» 

 

«а також, що стосується геологічного середовища та надр: 

- впровадження до 2020 року обов'язкової рекультивації та екологічної реабілітації 

територій, порушених внаслідок провадження виробничої діяльності підприємствами 

хімічної, гірничо-добувної, нафтопереробної промисловості; 

- зниження рівнів опромінення населення та реабілітація територій, що зазнали 

радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, шляхом забезпечення 

радіаційного захисту населення і довкілля…» 

 

Розділ 4. Інструменти реалізації екологічної політики Пункт 4.8 передбачає: 

«З метою удосконалення природоохоронної діяльності підприємств необхідно: 

здійснювати збалансовану політику, спрямовану на підвищення вимог і відповідальності 

суб'єктів господарювання за забруднення навколишнього природного середовища і на 

стимулювання впровадження природоохоронних заходів…» 

 

Водний кодекс України (ВКУ), затверджений 06.06.1995 № 213/95-ВР (цільові області: I, 

ІV, VІ, ІХ-ХІ, ХІІІ-ХХ) 

 

Регулює відносини щодо збереження, наукового обґрунтованого, раціонального 

використання вод для потреб населення та різних галузей економіки, охорони вод від 

забруднення, відтворення водних ресурсів, запобігання засміченню, шкідливим діям вод і 

усуненню їх наслідків, покращення стану водних об’єктів, а також охорони прав громадян, 

установ, підприємств, організацій на водокористування. 

Абзац перший преамбули: «Усі води (водні об'єкти) на території України є національним 

надбанням Українського народу, однією з природних основ його економічного розвитку і 

соціального добробуту». 

 

ВКУ містить концепцію ІУВР за басейновим принципом, що стало результатом гармонізації 

вимог Водної Рамкової Директиви ЄС відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та 

ЄС. Відповідні зміни були схвалені Парламентом України у жовтні 2016 року і включають 

визначення річкового басейну, басейнових органів, зокрема, басейнових рад; інструментів 

управління: плану управління річковим басейном, схеми використання та охорони води і 

відновлення водних ресурсів, водогосподарські баланси перерозподілу вод, моніторингу вод, 

класифікацію водних масивів, інші.  

 

Основні концепції, які закладено у ВКУ: гранично допустима концентрація речовин у воді, 

гранично допустимий скид речовини у воду, екологічні скиди води, екологічний стан 

масивів поверхневих вод, кількісний і якісний потенціали підземних вод й істотно змінених і 

штучних масивів вод, зона санітарної охорони, прибережні захисні смуги, ліміти 

використання води та ліміти забору води. 
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Стаття 6 ВКУ визначає, що «Води (водні об'єкти) є виключно власністю Українського 

народу і надаються тільки у користування». Це право здійснюється через Верховну Раду 

України, Верховну Раду Автономної Республіки Крим і місцеві ради», вказує на надання 

окремих повноважень щодо розпорядження водами (водними об'єктами) відповідним 

органам виконавчої влади та Раді міністрів Автономної Республіки Крим. 

 

Статті 7-10 визначають компетенції різних відповідних органів законодавчої та виконавчої 

гілок влади у сфері регулювання водних відносин.  

 

Основні положення, які закріплює Водний кодекс: 

 

Стаття 11 визначає права громадян і їх об'єднань, інших громадських формувань, зокрема: 

- брати участь у розгляді місцевими радами та державними органами питань…управління 

водними ресурсами; 

- виконувати роботи по використанню та охороні вод і відтворенню водних ресурсів за 

власні кошти та за добровільною участю членів об'єднань громадян; 

- брати участь у перевірках центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ) щодо виконання 

водокористувачами водоохоронних правил і заходів та вносити пропозиції з цих питань; 

- здійснювати громадський контроль за використанням і охороною вод та відтворенням 

водних ресурсів; 

- одержувати інформацію про стан водних об'єктів, джерела забруднення та використання 

вод, про плани і заходи щодо використання й охорони вод та відтворення водних ресурсів; 

- подавати до суду позови про відшкодування збитків, заподіяних державі та громадянам 

внаслідок забруднення, засмічення і вичерпання вод; 

- брати участь у підготовці планів управління річковими басейнами та планів управління 

ризиками затоплення і сприяти їх виконанню. 

 

Відповідно до Статті 13
3
 в Україні закріплюються Басейнові ради як консультативно-

дорадчий орган у межах території річкового басейну, утворений при Держводагентстві для 

вироблення пропозицій та забезпечення узгодження інтересів підприємств, установ і 

організацій щодо управління водними ресурсами у межах басейну. Рішення басейнових рад 

враховуються під час розроблення планів управління басейном та реалізації заходів… 

 

Державне управління водними ресурсами здійснюється за басейновим принципом на основі 

державних, цільових, міждержавних та регіональних програм використання і охорони вод та 

відтворення водних ресурсів, а також планів управління річковими басейнами. 

 

В Україні встановлюються 9 районів річкових басейнів відповідно до Статті 13-1, а також 

виділяються водогосподарські ділянки у межах районів річкових басейнів з урахуванням 

басейнового принципу управління, адміністративно-територіального устрою, фізико-

географічних умов та господарської діяльності. 

 

Стаття 14 ВКУ визначає компетенції державних органів у галузі управління та контролю 

за використанням і охороною та відтворенням водних ресурсів. 

 

Держава забезпечує контроль за додержанням усіма юридичними та фізичними особами 

вимог водного законодавства (статті 18-20).  

 

ВКУ запроваджує концепцію державного моніторингу вод (статті 21-22), складовими якого 

є моніторинг біологічних, гідроморфологічних, хімічних та фізико-хімічних показників. За 

цими показниками визначається екологічний стан/потенціал поверхневих водних масивів та 

проводиться класифікація цих водних масивів. Хімічний стан масиву поверхневих або 
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підземних вод визначається за окремими групами забруднюючих речовин і на основі 

екологічного нормативу якості води класифікується як "добрий" або "недосягнення доброго" 

(стаття 21.1). Перелік забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масивів 

поверхневих і підземних вод затверджує Мінприроди. 

 

Стаття 22. Оцінка впливу на довкілля (ОВД). Закон вимагає здійснення ОВД у наступних 

випадках: під час розміщення, проектування та будівництва нових і реконструкції діючих 

підприємств, споруд й інших об'єктів, пов'язаних з використанням вод. 

  

Держава веде державний облік вод (Стаття 24) для встановлення відомостей про кількість і 

якість вод, даних про водокористування, на основі яких здійснюється розподіл води між 

водокористувачами та розробляються заходи управління водними ресурсами. 

 

Також в Україні ведеться (Стаття 25.) Державний облік водокористування (збір даних про 

забір та використання вод, скидання зворотних вод і забруднюючих речовин, наявність 

систем оборотного водопостачання та їх потужність, а також про діючі системи очищення 

стічних вод і їх ефективність) шляхом подання водокористувачами звітів про 

водокористування. ВКУ вимагає ведення Державного водного кадастру (Стаття 28). 

 

Держава вводить економічне регулювання раціонального використання водних ресурсів і 

запроваджує низку організаційно-економічних заходів: 

- видачу дозволів на спеціальне водокористування; 

- встановлення ставок зборів за спеціальне водокористування; 

- надання водокористувачам податкових, кредитних й інших пільг у разі 

впровадження ними маловідходних, безвідходних, енерго- і 

ресурсозберігаючих технологій, здійснення відповідно до законодавства інших 

заходів, що зменшують негативний вплив на води; 

-  відшкодування у встановленому порядку збитків, заподіяних водним об'єктам 

у разі порушення вимог законодавства. 

 

Статті 33-41 передбачають стандартизацію і нормування в галузі… з метою забезпечення 

екологічної і санітарно-гігієнічної безпеки вод шляхом встановлення комплексу 

взаємопов'язаних нормативів: 

- нормативи екологічної безпеки водокористування; 

- екологічний норматив якості води масивів поверхневих та підземних вод; 

- нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих речовин; 

- галузеві технологічні нормативи утворення речовин, які скидаються у водні об'єкти; 

- технологічні нормативи використання води. 

 

Нормативи екологічної безпеки (Стаття 35) розробляються для: 

- водних об'єктів, вода яких використовується для задоволення питних, господарсько-

побутових й інших потреб населення (гранично допустимі концентрації (ГДК) + 

допустимі концентрації радіоактивних речовин у воді); 

- водних об'єктів рибного господарського призначення (ГДК); 

- водних об'єктів, які використовуються для лікувальних, курортних, оздоровчих, 

рекреаційних й інших цілей (встановлюються більш суворі нормативи екологічної 

безпеки водокористування). 

 

Стаття 47. Право загального водокористування. «Загальне водокористування 

здійснюється громадянами для задоволення їх потреб (купання, плавання на човнах, 

любительське і спортивне рибальство, водопій тварин, забір води з водних об'єктів без 

застосування споруд або технічних пристроїв та з криниць) безкоштовно без закріплення 

водних об'єктів за окремими особами та без надання відповідних дозволів». 
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«Місцеві ради зобов'язані повідомляти населення про встановлені ними правила, що 

обмежують загальне водокористування.» 

 

«Водокористувач, який узяв водний об'єкт у користування на умовах оренди, зобов'язаний 

доводити до відома населення умови водокористування, а також про заборону загального 

водокористування на водному об'єкті, наданому в оренду. 

 

Стаття 58. Вимоги до якості вод для питних і господарсько-побутових потреб населення. 

Використовуються води, якісні характеристики яких відповідають встановленим державним 

стандартам, нормативам екологічної безпеки водокористування і санітарним нормам. 

Водокористувачі мають право вимагати від власника вод (водопостачальника) відомості про 

якість питної води. 

 

У разі невідповідності якісних характеристик цих вод встановленим стандартам, нормативам 

екологічної безпеки водокористування і санітарним нормам їх використання припиняється за 

рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері 

санітарного та епідемічного благополуччя населення. 

 

Стаття 59. Централізоване водопостачання населення 

Під час здійснення спеціального водокористування для… централізованого водопостачання 

підприємства, установи та організації, у віданні яких перебувають питні та господарсько-

побутові водопроводи, здійснюють забір води безпосередньо з водних об'єктів відповідно до 

затверджених у встановленому порядку проектів водозабірних споруд, нормативів якості 

води і дозволів на спеціальне водокористування. 

 

Ці підприємства, установи та організації зобов'язані здійснювати постійне спостереження за 

якістю води у водних об'єктах, підтримувати в належному стані зону санітарної охорони 

водозабору та повідомляти відповідні ЦОВВ і місцеві ради про відхилення від встановлених 

стандартів і нормативів якості води. 

 

На централізованих водозаборах підземних вод у межах їх родовищ та на прилеглих 

територіях водокористувачі повинні облаштовувати локальну мережу свердловин для 

спостереження. 

 

Стаття 60. Нецентралізоване водопостачання населення 

…для питних і господарсько-побутових потреб населення в порядку нецентралізованого 

водопостачання юридичні та фізичні особи здійснюють забір води безпосередньо з 

поверхневих або підземних водних об'єктів у порядку загального і спеціального 

водокористування. 

 

Періодичний контроль за якістю води для нецентралізованого водопостачання населення 

здійснюється ЦОВВ, що реалізує державну політику в сфері санітарного та епідемічного 

благополуччя населення, за рахунок водокористувачів. 

 

Стаття 61. Використання підземних вод питної якості 

Підземні води питної якості повинні використовуватися у першу чергу для задоволення 

потреб питного і господарсько-побутового водопостачання населення, а також харчової 

промисловості та тваринництва. 

 

Стаття 64. Порядок користування водами в оздоровчих, рекреаційних та спортивних 

цілях 
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Користування такими водами... здійснюється в порядку загального та спеціального 

водокористування. 

Місця користування водами в оздоровчих, рекреаційних та спортивних цілях 

встановлюються відповідними радами в порядку, встановленому законодавством.  

Користування такими водними об'єктами в порядку загального водокористування може бути 

заборонено або обмежено у випадках, що передбачені законодавством (Стаття 45 ВКУ). 

 

Стаття 65. Особливості спеціального водокористування та користування водними 

об'єктами для потреб сільського і лісового господарства 

Якість води, що використовується для зрошення земель сільськогосподарського 

призначення, повинна відповідати встановленим нормативам. 

 

Зрошення сільськогосподарських угідь стічними водами може бути дозволено обласними, 

Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої 

влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного 

середовища за погодженням з ЦОВВ, що реалізує державну політику в сфері санітарного та 

епідемічного благополуччя населення, і ЦОВВ, що реалізує державну політику в сфері 

ветеринарної медицини. 

 

Зрошення сільськогосподарських угідь та скидання дренажних вод у водні об'єкти 

здійснюються на підставі дозволу на спеціальне водокористування, який видається власнику 

зрошуваних угідь у встановленому цим Кодексом порядку. 

 

Під час осушення земель сільськогосподарського призначення повинні здійснюватися заходи 

щодо запобігання… погіршення стану водних об'єктів. 

 

Стаття 66. Особливості спеціального водокористування та користування водними 

об'єктами для промислових і гідроенергетичних потреб 
Під час користування водними об'єктами для промислових потреб водокористувачі 

зобов'язані дотримувати встановлених умов спеціального водокористування, екологічних 

вимог,... вживати заходів щодо зменшення витрат води (особливо питної) та припинення 

скидання забруднених зворотних вод шляхом удосконалення виробничих технологій, схем 

водопостачання та очищення стічних вод. 

 

Стаття 68. Особливості спеціального водокористування та користування водними 

об'єктами для потреб рибного і мисливського господарств 

На водних об'єктах (їх частинах), які використовуються для промислового добування риби та 

іншого водного промислу або мають значення для відтворення їх запасів, права 

водокористувачів можуть бути обмежені в інтересах рибного господарства та водного 

промислу. 

 

…Водокористувачі, яким надано в користування рибогосподарські водні об'єкти (їх 

частини), зобов'язані здійснювати заходи, що забезпечують поліпшення екологічного стану 

водних об'єктів і умов відтворення рибних запасів, а також утримувати в належному 

санітарному стані прибережні захисні смуги в місцях вилову риби. 

 

Стаття 70. Умови скидання стічних вод у водні об'єкти 

Скидання стічних вод у водні об'єкти допускається лише за умови наявності нормативів ГДК 

та встановлених нормативів ГДС забруднюючих речовин. 

 

Водокористувачі зобов'язані здійснювати заходи щодо запобігання скиданню стічних вод чи 

його припинення, якщо вони: 
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1) можуть бути використані у системах оборотного, повторного і послідовного 

водопостачання; 

2) містять цінні відходи, що можуть бути вилучені; 

3) містять промислову сировину, реагенти, напівпродукти та кінцеві продукти підприємств у 

кількості, що перевищує встановлені нормативи технологічних відходів; 

4) містять речовини, щодо яких не встановлено ГДК; 

5) перевищують ГДС токсичних речовин та містять збудників інфекційних захворювань; 

6) за обсягом скидання забруднюючих речовин перевищують гранично допустимі 

нормативи; 

7) призводять до підвищення температури води водного об'єкта більш ніж на 3 градуси за 

Цельсієм порівняно з її природною температурою в літній період; 

8) є кубовими залишками, шламами, що утворюються в результаті їх очищення і 

знезараження. 

Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості (балки, пониззя, кар'єри тощо), 

забороняється. 

 

Стаття 81. Комплекс заходів щодо збереження водності річок і охорони їх від 

забруднення включає: 

- створення прибережних захисних смуг; 

- створення спеціалізованих служб по догляду за річками, прибережними захисними 

смугами, гідротехнічними спорудами та підтриманню їх у належному стані; 

- впровадження ґрунтозахисної системи землеробства з контурно-меліоративною 

організацією території водозбору; 

- здійснення агротехнічних, агролісомеліоративних та гідротехнічних протиерозійних 

заходів, створення споруд (водостоки, перепуски, акведуки тощо) для організованого відводу 

поверхневого стоку під час будівництва і експлуатації шляхів, залізниць й інших інженерних 

комунікацій; 

- запобігання евтрофікації та забрудненню водних об’єктів нітратами; 

- впровадження водозберігаючих технологій, а також здійснення... водоохоронних заходів 

на підприємствах, в установах і організаціях, розташованих у басейні річки; 

- створення гідрологічних пам'яток природи. 

 

Стаття 85. Користування землями водного фонду 

Постійне користування землі водного фонду надається водогосподарським спеціалізованим 

організаціям, іншим підприємствам, установам і організаціям, в яких створено спеціалізовані 

служби по догляду за водними об'єктами, прибережними захисними смугами, смугами 

відведення, береговими смугами водних шляхів, гідротехнічними спорудами та підтримання 

їх у належному стані. 

 

Стаття 87. Водоохоронні зони 

Водоохоронна зона є природоохоронною територією господарської діяльності,... де 

забороняється: 

- використання стійких та сильнодіючих пестицидів; 

- влаштування кладовищ, скотомогильників, звалищ, полів фільтрації; 

- скидання неочищених стічних вод, використовуючи рельєф місцевості, а також у потічки. 

 

Стаття 88. Прибережні захисні смуги 

З метою охорони поверхневих водних об'єктів від забруднення і засмічення та збереження їх 

водності вздовж річок, морів і навколо озер, водосховищ й інших водойм у межах 

водоохоронних зон виділяються земельні ділянки під прибережні захисні смуги… по берегах 

річок і навколо водойм уздовж урізу води (у меженний період) шириною: 

для малих річок, струмків і потічків, а також ставків площею менше 3 гектарів - 25 метрів; 
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для середніх річок, водосховищ на них та ставків площею більше 3 гектарів - 50 метрів; 

для великих річок, водосховищ на них та озер - 100 метрів.  

У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах 

забороняється: 

- розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження і залісення), а також 

садівництво та городництво; 

- зберігання та застосування пестицидів і добрив; 

- влаштування літніх таборів для худоби; 

- будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, навігаційного призначення, 

гідрометричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів і стоянок автомобілів; 

- миття та обслуговування транспортних засобів і техніки; 

- влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів 

виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо. 

 

Стаття 93. Зони санітарної охорони 

…у районах забору води для централізованого водопостачання населення, лікувальних і 

оздоровчих потреб встановлюються зони санітарної охорони, які поділяються на пояси 

особливого режиму. 

Межі зон санітарної охорони водних об'єктів встановлюються місцевими радами на їх 

території за погодженням з ЦОВВ, що реалізує державну політику в сфері розвитку водного 

господарства, ЦОВВ, що реалізує державну політику в сфері геологічного вивчення та 

раціонального використання надр, ЦОВВ, що реалізує державну політику в сфері 

санітарного та епідемічного благополуччя населення, обласними, Київською, 

Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади 

Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища. 

 

Для виконання Водного Кодексу України розроблена значна кількість законодавчо-

нормативних актів, які розвивають концепції та принципи, інструменти та стандарти якості 

води та управління водними ресурсами держави. 

 

Земельний кодекс України вступив у силу 2002 році. (цільова область: XVIII) 

 

Регулює земельні відносини з метою забезпечення права на землю громадян, юридичних 

осіб, територіальних громад і держави, раціонального використання та охорони земель 

(Ст. 4).  

 

До земель водного фонду належать землі, зайняті водними об'єктами (річками, озерами, 

водосховищами, морями), болотами, прибережними захисними смугами...; гідротехнічними 

й іншими водогосподарськими спорудами та каналами, виділені для використання та 

охорони водних об’єктів (Ст. 58); 

 

Землі водного фонду можуть перебувати у державній, комунальній та приватній власності, 

надаватися у постійне користування (державним водогосподарським організаціям для 

догляду за водними об'єктами, прибережними захисними смугами,... гідротехнічними 

спорудами, а також ведення аквакультури; державним рибогосподарським організаціям для 

ведення аквакультури). 

 

Громадянам та юридичним особам можуть передаватися на умовах оренди ділянки земель 

водного фонду (прибережні захисні смуги, озера, водосховища, інші водойми, болота та 

острови, інше) для сінокосіння, рибогосподарських потреб (рибництва, аквакультури), 

культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, проведення науково-

дослідних робіт, догляду, розміщення та обслуговування гідротехнічних споруд тощо. 
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Прибережні захисні смуги (ПЗС) встановлюються вздовж річок, морів і навколо озер, 

водосховищ й інших водойм з метою охорони поверхневих водних об'єктів від забруднення і 

засмічення та збереження їх водності (Стаття 60). ПЗС є природоохоронною територією з 

режимом обмеженої господарської діяльності (Стаття 61). 

 

Кодекс України про надра, затверджений 27.07.1994 №132/94-ВР (цільові області: I, ІV, VІ, 

XІV, XVІІI) 

 

Кодекс регулює відносини щодо видобутку підземних вод, зокрема: 

- надра у користування для видобування підземних вод (крім мінеральних)... надаються без 

надання гірничого відводу на підставі спеціальних дозволів, крім випадків, передбачених 

статтею 23 (Статті 21); 

- надання надр для захоронення відходів виробництва та інших шкідливих речовин; скидання 

стічних вод допускається у виняткових випадках при додержанні норм, правил та вимог, 

передбачених законодавством України (Стаття 22); 

- землевласники і землекористувачі в межах наданих їм земельних ділянок мають право без 

спеціальних дозволів та гірничого відводу видобувати... підземні води (крім мінеральних) 

для всіх потреб, крім виробництва фасованої питної води, за умови, що обсяг видобування 

підземних вод із кожного з водозаборів не перевищує 300 кубічних метрів на добу; 

- землевласники і землекористувачі, які є сільськогосподарськими (с-г) товаровиробниками, 

частка с-г товаровиробництва яких за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або 

перевищує 75 відсотків, …у межах наданих їм земельних ділянок мають право без 

спеціальних дозволів та гірничого відводу видобувати підземні води (крім мінеральних) для 

с-г, виробничих, а також власних господарсько-побутових потреб. 

 

Користування надрами є платним. Плата за користування надрами справляється у вигляді 

рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин. За видачу 

спеціальних дозволів на користування надрами справляється відповідний збір. 

 

Не справляється збір за видачу спеціальних дозволів державним дитячим спеціалізованим 

санаторно-курортним закладам за здійснення видобутку мінеральних вод у частині, що 

використовується для лікування на їх території (Стаття 34). 

 

Серед основних вимог у галузі охорони надр є додержання вимог, передбачених 

законодавством про охорону навколишнього природного середовища (Стаття 56). 

 

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», прийнятий 

25 червня 1991 року (цільові області: I, ІV, VІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІІ, XІV, ХV, XVІ, XIХ) 

 

Встановлює основні принципи охорони навколишнього природного середовища (Стаття 3), 

зокрема: 

а) пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов'язковість додержання екологічних 

стандартів, нормативів та лімітів використання природних ресурсів; 

б) гарантування екологічно безпечного середовища для життя і здоров'я людей; 

в) принцип перестороги; 

г) екологізація виробництва, впровадження новітніх технологій; 

д) збереження різноманітності та цілісності природних об'єктів і комплексів; 

е) узгодження екологічних, економічних та соціальних інтересів суспільства та 

прогнозування стану навколишнього природного середовища; 

є) обов’язковість оцінки впливу на довкілля; 

ж) гласність і демократизм при прийнятті екологічно важливих рішень, формування у 

населення екологічного світогляду; 
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з) нормування впливу діяльності людини на навколишнє природне середовище; 

и) безоплатність загального та платність спеціального використання природних ресурсів; 

і) компенсація шкоди, заподіяної порушенням природоохоронного законодавства; 

л) встановлення екологічного податку, рентної плати за спеціальне використання води… 

 

З метою охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки, 

раціонального використання і відтворення природних ресурсів на перспективу 

розробляються і приймаються державні цільові, міждержавні, місцеві програми. До розробки 

цих програм залучають громадськість (Стаття 6) шляхом оприлюднення проектів 

екологічних програм, підготовки зауважень та пропозицій від громадськості, проведення 

публічних слухань. 

 

Стаття 21. Повноваження громадських організацій у галузі охорони навколишнього 

природного середовища: 

- брати участь у розробці планів, програм, пов'язаних з охороною навколишнього 

природного середовища, розробляти і пропагувати свої екологічні програми; 

- утворювати громадські фонди охорони природи; 

- брати участь у проведенні ЦОВВ перевірок виконання підприємствами, установами та 

організаціями природоохоронних планів і заходів; 

- вільного доступу до екологічної інформації; 

- виступати з ініціативою проведення всеукраїнського і місцевих референдумів з 

природоохоронних питань, використання природних ресурсів та забезпечення 

екологічної безпеки; 

- подавати до суду позови про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення 

природоохоронного законодавства, в тому числі здоров'ю громадян…; 

- брати участь у підготовці проектів нормативно-правових актів з екологічних питань. 

 

Стаття 25. Екологічна інформація 

Ця інформація про: 

- стан навколишнього природного середовища чи його об'єкти - землі, води, надра... та рівні 

їх забруднення; 

- джерела, фактори, матеріали, речовини, продукцію, енергію, фізичні фактори, які 

впливають або можуть вплинути на стан навколишнього природного середовища та 

здоров'я людей; 

- загрозу виникнення і причини надзвичайних екологічних ситуацій, результати їх ліквідації, 

рекомендації щодо заходів, спрямованих на зменшення їх негативного впливу на природні 

об'єкти та здоров'я людей; 

- екологічні прогнози, плани і програми, заходи, державну екологічну політику, природо-

охоронне законодавство; 

- витрати, пов'язані із здійсненням природоохоронних заходів з державних й інших джерел 

фінансування, економічний аналіз, проведений у процесі прийняття рішень з питань, що 

стосуються довкілля. 

Органи влади всіх рівнім зобов'язані забезпечувати вільний доступ населення до екологічної 

інформації. 

 

Цим Законом (статті 20–22) передбачено створення державної системи моніторингу довкілля 

(ДСМД) та проведення спостережень за станом навколишнього природного середовища, 

рівнем його забруднення. Виконання цих функцій покладено на Мінприроди та інші 

центральні органи виконавчої влади: Міністерство надзвичайних ситуацій, Міністерство 

охорони здоров’я, Міністерство агрополітики, Мінжитлокомунгосп, Держводгосп, 

Держкомлісгосп, Держкомзем. 
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Кожний із суб`єктів ДСМД здійснює моніторинг тих об`єктів довкілля, що визначаються 

Положенням про державну систему моніторингу довкілля та порядками і положеннями про 

державний моніторинг окремих складових довкілля, які є суб'єктами державної системи 

моніторингу довкілля, а також підприємства, установи та організації, діяльність яких 

призводить або може призвести до погіршення стану довкілля. 

 

Стаття 32. Екологічні стандарти 

Державні стандарти в галузі охорони навколишнього природного середовища є 

обов'язковими для виконання та визначають поняття і терміни, режим використання й 

охорони природних ресурсів, методи контролю за станом навколишнього природного 

середовища, вимоги щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища. 

 

Стаття 33. Екологічні нормативи 

Екологічні нормативи встановлюють гранично допустимі викиди та скиди у навколишнє 

природне середовище забруднюючих хімічних речовин, рівні допустимого шкідливого 

впливу на нього фізичних та біологічних факторів. 

 

Екологічні нормативи повинні встановлюватися з урахуванням вимог санітарно-гігієнічних 

та санітарно-протиепідемічних правил і норм, гігієнічних нормативів. 

 

У разі необхідності для курортних, лікувально-оздоровчих, рекреаційних й інших окремих 

районів можуть встановлюватися більш суворі нормативи ГДК забруднюючих речовин й 

інших шкідливих впливів на навколишнє природне середовище. 

 

Державному контролю підлягають використання та охорона земель, надр, поверхневих і 

підземних вод. 

 

Використання природних ресурсів в Україні здійснюється у порядку загального і 

спеціального використання природних ресурсів. 

 

Законодавством України громадянам гарантується право загального використання 

природних ресурсів для задоволення життєво необхідних потреб (естетичних, оздоровчих, 

рекреаційних, матеріальних тощо) безоплатно, без закріплення цих ресурсів за окремими 

особами і надання відповідних дозволів. 

 

У порядку спеціального використання природних ресурсів громадянам, підприємствам, 

установам і організаціям надаються у володіння, користування або оренду природні ресурси 

на підставі спеціальних дозволів і за плату для здійснення виробничої та іншої діяльності, а у 

випадках, передбачених законодавством України, - на пільгових умовах. 

 

Стаття 39. Природні ресурси загальнодержавного і місцевого значення 

До природних ресурсів загальнодержавного значення належать: 

а) внутрішні морські води та територіальне море; 

б) природні ресурси континентального шельфу та виключної (морської) економічної 

зони; 

г) підземні води; 

д) поверхневі води, що знаходяться або використовуються на території більш як однієї 

області. 

 

Стаття 41. Економічні заходи забезпечення охорони навколишнього природного 

середовища передбачають: 
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а) раціональне використання природних ресурсів і ефективність природоохоронних 

заходів на основі економічних важелів; 

б) визначення джерел фінансування екологічних заходів; 

в) встановлення лімітів використання природних ресурсів, скидів забруднюючих 

речовин у навколишнє природне середовище; 

г) встановлення ставок екологічного податку; 

д) надання підприємствам, установам і організаціям, а також громадянам податкових, 

кредитних й інших пільг при впровадженні ними маловідходних, енерго- і 

ресурсозберігаючих технологій та нетрадиційних видів енергії, інших ефективних заходів 

щодо охорони навколишнього природного середовища; 

е) відшкодування в установленому порядку збитків, завданих порушенням 

природоохоронного законодавства. 

 

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення» від 24.02.1994 № 4004-XII (цільові області: I, II, ІV, VІ, XІV) 

 

Цей Закон регулює суспільні відносини у сфері забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя, визначає відповідні права й обов'язки державних органів, підприємств, 

установ, організацій та громадян; встановлює порядок організації державної санітарно-

епідеміологічної служби і здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду в 

Україні. 

 

Цим законом вводиться визначення: державні санітарні норми та правила..., державні 

санітарно-епідеміологічні нормативи, санітарні регламенти (далі – санітарні норми) – 

обов'язкові для виконання нормативно-правові акти Міністерства охорони здоров’я України, 

що встановлюють медичні вимоги безпеки щодо середовища життєдіяльності та окремих 

його факторів, недотримання яких створює загрозу здоров'ю і життю людини та майбутніх 

поколінь, а також загрозу виникнення і розповсюдження інфекційних хвороб та масових 

неінфекційних захворювань (отруєнь) серед населення. Визначається поняття «масові 

неінфекційні захворювання (отруєння)» – масові захворювання, виникнення яких зумовлено 

впливом біологічних, фізичних, хімічних чи соціальних факторів середовища 

життєдіяльності, у тому числі об'єктів господарської та інших видів діяльності, продукції, 

робіт, послуг. 

 

Також вводиться державна санітарно-епідеміологічна експертиза, що полягає у 

комплексному вивченні державним органом виконавчої влади (санітарно-епідеміологічною 

службою) об'єктів експертизи з метою виявлення можливих небезпечних факторів у цих 

об'єктах, встановленні відповідності об'єктів експертизи вимогам санітарного законодавства, 

а у разі відсутності відповідних санітарних норм - в обґрунтуванні медичних вимог щодо 

безпеки об'єкта для здоров'я та життя людини. 

 

Стаття 4. Права громадян 

Громадяни мають право на: 

 безпечні для здоров'я і життя харчові продукти, питну воду, умови праці, 

навчання, виховання, побуту, відпочинку та навколишнє природне середовище; 

 участь у розробці, обговоренні та громадській експертизі проектів програм і 

планів забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення...; 

 відшкодування шкоди, завданої їх здоров'ю внаслідок порушення санітарного 

законодавства; 

 достовірну і своєчасну інформацію про стан свого здоров'я, здоров'я населення, а 

також про наявні та можливі фактори ризику для здоров'я та їх ступінь. 
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Стаття 10. Державна санітарно-епідеміологічна експертиза 
Державна санітарно-епідеміологічна експертиза полягає у комплексному вивченні 

документів (проектів, технологічних регламентів, інвестиційних програм тощо), а також 

діючих об'єктів та пов'язаних з ними небезпечних факторів на відповідність вимогам 

санітарних норм. Вона передбачає: 

 визначення безпеки господарської та іншої діяльності, умов праці, навчання, 

виховання, побуту, що прямо чи побічно негативно впливають або можуть 

вплинути на здоров'я населення; 

 встановлення відповідності об'єктів експертизи вимогам санітарних норм; 

 оцінку повноти та обґрунтованості санітарних і протиепідемічних 

(профілактичних) заходів; 

 оцінку можливого негативного впливу небезпечних факторів, пов'язаних з 

діяльністю об'єктів експертизи, визначення ступеня створюваного ними ризику 

для здоров'я населення. 

 

Стаття 18. Вимоги до господарсько-питного водопостачання і місць водокористування 
Органи виконавчої влади, місцевого самоврядування зобов'язані забезпечити жителів міст та 

інших населених пунктів питною водою, кількість та якість якої повинні відповідати 

вимогам санітарних норм. Виробничий контроль за якістю питної води у процесі її 

добування, обробки та у розподільних мережах здійснюють підприємства водопостачання. 

 

Вода відкритих водойм, що використовується для господарсько-питного водопостачання, 

купання, спортивних занять, організованого відпочинку, з лікувальною метою, а також вода 

водойм у межах населених пунктів повинна відповідати санітарним нормам. 

 

Підприємства, установи, організації, що використовують водойми (у тому числі моря) для 

скидання стічних, дренажних, поливних й інших забруднених вод, повинні забезпечити 

якість води у місцях водокористування відповідно до вимог санітарних норм. 

 

Для водопроводів господарсько-питного водопостачання, їх джерел встановлюються зони 

санітарної охорони із спеціальним режимом. Порядок встановлення і режим цих зон 

визначаються законодавством України. 

 

Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб», затверджений 6 квітня 

2000 року N 1645-III (цільові область: І, ІІ, ХІV, XV) 

 

Визначає правові, організаційні та фінансові засади діяльності органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, спрямованої на 

запобігання виникненню та поширенню інфекційних хвороб людини, локалізацію та 

ліквідацію їх спалахів і епідемій, встановлює права, обов'язки та відповідальність юридичних 

і фізичних осіб у сфері захисту населення від інфекційних хвороб. 

 

Закон вводить поняття «спалах інфекційної хвороби – декілька захворювань на інфекційну 

хворобу, пов'язаних між собою спільним джерелом та (або) фактором передачі інфекції; 

інфекційні хвороби – розлади здоров'я людей, що викликаються живими збудниками 

(вірусами, бактеріями, рикетсіями, найпростішими, грибками, гельмінтами, кліщами, іншими 

патогенними паразитами), продуктами їх життєдіяльності (токсинами), патогенними білками 

(пріонами), передаються від заражених осіб здоровим і схильні до масового поширення; 

небезпечні інфекційні хвороби – інфекційні хвороби, що характеризуються важкими та (або) 

стійкими розладами здоров'я в окремих хворих і становлять небезпеку для їх життя та 

здоров'я; особливо небезпечні інфекційні хвороби – інфекційні хвороби (у тому числі 

карантинні: чума, холера, жовта гарячка), що характеризуються важкими та (або) стійкими 
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розладами здоров'я у значної кількості хворих, високим рівнем смертності, швидким 

поширенням цих хвороб серед населення. Серед факторів передачі збудників інфекційних 

хвороб Закон визначає і воду, забруднену збудниками інфекційних хвороб між іншими 

об'єктами середовища життєдіяльності людини - повітря, ґрунт, харчові продукти, 

продовольча сировина, кров й інші біологічні препарати, медичні інструменти, предмети 

побуту тощо). Закон також закріплює і розвиває поняття: санітарно-протиепідемічні 

правила і норми; протиепідемічні заходи (комплекс організаційних, медико-санітарних, 

ветеринарних, інженерно-технічних, адміністративних й інших заходів задля запобігання 

поширенню інфекційних хвороб, локалізації та ліквідації їх осередків, спалахів та епідемій); 

профілактичні щеплення, санітарна охорона території України. 

 

Закон України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» від 

10.01.2002 N 2918-III із змінами відповідно Закону N 2047-VIII (2047-19) від 18.05.2017 

(цільові області: I, IIІ, ІV, Х, XІV, ХХ) 

 

Це є основний галузевий закон, що визначає правові, економічні та організаційні засади 

функціонування систем питного (централізованого та децентралізованого) водопостачання, а 

також деякі засади централізованого водовідведення. Запроваджує норми європейського 

законодавства, зокрема Директиви Ради 98/83/ЄС від 3 листопада 1998 року про якість води, 

призначеної для споживання людиною (Директива про питну воду) та Директиви Ради 

91/271/ЄЕС від 21 травня 1991 року про очистку міських стічних вод (Директива про міські 

стічні води).  

 

Стаття 1. Визначення термінів: 

 питна вода - вода, призначена для споживання людиною (водопровідна, фасована, з 

бюветів, пунктів розливу, шахтних колодязів та каптажів джерел), для використання 

споживачами у задоволенні фізіологічних, санітарно-гігієнічних, побутових та 

господарських потреб, а також для виробництва продукції, що потребує її 

використання, склад якої за органолептичними, мікробіологічними, 

паразитологічними, хімічними, фізичними та радіаційними показниками відповідає 

гігієнічним вимогам; питна вода не вважається харчовим продуктом у системі 

питного водопостачання та в пунктах відповідності якості питної води…; 

 екологічна броня питного водопостачання - мінімальний рівень використання питної 

води споживачами (крім населення), необхідний для запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру; 

 нормативи питного водопостачання - розрахункова кількість питної води, яка 

необхідна для забезпечення питних, фізіологічних, санітарно-гігієнічних та побутових 

потреб однієї людини протягом доби у конкретному населеному пункті, на окремому 

об'єкті або транспортному засобі при нормальному функціонуванні систем питного 

водопостачання, при їх порушенні та при надзвичайних ситуаціях техногенного або 

природного характеру; 

 популяційний еквівалент населеного пункту - навантаження стічної води органічними 

речовинами, що підлягають біологічному розкладенню, з п’ятиденним біохімічним 

споживанням кисню, що становить 60 грамів кисню на людину на добу; 

 пункт відповідності якості питної води - місце відбору проб води, в якому 

встановлюється відповідність якості води гігієнічним вимогам до питної води; 

 технічні умови - це комплекс умов і вимог до інженерного забезпечення систем 

водопостачання та водовідведення, які мають відповідати його розрахунковим 

параметрам. 

 

Стаття 6. Принципи державної політики у сфері питної води, питного водопостачання та 

водовідведення: 
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- державного управління і регулювання відносин…; 

- пріоритетності питного водопостачання перед іншими видами спеціального 

водокористування;  

- гарантованого першочергового забезпечення питною водою населення…;  

- раціонального використання питної води;  

- науково обґрунтованого нормування якості питної води, нормативів її споживання та 

формування тарифів на послуги централізованого водопостачання і водовідведення; 

- наближення вимог національних стандартів на питну воду, питне водопостачання та 

водовідведення, технологій виробництва питної води, нормативів щодо очищення стічних 

вод, а також засобів вимірювання і методів оцінки до відповідних стандартів, нормативів, 

технологій, засобів і методів, прийнятих у Європейському Союзі;  

- запобіжного характеру заходів щодо охорони джерел і систем питного 

водопостачання;  

- дотримання оптимального балансу використання поверхневих і підземних вод для 

питного водопостачання;  

- обов'язковості державної експертизи й оцінки експлуатаційних запасів підземних вод 

для питного водопостачання;  

- обов'язковості державної екологічної і санітарно-епідеміологічної експертизи проектів 

господарської, інвестиційної та іншої діяльності, яка може негативно вплинути на стан 

джерел і систем питного водопостачання;  

- економічного стимулювання раціонального використання питної води споживачами; 

- невідворотності відповідальності у разі порушення законодавства…; 

- відшкодування збитків, завданих внаслідок порушення законодавства…; 

- забезпечення вільного доступу до інформації про якість питної води, стан джерел та 

систем питного водопостачання та водовідведення, порядку формування нормативів питного 

водопостачання та тарифів на послуги централізованого водопостачання і водовідведення; 

- додержання єдиних правил, норм і стандартів усіма суб'єктами відносин у цій сфері; 

- ліцензування господарської діяльності із централізованого водопостачання та 

водовідведення;  

- заборони відключення об'єктів питного водопостачання та централізованого 

водовідведення від системи енерго-, газо-, теплопостачання як об'єктів життєзабезпечення і 

стратегічного значення. 

 

Стаття 7. Гарантії прав споживачів у сфері питної води 

Держава гарантує:  

 забезпечення кожної людини питною водою нормативної якості в межах науково-

обґрунтованих нормативів питного водопостачання залежно від району та умов проживання;  

 здійснення заходів організаційного, науково-технічного, санітарно-

епідеміологічного, природоохоронного, економічного, правового характеру щодо 

поліпшення якості питної води, розвитку питного водопостачання, охорони джерел і систем 

питного водопостачання, відновлення запасів питної води; 

 задоволення потреб населення у питній воді шляхом пріоритетного розвитку 

систем централізованого питного водопостачання та водовідведення, створення резервних 

систем питного водопостачання; 

 здійснення контролю за дотриманням законодавства..., проведення державного 

моніторингу стану води і систем питного водопостачання та систем водовідведення, 

екологічної і санітарно-епідеміологічної експертизи господарської та іншої діяльності, 

пов'язаної з використанням джерел питного водопостачання; 

 обмеження, тимчасова заборона (зупинення)… функціонування систем питного 

водопостачання, які не забезпечують нормативної якості питної води, а також діяльності, що 

негативно впливає на якість питної води, порушує режим функціонування систем питного 

водопостачання та централізованого водовідведення; 
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 встановлення екологічної броні питного водопостачання. 

 

Стаття 8. Державна підтримка надається відповідно до обсягів коштів, передбачених 

законом України про Державний бюджет України на відповідний рік, для фінансування 

заходів у сфері будівництва і реконструкції систем питного водопостачання, водовідведення 

та очищення стічних вод, а також для проведення науково-дослідних робіт по 

вдосконаленню питного водопостачання та ресурсозбереження. 

 

Стаття 9. Інформування про якість питної води  

Кожному споживачеві питної води державою гарантується право вільного доступу до 

інформації про якість питної води. З цією метою центральний орган виконавчої влади, що 

реалізує державну політику в сфері житлово-комунального господарства, щороку готує і 

оприлюднює... Національну доповідь про якість питної води та стан питного водопостачання 

в Україні, забезпечує заінтересовані органи державної влади, громадські організації, 

підприємства, установи, організації та громадян інформацією про випадки і причини 

забруднення питної води, порядок розрахунку тарифів на послуги централізованого 

водопостачання і водовідведення. 

 

У разі, коли питна вода має відхилення за показниками від державного стандарту, органи 

місцевого самоврядування інформують споживачів через засоби масової інформації про її 

якість та вживають заходів, пов'язаних з відверненням загрози здоров'ю людей. 

 

Стаття 14. Форми власності  

Діяльність у сфері питного водопостачання та водовідведення можуть здійснювати 

підприємства всіх форм власності. 

Мережі, споруди, устаткування централізованого питного водопостачання та водовідведення 

населених пунктів як особливо важливі об'єкти життєзабезпечення приватизації не 

підлягають. 

 

Зміна форми власності або перехід права власності на системи питного водопостачання 

та/або системи водовідведення (крім об’єктів централізованого питного водопостачання та 

централізованого водовідведення) здійснюється в порядку, передбаченому законом, за 

умови, що це не призведе до порушення режиму функціонування таких систем або їх частин, 

погіршення якості питної води та умов надання послуг споживачам, у тому числі до 

підвищення тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення. 

 

Закон передбачає контроль у сфері питної води та питного водопостачання, завданням якого 

є визначення відповідності якості питної води встановленим нормативам. Контролю підлягає 

питна вода на всіх стадіях її виробництва та транспортування до споживачів, а також об'єкти 

централізованого та нецентралізованого питного водопостачання. У цій сфері 

запроваджується: 

 державний контроль якості води в джерелах питного водопостачання, безпечності 

та якості питної води, технічного стану систем централізованого питного водопостачання, 

який здійснюється уповноваженими органами центральної влади; 

 виробничий контроль, що здійснюється підприємствами питного водопостачання; 

 громадський контроль, який здійснюється громадськими інспекторами з охорони 

довкілля шляхом: отримання в установленому порядку від органів виконавчої влади, 

місцевого самоврядування, підприємств й інших установ повної, достовірної, своєчасної 

інформації про якість води в джерелах питного водопостачання, якість питної води, обсяги її 

реалізації та режими подачі, про порядок розрахунків тарифів тощо; проведення громадської 

екологічної експертизи; участі представників громадськості у перевірках; подання до суду 
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позовів про відшкодування збитків, завданих внаслідок порушення законодавства у сфері 

питної води та питного водопостачання. 

 

Закон визначає повноваження органів виконавчої влади всіх рівнів, органів місцевого 

самоврядування та підприємств та інших установ, які працюють у сфері питної води та 

питного водопостачання. 

 

Закон передбачає (Стаття 28) затвердження Міністерством охорони здоров’я України 

показників безпечності та окремих показників якості питної води, переліку референс-

методик вимірювання вмісту (рівнів) забруднюючих речовин у питній воді відповідно до 

міжнародних стандартів, інструкцій чи рекомендацій відповідних міжнародних організацій 

або вимог законодавства ЄС; перегляд цих національних показників раз на п’ять років. 

 

Також відповідними органами влади встановлюються (Стаття 29.): 

- нормативи питного водопостачання;  

- екологічні нормативи якості води джерел питного водопостачання; 

- технологічні нормативи використання питної води; 

- технічні умови у сфері питної води та питного водопостачання. 

 

Основним економічним механізмом у сфері надання послуг водопостачання та 

водовідведення (Стаття 32) є плата за нормами і тарифами, що регулюються у встановленому 

законодавством порядку.  

 

Тарифи послуг з питного водопостачання розраховуються на підставі галузевих нормативів 

витрат і повинні повністю відшкодовувати експлуатаційні витрати та забезпечувати надійну 

роботу об'єктів централізованого питного водопостачання і водовідведення. 

 

Закон розвиває (Ст. 33-38) концепцію санітарної охорони всіх джерел і об'єктів 

централізованого питного водопостачання, вводячи норму встановлення зон санітарної 

охорони й окремі пояси особливого режиму цих зон, запровадження обмеження 

господарської та іншої діяльності в зонах санітарної охорони. 

 

Стаття 39. Державний моніторинг у сфері питної води та питного водопостачання 

Запроваджується з метою збирання, оброблення, збереження та аналізу інформації про якість 

питної води, стан об'єктів централізованого питного водопостачання, прогнозування його 

змін та розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття відповідних рішень 

у цій сфері. 

 

До його проведення залучені чотири центральні органи виконавчої влади: Держводагентство 

- щодо якісного стану водних об'єктів у місцях водозаборів для централізованого питного 

водопостачання за радіологічними і хімічними показниками; МОЗ - щодо дотримання 

санітарних норм хімічних, бактеріологічних, радіологічних показників водних об'єктів, 

призначених для питного водопостачання, та у системах питного водопостачання; 

Мінрегіонбуд - щодо якості питної води після споруд водопідготовки за хімічними і 

бактеріологічними показниками, а також технічного стану об'єктів централізованого питного 

водопостачання; ЦОВВ, що реалізує державну політику в сфері екологічної безпеки, - щодо 

прогнозування змін якісного і кількісного стану поверхневих та підземних джерел 

централізованого питного водопостачання у місцях водозаборів. 

 

Стаття 45 визначає громадський контроль у сфері питної води та питного 

водопостачання, який здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля. 

Об'єктами громадського контролю є: 
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 якість води в джерелах питного водопостачання за межами першого поясу зони 

санітарної охорони; 

 якість питної води, нормативи її споживання та обґрунтування тарифів на послуги 

централізованого водопостачання і водовідведення; 

 проекти законів й інших нормативно-правових актів у цій сфері; 

 забезпеченість населення необхідними обсягами питної води; 

 режим подачі води споживачам.  

Основними інструментами громадського контролю є: 

- отримання в установленому порядку повної, достовірної, своєчасної інформації про 

якість води в джерелах питного водопостачання, якість питної води, обсяги її 

реалізації та режими подачі, про порядок розрахунків тарифів на послуги 

централізованого водопостачання і водовідведення; 

- проведення громадської екологічної експертизи; 

- участь представників громадськості у перевірках, які проводяться органами 

виконавчої влади; 

- подання до суду позовів про відшкодування збитків, завданих внаслідок порушення 

законодавства у цій сфері. 

 

В цілому Закон України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» більше 

стосується водопостачання, а питання водовідведення розглянуті опосередковано та 

недостатньо і потребують подальшого розвитку законодавчої бази. Існують плани розробки 

окремого Закону України «Про водовідведення» з урахуванням європейських норм. 

 

Закон України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» № 2119-19 

від 22.06.2017 (цільові області: ІІІ, ІV,V, VI, VII) 

 

Визначає засади забезпечення комерційного, у тому числі розподільного, обліку послуг з 

постачання гарячої води, централізованого водопостачання та забезпечення відповідною 

обліковою інформацією споживачів таких послуг. Він регулює відносини щодо 

комерційного обліку цих комунальних послуг; розподілу між споживачами обсягу спожитих 

комунальних послуг; встановлення, обслуговування, заміни вузлів обліку/приладів - 

розподілювачів теплової енергії; формування та надання споживачам рахунків на оплату 

комунальних послуг; забезпечення споживачів обліковою інформацією. 

 

Закон зобов'язує водоканали обладнати всі будівлі, приєднані до водопровідних мереж, 

будинковими приладами обліку гарячої та холодної води та забороняє приєднувати до мереж 

нові будівлі, які не обладнані приладами обліку. Закон передбачає, що після встановлення 

лічильників всі розрахунки за споживання комунальних послуг повинні проводитися 

виключно за їх даними, обов’язковим приладним комерційним обліком комунальних послуг 

(на вході в будівлю), а також розподільним обліком (поквартирний). Закон встановлює 

строки запровадження комерційного обліку води – протягом двох років, а розподільного 

обліку – протягом трьох років з дня набрання чинності Законом. 

 

Законом визначено механізм оплати за встановлення, заміну та обслуговування вузлів обліку 

(визначається для кожного будинку окремо); перелік обов’язкової інформації для 

формування рахунків за комунальні послуги та доступ до такої інформації; загальний 

порядок доступу до вузлів обліку; відповідальність за невиконання вимог закону тощо. 

 

Закон України «Про житлово-комунальні послуги» № 1875-15 від 11.06.20017 (цільові 

області: ІІІ, ІV, V, VI) 
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Регулює правовідносини між виробниками, виконавцями, споживачами у процесі 

виробництва, надання та споживання житлово-комунальних послуг, включаючи 

виробництво та транспортування питної води у системах централізованого водопостачання. 

 

Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 № 2059-VIII (цільові 

області: ІХ, ХІ, ХІІІ, ХV, XVІ, XIХ) 

 

Закон встановлює правові та організаційні засади оцінки впливу на довкілля (ОВД), 

спрямованої на запобігання шкоді довкіллю, його охороні, забезпечення екологічної безпеки, 

раціональне використання і відтворення природних ресурсів у процесі прийняття рішень про 

провадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, з 

урахуванням державних, громадських та приватних інтересів. 

Стаття 3. Сфера застосування оцінки впливу на довкілля 

Здійснення ОВД є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої 

діяльності. Закон визначає дві категорії діяльності, які потребують оцінки. 

 

До першої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив 

на довкілля і підлягають ОВД, включені такі види діяльності у водному секторі: 

- забір підземних вод або штучне поповнення підземних вод із щорічним забором води 

або щорічним об’ємом води, що поповнюється, 10 мільйонів кубічних метрів або 

більше;  

- міжбасейновий перерозподіл стоку річок, крім транспортування питної води 

трубопроводами; 

- греблі, водосховища та інші об’єкти, призначені для утримання і постійного 

зберігання води, коли нові або додаткові об’єми затриманої води перевищують 10 

мільйонів кубічних метрів; 

- установки для очищення стічних вод продуктивністю, що перевищує еквівалент 

чисельності населення в розмірі 150 тисяч осіб. 

 

До другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які підлягають ОВД, включено і 

такі, що мають вплив на водні ресурси: 

- буріння з метою водопостачання; 

- рекультивація та меліорація земель, будівництво меліоративних систем і окремих 

об’єктів інженерної інфраструктури цих систем; 

- потужності для вирощування: птиці та тварин; 

- інтенсивна аквакультура з продуктивністю 10 тон на рік і більше; 

- гідроелектростанції на річках незалежно від потужності та гідроакумулюючі 

електростанції (ГАЕС); 

- інфраструктурні проекти, в тому числі: будівництво житлових кварталів (комплексів 

багатоквартирних житлових будинків) та торгово-розважальних комплексів поза 

межами населених пунктів на площі 1,5 гектара і більше або в межах населених 

пунктів, якщо не передбачено їх підключення до централізованого водопостачання 

та/або водовідведення; будівництво гребель і встановлення іншого обладнання для 

утримання або накопичення води на тривалі проміжки часу; 

- проведення робіт з розчищення і днопоглиблення русла та дна річок, 

берегоукріплення, зміни і стабілізації стану русел річок; 

- будівництво акведуків та трубопроводів для транспортування води на далекі відстані; 

- установки для очищення стічних вод з водовідведенням 10 тисяч кубічних метрів на 

добу і більше; 

- складування осаду, мулові поля площею 0,5 гектара і більше або на відстані не більш 

як 100 метрів до прибережних захисних смуг; 
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- господарська діяльність, що призводить до скидання забруднюючих речовин у водні 

об’єкти, та забір води з водних об’єктів за умови, що водозабір підземних вод 

перевищує 300 кубічних метрів на добу. 

 

Закон визначає процедуру здійснення ОВД, у тому числі (Статті 7, 8 та 14) порядку 

інформування громадськості та порядку проведення громадського обговорення і врахування 

його результатів.  

 

Закон України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 року N 2657-XII (цільові області: І–

ХХ)  

 

Визначає інформацію, доступ до якої не може бути обмеженим: Стаття 13. Інформація про 

стан довкілля (екологічна інформація), його складові, фактори впливу, про стан здоров’я та 

безпеки людей і Стаття 14. Інформація про товар (роботу, послугу). 

 

Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року № 2939-VI 

(цільові області: І–ХХ)  

 

Визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що 

знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної 

інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес. 

 

Забезпечення доступу до інформації (Стаття 5) здійснюються шляхом: 1) систематичного та 

оперативного оприлюднення інформації в офіційних друкованих виданнях; на офіційних 

веб-сайтах у мережі Інтернет; на єдиному державному веб-порталі відкритих даних; на 

інформаційних стендах; будь-яким іншим способом; 2) надання інформації за запитами на 

інформацію. 

 

До розпорядників інформації (Стаття 13), зобов'язаних оприлюднювати та надавати за 

запитами інформацію прирівнюються суб'єкти господарювання, які володіють інформацією 

про стан довкілля; якість харчових продуктів..., про аварії, катастрофи, небезпечні природні 

явища та інші надзвичайні події, що сталися або можуть статися і загрожують здоров'ю та 

безпеці громадян; іншою суспільно необхідною інформацією. 

 

Розпорядники інформації зобов'язані (Стаття 14): між іншим надавати та оприлюднювати 

достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та 

об’єктивність наданої інформації й оновлювати оприлюднену інформацію. 

 

Закон України «Про затвердження загальнодержавної цільової програми розвитку 

водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 

2021 року» від 24.05.2012 № 4836-VI (цільові області: I, ІХ, ХІ, ХІІІ, XІV, ХV, XVІ, XIХ) 

 

Програма об’єднала попередні окремі програми, які стосувалися різних напрямків розвитку 

управління водною галуззю і визначила 4 основні напрями на період з 2012 до 2021 років, а 

саме: 

1) забезпечення розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних 

та осушених угідь, управління водними ресурсами; 

2) першочергове забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених 

пунктів, що користуються привізною водою; 

3) захист сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії 

вод та комплексного протипаводкового захисту в басейнах річок Дністра, Пруту та 

Серету, а також у басейні річки Тиси у Закарпатській області; 
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4) екологічне оздоровлення басейну річки Дніпро та поліпшення якості питної води. 

 

Програма передбачає завдання щодо покращення доступу до питної води у сільській 

місцевості (будівництво групових водогонів та забезпечення централізованим 

водопостачанням населених пунктів, що користуються привізною водою, а також 

забезпечення розвитку системи водовідведення) й оздоровлення басейну р. Дніпро (вода 

якого використовується для питних потреб 70% населення України), включаючи заходи щодо:  

- упорядкування споруд водовідведення на об’єктах житлово-комунального 

господарства, господарських об’єктах і урбанізованих територіях; 

- забезпечення екологічно безпечного функціонування дніпровських водосховищ; 

- запобігання забрудненню підземних вод; 

- створення більш чистого виробництва, замкнутих (безстічних) систем виробничого 

водопостачання, впровадження мало- і безводних технологій, забезпечення 

повторного використання стічних вод; 

- зменшення впливу радіоактивного забруднення на водні об’єкти у зонах відчуження і 

безумовного (обов’язкового) відселення; 

- відродження та підтримання сприятливого гідрологічного стану річок і ліквідація 

наслідків шкідливої дії вод.  

 

Програма передбачає також удосконалення нормативно-правової бази та організаційної 

структури водогосподарського комплексу для забезпечення управління водними ресурсами і 

здійснення моніторингу вод, впровадження водопостачання і водовідведення у маловодних і 

забруднених регіонах, забезпечення захисту територій від шкідливої дії вод. 

 

Фінансування заходів Програми планувалося здійснювати за рахунок коштів державного і 

місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законом. Обсяг фінансування 

визначається щороку під час складання проекту закону про Державний бюджет України на 

відповідний рік з урахуванням реальних можливостей державного бюджету. 

 

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 46478,46 млн гривень, у тому числі за 

рахунок державного бюджету – 21029,03 млн, а місцевого бюджету – 9294,23 млн. 

Заплановано на заходи щодо першочергове забезпечення централізованим водопостачанням 

сільських населених пунктів, що користуються привізною водою, - 1668,6 млн гривень, а на 

екологічне оздоровлення басейну річки Дніпро та поліпшення якості питної води - 6086 млн 

гривень. 

 

Термін реалізації даної програми розпочався у 2013 році, але у 2013-2015 роках 

фінансування цієї Програми за обома цими напрямками не відбулося. 

 
Закон України «Про загальнодержавну цільову програму «Питна вода України» на 

2011-2020 роки», затверджена від 20 жовтня 2011 року N 3933-VI (цільові області: I, ІІІ-V, 

VII, XI, XХ) 

 

Програма спрямована на забезпечення прав громадян на достатній життєвий рівень і 

екологічну безпеку шляхом забезпечення питною водою в необхідних обсягах та відповідно 

до встановлених нормативів. 

 

Основними завданнями Програми є:  

- упорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання; 

- будівництво та реконструкція водозабірних споруд із застосуванням новітніх 

технологій і обладнання, зокрема у регіонах з найбільшими відхиленнями в якості 
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води від встановлених вимог (Дніпропетровська, Донецька, Київська, Луганська, 

Миколаївська, Одеська та Черкаська області); 

- упровадження станцій (установок) доочищення питної води у системах 

централізованого водопостачання, насамперед для водозабезпечення дошкільних, 

шкільних і лікувальних закладів, зокрема в сільських населених пунктах, та 

облаштування пунктів розливу питної води з доставкою її спеціальним 

автотранспортом; 

- інвентаризація каналізаційних очисних споруд; 

- будівництво та реконструкція водопровідних та каналізаційних очисних споруд із 

застосуванням новітніх технологій і обладнання, зокрема в сільських населених 

пунктах (першочергово Автономна Республіка Крим, Дніпропетровська, 

Закарпатська, Запорізька, Кіровоградська, Одеська, Херсонська області та інші 

регіони); 

- розроблення схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та 

водовідведення; 

- оснащення лабораторій, здійснення контролю якості води та стічних вод сучасним 

контрольно-аналітичним обладнанням; 

- приведення нормативно-правової бази у сфері питного водопостачання та 

водовідведення у відповідність із стандартами Європейського Союзу, в тому числі у 

частині посилення відповідальності за порушення нормативів забруднення 

навколишнього природного середовища, насамперед скидів промислових 

підприємств у водні об'єкти; 

- розроблення та впровадження науково-дослідних і дослідно-конструкторських 

розробок із застосуванням новітніх матеріалів, технологій, обладнання та приладів. 

 

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів: Державного та місцевих 

бюджетів (у тому числі спрямованих на фінансування заходів інших програм і проектів); 

підприємств питного водопостачання та водовідведення, запозичень, грантів міжнародних 

організацій, коштів міжнародних програм, благодійних внесків. Обсяги фінансування 

Програми уточняються під час підготовки проектів державного та місцевих бюджетів на 

відповідний рік. Кошти державного бюджету на виконання заходів Програми спрямовуються  

за умови співфінансування з інших джерел. 

 

Орієнтовний обсяг фінансування Програми – 9471,7 млн гривень, з яких за рахунок 

державного бюджету – 3004,3 млн, з інших джерел – 6467,4 млн гривень.  

 

На впровадження законів, що стосуються питної води та інших областей Протоколу 

розроблена велика кількість підзаконних актів: розпоряджень Кабінету Міністрів України, 

постанов і наказів ЦОВВ та інших актів. 

 

Стале управління водними ресурсами визначене серед пріоритетів Уряду, зокрема: 

Розпорядження КМУ «Про затвердження середньострокового плану пріоритетних дій 

уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій уряду на 2017 рік» від 3 квітня 2017 р. № 

275-р (стосується всіх 20 цільових областей Протоколу). 

 

9. Стале управління водними ресурсами 

Існуюча система державного управління у сфері охорони вод та раціонального використання 

водних ресурсів потребує реформування шляхом переходу від адміністративно-

територіальної моделі управління до інтегрованого управління водними ресурсами за 

басейновим принципом та впровадження норм Водної Рамкової Директиви ЄС (ВРД). 
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Реформи стосуються удосконалення законодавства щодо впровадження ІУВР за басейновим 

принципом, закріплення гідрографічного з урахуванням водогосподарського районування 

території України, визначення басейнових органів та перегляд, перерозподіл повноважень 

органів державного управління та органів місцевого самоврядування, тощо. 

 

На інституційному рівні запровадження ІУВР потребує: 

- оптимізації функцій і повноважень центральних (у тому числі шляхом децентралізації 

владних повноважень) та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування щодо розпорядження та управління водними ресурсами; 

- удосконалення діючої структури басейнових й обласних управлінь водних ресурсів, що 

належать до сфери управління Держводагентства; 

- здійснення оцінки сучасного екологічного стану основних річкових басейнів України та 

розроблення на їх основі елементів планів управління річковими басейнами. 

Головною метою є реформування державної системи управління у сфері охорони вод 

(поверхневих, підземних, морських), раціонального використання водних ресурсів, цільові 

кількісні показники яких передбачається досягнути, а саме: 

до кінця 2017 року планується встановлення меж районів дев’яти річкових басейнів; 

до кінця 2020 року розробити дев’ять проектів планів управління річковими басейнами 

(ПУРБ), встановити межі басейнів Азовського та Чорного морів (українська частина). 

 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження положення про державну 

систему моніторингу довкілля» від 30.03.1998 N 391 із останніми змінами (Постанови 

КМУ № 797 (797-2017-п) від 18.10.2017 (цільові області: ІХ, ІХ, ХІ, ХІІІ, ХV, XVІ) 

 

Моніторинг вод, як складової моніторинг довкілля, здійснюють (Стаття 8): 

- Мінагрополітики - поверхневих вод сільськогосподарського призначення 

(токсикологічні та радіологічні визначення, залишкова кількість пестицидів, 

агрохімікатів і важких металів); 

- Мінрегіон - питної води централізованих систем водопостачання (вміст 

забруднюючих речовин, обсяги споживання); стічних вод міської каналізаційної 

мережі та очисних споруд (вміст забруднюючих речовин, обсяги надходження); 

підтоплення міст і селищ міського типу (небезпечне підняття рівня ґрунтових вод). 

Відповідно до Статті 12 загальний моніторинг здійснюється з метою виявлення 

фактичного стану водних об'єктів, вироблення та прийняття рішень з ефективного 

використання, охорони та відтворення водних ресурсів. 

З метою визначення придатності води до використання Держводагентство здійснює 

моніторинг якісного стану води водних об'єктів у районах основних водозаборів 

комплексного призначення, водогосподарських систем міжгалузевого та 

сільськогосподарського водопостачання за радіологічними і хімічними показниками. 

Моніторинг дотримання санітарних норм хімічних, бактеріологічних і радіологічних 

показників водних об'єктів, які використовуються для питних і культурно-побутових потреб, 

здійснює Держсанепідслужба. 

 

Відповідно до Стаття 24 органи Держводагентства надають усім заінтересованим суб'єктам 

системи моніторингу інформацію про державний облік використання вод і скидання стічних 

вод водокористувачами.  

 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку здійснення 

державного моніторингу вод» від 20.07.1996 № 815 (цільові області: ІХ, ХІ, ХІІІ, ХV, XVІ, 

XIХ)  

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/391-98-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/391-98-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/815-96-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/815-96-%D0%BF
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Розроблена відповідно до статті 21 Водного кодексу України і затверджує Порядок 

здійснення державного моніторингу вод (ДМВ) та створення Міжвідомчої комісії для 

вирішення поточних  питань його здійснення. 

 

Порядок встановлює основні вимоги до організації державного моніторингу вод, до взаємодії 

міністерств і відомств під час його проведення, до забезпечення органів державної 

виконавчої влади інформацією для прийняття рішень, пов'язаних із станом водного фонду 

України. 

 

ДМВ здійснюється з метою забезпечення збирання, оброблення, збереження й аналізу 

інформації про стан вод, прогнозування його змін і розроблення науково обґрунтованих 

рекомендацій для прийняття рішень у галузі використання та охорони вод і відтворення 

водних ресурсів. 

 

ДМВ є складовою частиною державної системи моніторингу навколишнього природного 

середовища України. Він здійснюється за кількісними та якісними показниками стану вод. 

Об’єктами ДМВ є:  

 поверхневі води: природні водойми (озера), водотоки (річки, струмки); 

 штучні водойми (водосховища, ставки), канали та інші водні об'єкти; 

 підземні води та джерела; 

 внутрішні морські води та територіальне море, виключна (морська) економічна зона 

України;  

 джерела забруднення вод (зворотні води, аварійні скидання рідких продуктів і 

відходів, втрати продуктів та матеріалів при видобуванні корисних копалин у межах 

акваторій поверхневих вод, внутрішніх морських вод, територіального моря і 

виключної (морської) економічної зони України та дампінг відходів, води 

поверхневого стоку із сільськогосподарських угідь, фільтрація забруднюючих 

речовин з технологічних водойм та сховищ, масовий розвиток синьо-зелених 

водоростей); 

 надходження шкідливих речовин з донних відкладів (вторинне забруднення) та інші 

джерела забруднення, щодо яких можуть здійснюватися спостереження. 

 

Положення визначає суб’єкти ДМВ, його результати. За призначенням ДМВ поділяється на:  

- фоновий моніторинг, що здійснюється на водних об'єктах у місцях мінімального 

опосередненого антропогенного навантаження; 

- загальний моніторинг, що складається з моніторингу на державній мережі пунктів 

спостережень, моніторингу антропогенного впливу на водні об'єкти, моніторингу 

водних об'єктів у місцях їх використання та спеціальних видів моніторингу; 

- кризовий моніторинг, що здійснюється у зонах підвищеного ризику та у зонах впливу 

аварій і надзвичайних ситуацій. 

 

Також Положення визначає науково-методичне, метрологічне, матеріально-технічне і 

фінансове забезпечення державного моніторингу вод. 

 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження правил санітарної охорони 

території України» затверджені постановою КМУ № 893 від 22.08.2011 (цільова область: IІ) 

 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження правил охорони поверхневих 

вод від забруднення зворотними водами» від 25.03.1999 № 465 (цільові області: I, VІ, ІХ, 

ХІ, XІV)  

 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/465-99-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/465-99-%D0%BF
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Запроваджує терміни: «санітарно-гігієнічні нормативи якості води» (науково обґрунтовані 

величини концентрації забруднюючих речовин та показники якості води: загальнофізичні, 

біологічні, хімічні, радіаційні, які не впливають прямо або опосередковано на життя та 

здоров'я населення) та рибогосподарські нормативи якості води – науково обґрунтовані 

величини концентрації забруднюючих речовин та показники якості води, які не впливають 

на збереження і відтворення промислово цінних видів риб. 

 

Відповідно цих Правил здійснюється планування заходів з охорони поверхневих вод, 

контроль за їх охороною та нормування ступенів очищення зворотних вод, вводяться 

нормативи гранично допустимого скидання (ГДС) забруднюючих речовин задля поетапного 

поліпшення якості води та дотримання санітарно-гігієнічних нормативів у місцях 

розташування водозаборів, а рибогосподарських – у водних об'єктах комплексного 

використання. Граничний обсяг скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти 

встановлюється у дозволі на спеціальне водокористування. 

 

Для комунальних споруд повного біологічного очищення стічних вод встановлюються 

нормативи гранично допустимого вмісту забруднюючих речовин (мг/л): 

- біохімічне споживання кисню (БСК5) - не більш як 15; 

- хімічне споживання кисню - не більш як 80; 

- завислі речовини - не більш як 15. 

 

Нормування ГДС інших забруднюючих речовин у водні об'єкти здійснюється органами, 

уповноваженими видавати дозвіл на спеціальне водокористування, за умови, що досягнута 

категорія якості води при цьому не погіршиться. 

 

Ці Правила визначають загальні вимоги до складу і властивостей води водотоків та водойм у 

місцях господарсько-питного та комунально-побутового водокористування (додаток № 1) та 

вимоги до концентрацій нормованих речовин у створі водокористування (додаток № 2). 

 

Концепція реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони 

навколишнього природного середовища, затверджена розпорядженням КМУ від 31 травня 

2017 р. № 616-р. (цільові області: ІХ, ХІ, ХІІІ, ХV, XVІ, XIХ) 

 

Документом передбачено реалізацію положень програмних документів щодо реформування 

системи державного нагляду (контролю), створення єдиного інтегрованого органу 

природоохоронного нагляду (контролю) та усунення дублювання функцій у цій сфері, 

реформування системи нагляду (контролю) з метою зменшення кількості перевірок та 

підвищення їх ефективності, реалізації принципу “забруднювач платить”, а також створення 

дієвої системи притягнення до відповідальності за заподіяну шкоду навколишньому 

природному середовищу та відшкодування збитків. 

 

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 23.06.2017 № 234 

(зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 липня 2017 р. за № 888/30756) «Про 

затвердження форми дозволу на спеціальне водокористування та форми нормативного 

розрахунку водокористування і водовідведення» (цільові області: I, IIІ-VІІІ, ХІ, ХІІІ, XІV, 

XІХ)  

 

У разі скидання зворотних (стічних) вод у водні об'єкти додаються нормативні розрахунки 

гранично допустимого скидання (ГДС) забруднюючих речовин із зворотними водами (з 

пояснювальною запискою) на кожний випуск (скид) окремо. 
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Максимальний обсяг протягом року з урахуванням сезонного режиму роботи має 

передбачати природоохоронні заходи спрямовані на охорону вод, зменшення рівня 

забруднення та забезпечення раціонального використання водних й інших природних 

ресурсів та повинні мати вимірювані критерії (показники) досягнення результативності й 

терміни виконання. 

 

Наказ Міністерства охорони здоров’я ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води 

питної, призначеної для споживання людиною» від 12.05.2010 № 400 (цільові області: I, 

IIІ, V, XІV, XVII, XVIII) 

 

Ці Державні санітарні правила та норми розвивають термінологію щодо якості питної води, 

вводячи визначення:  

- лімітуюча ознака шкідливості - показник, за яким встановлюється гігієнічний норматив 

шкідливої хімічної речовини у воді та який визначається за мінімальною концентрацією, 

яка впливає безпосередньо на організм людини (санітарно-токсикологічна ознака 

шкідливості), органолептичні властивості води (органолептична ознака шкідливості) чи 

процеси самоочищення водойм (загальносанітарна ознака шкідливості); 

- показники безпеки питної води: мікробіологічні, органолептичні, паразитологічні, 

радіаційні, санітарно-токсикологічні, фізико-хімічні; 

- оброблені - питні води, що виготовляються з води поверхневих або підземних джерел 

питного водопостачання шляхом очищення чи домінералізації; 

- необроблені (природні) - води, отримані безпосередньо з підземних джерел питного 

водопостачання, які за всіма показниками відповідають вимогам Санітарних норм. 

 

Даний документ регламентує якість питної води в Україні шляхом встановлення гранично 

допустимих концентрацій нешкідливих для здоров’я людини показників, а також визначає 

головні принципи контролю за їх дотриманням. Він встановлює вимоги за 76 показниками до 

безпечності та якості питної води, призначеної для споживання людиною, а також правила 

виробничого контролю та державного санітарно-епідеміологічного нагляду в сфері питного 

водопостачання населення. Вказаний документ містить перелік і допустимі значення 

хімічних і біологічних показників, які зумовлюють епідеміологічну і радіологічну безпеку 

питної води, забезпечують високі органолептичні (естетичні) властивості та можуть бути 

технічно досяжними в сучасних економічних умовах. Документ передбачає поетапне 

введення вимог та забезпечення контролю якості питної води: з липня 2010 року 

передбачено контроль за 53 показникам, з 01.01.2015 р. – за 64 показникам, а з 

01.01.2020 р. – за всіма 76 показниками. Документ також містить положення, які стосуються 

облаштування джерел нецентралізованого водопостачання та здійснення контролю за якістю 

води у них.  

 

Санітарні норми, зазначені у цьому документі, є обов'язковими для виконання органами 

виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями 

незалежно від форми власності та підпорядкування, діяльність яких пов'язана з 

проектуванням, будівництвом і експлуатацією систем питного водопостачання, 

виробництвом й обігом питних вод, наглядом та контролем у сфері питного водопостачання 

населення, і громадянами. 

 

СанПіН 2.2.4-171-10 встановлює вимогу, що виробництво питної води повинно 

здійснюватися відповідно до Технологічного регламенту або іншого документа, в якому 

наведено опис повного технологічного процесу виробництва питної води. Цей 

Технологічний регламент повинен пройти державну санітарно-епідеміологічну експертизу та 

отримати позитивний висновок. 
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Документ розроблено з врахуванням вимог Директиви Ради 98/83/ЄС від 3 листопада 1998 

року про якість води, призначеної для споживання людиною.  

 

Правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів, затверджений постановою КМУ 

від 18 грудня 1998 р. № 2024 (із змінами, внесеними у 2003, 2012 та 2015 роках) (цільові 

області: І, IIІ, ІV, VІ, ІХ, ХІ, ХІV) 

 

Встановлює правовий режим зон санітарної охорони (ЗСО) об’єктів водопостачання. Крім 

того, вимоги щодо улаштування та функціонування ЗСО викладені у: 

• Санітарних нормах і правилах планування і забудови населених пунктів, затверджених 

постановою Державного санітарного лікаря України від 19.06.96 № 173 (зі змінами, 

внесеними у 2007 та 2009 роках); 

• ДБН 360-92 «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» (зі 

змінами); 

• ДБН В.2.5 - 74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення 

проектування» (розділ 15. Зони санітарної охорони); 

• «Положенні про порядок проектування та експлуатації зон санітарної охорони джерел 

водопостачання та водопроводів господарсько-питного призначення», що затверджено 

постановою головного санітарного лікаря СРСР від 18.12.1982 р., № 2640-82). 

Наказ Мінжитлокомунгоспу України «Про затвердження правил користування 

системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в 

населених пунктах України» від 27.06.2008 № 190 (цільові області: IIІ, ІV, VІ, ІХ, ХІ) 

 

Правила забезпечують регулювання взаємовідносин між всіма суб’єктами, що діють у сфері 

водопостачання та водовідведення, визначають правові засади їх взаємодії та ефективних 

механізмів забезпечення споживачів питною водою гарантованої якості і надійними 

послугами з водовідведення й очищення стічних вод. Правила визначають порядок 

користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення 

населених пунктів України. 

 

Документ сильно застарів, незважаючи на ряд прийнятих до нього поправок, і не в повній 

мірі відображає чинне законодавство щодо термінології та формул, які не відповідають 

реальним даним, одержаним на практиці, та не стосуються змісту документу. В Правилах не 

враховано вимоги європейських директив, які стосуються якості води та управління водними 

ресурсами: Водної Рамкової Директиви, Директиви Ради 91/271/ЄEC від 21 травня 1991 року 

про очистку міських стічних вод, Директиви Ради 98/83/ЄС від 3 листопада 1998 року про 

якість води, призначеної для споживання людиною, Директиви Ради 91/676/ЄEC від 12 

грудня 1991 року про захист вод від забруднення, спричиненого нітратами з 

сільськогосподарських джерел. 

 

Наказ державного комітету України з питань житлово-комунального господарства «Про 

затвердження правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення 

населених пунктів України» від 05.07.95 р. № 30 (цільові області: IIІ, ІХ, Х, ХІ)  

 

Відповідно до цих Правил здійснюється експлуатація систем водопостачання та 

водовідведення міст й інших населених пунктів України. Вони є обов'язковими для всіх 

суб’єктів господарювання, у тому числі юридичних осіб, що здійснюють технічну 

експлуатацію цих систем, незалежно від організаційно-правової форми та форми власності. 

 

Правила регламентують умови експлуатації систем водопостачання і водовідведення для 

забезпечення споживачів питною водою гарантованої якості (як одного з найважливіших 

факторів санітарно-епідеміологічного благополуччя), підвищення ефективності, надійності 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0231-95/
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0231-95/
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0231-95/
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та технічного рівня експлуатації систем, удосконалення систем управління та безпеки, 

забезпечення енерго- та ресурсозбереження тощо. 

 

Правила вміщують права та обов'язки експлуатаційного персоналу, вимоги щодо 

забезпечення раціональних режимів роботи, приймання і введення в експлуатацію об’єктів, 

контролю та обліку, нагляду за виконанням ремонтів і ліквідацією пошкоджень й аварій на 

спорудах, обладнанні, пристроях і системах водопостачання і водовідведення, а також 

положення з виконання вимог для забезпечення належного санітарного та пропускного 

режиму на територіях, що охороняються. Також вони містять деякі питання зливової 

каналізації. Правила налічують близько 100 сторінок стандартно надрукованого тексту і 

значно перевантажені інформацією без чіткої систематизації, що ускладнює читання та 

розуміння і не дозволяє точно виконувати його вимоги. 

 

Державні будівельні норми державного комітету України у справах містобудування і 

архітектури ДБН № 360-92 «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських 

поселень» від 17.04.92 № 44 (цільові області: ІV, VІ, VІІ, Х)  

 

Обов'язкові для органів державного управління, місцевого і регіонального самоуправління 

підприємств і установ незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування, 

громадських об'єднань і громадян, які здійснюють проектування, будівництво і благоустрій 

на території міських і сільських поселень. 

 

Дані норми розраховані на перехідний період - до розробки загальної концепції нормативної 

бази України в галузі містобудування і капітального будівництва. Вони містять питання 

стосовно проектування та регламентування систем централізованого водовідведення, вимоги 

до облаштування меж зон санітарної охорони, проте не розглядаються питання їх 

експлуатації.  

 

 

Міжнародні зобов’язання України 
 

Україна є стороною понад 40 глобальних та регіональних міжнародних актів, що стосуються 

охорони довкілля, в тому числі охорони та використання водних ресурсів. У Додатку 1 

представлено перелік основних конвенцій, угод та протоколів, які ратифікувала Україна та 

які вступили в силу. 

 

З 2003 року Україна є стороною Протоколу про воду та здоров’я до Конвенції про 

охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер 1992 року. 

Кабінетом Міністрів України затверджено План заходів для реалізації Закону України «Про 

ратифікацію Протоколу про воду та здоров’я до Конвенції про охорону та використання 

транскордонних водотоків та міжнародних озер 1992 року» (№ 1066-IV (1066-15) від 

09.07.2003). План був розроблений Мінприроди у 2003 році за Дорученням КМУ від 

06.10.2003 № 46963. У рамках виконання зобов’язань Протоколу в 2011 році Україна 

встановила 15 національних цільові показників до 10 цільових областей Протоколу (Наказ 

Мінприроди України «Про затвердження Національних цільових показників до 

Протоколу про воду та здоров'я» від 14.09.2011 N 324), а також підготувала тестовий звіт 

(2010 року) та дві обов’язкові Короткі доповіді (2013 р. та 2016 р.) відповідно Статті 7 

Протоколу. Відповідно до висновків Короткої Доповіді 2016 Україна потребує перегляду як 

Національних цільових показників, так і Плану заходів 2003 року з урахуванням 

Національних Цілей сталого розвитку № 6 та відповідних показників й індикаторів 

ЦУР 6.1 і 6.2 щодо забезпечення наявності та сталого управління водою і санітарією для 

всіх.  

http://kga.gov.ua/files/doc/normy-derjavy/dbn/Mistobuduvannja-Planuvannja-i-zabudova-miskyh-i-silskyh-poselen-DBN-360-92.pdf
http://kga.gov.ua/files/doc/normy-derjavy/dbn/Mistobuduvannja-Planuvannja-i-zabudova-miskyh-i-silskyh-poselen-DBN-360-92.pdf
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Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості у процесі прийняття рішень 

та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Оргуська Конвенція) (цільові 

області: І, ІІI, IV, XI, XIV, XVIІІ, ХХ). 

 

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським Співтовариством з атомної енергії і іншими державами-членами, з іншої 

сторони від 16.09.2014 № 1678-VII (цільові області: І, ІІI – XIV, ХVI, XIХ, ХХ). 

 

Відповідно до цієї Угоди (розділу V. Економічне та галузеве співробітництво, 

Глава 6. Навколишнє середовище) Україна зобов’язалася поступово наблизити національне 

законодавство до права та політики ЄС у сфері охорони навколишнього природного 

середовища, зокрема у галузі якості води та управління водними ресурсами (Стаття 363), та 

розвивати галузеві стратегії, у тому числі в галузі покращення якості води та управління 

водними ресурсами, включаючи морське середовище (Стаття 365). 

 

Україна зобов’язалася в галузі якості води та управління водними ресурсами адаптувати 

законодавство для досягнення цілей шести водних Директив ЄС:  

- Директива 2000/60/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 20 жовтня 2000 року про 

встановлення рамок діяльності (ВРД) Співтовариства у сфері водної політики; 

- Директива Ради 98/83/ЄС від 3 листопада 1998 року про якість води, придатної для 

споживання людиною (Директива про питну воду); 

- Директива Ради 91/271/ЄЕС від 21 травня 1991 року про очистку міських стічних вод; 

- Директива Ради 91/676/ЄЕС від 12 грудня 1991 року про захист вод від забруднення, 

спричиненого нітратами з сільськогосподарських джерел (Нітратна Директива); 

- Директива 2007/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2007 року 

про оцінку і управління ризиками затоплення (Повенева Директива); 

- Директива 2008/56/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 17 червня 2008 року про 

встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері екологічної політики щодо морського 

середовища. 

 

В рамках виконання завдань з адаптації національного законодавства Україна здійснила 

наступні кроки: 

А) з метою транспозиції норм ВРД: 

 - внесені зміни та доповнення до Водного кодексу України (ВКУ) відповідно Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

впровадження інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами за басейновим 

принципом» від 4 жовтня 2016 року № 1641-VIII, які затвердили та розвили основні терміни 

(стаття 1) та норми інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом; 

законодавчо встановили 9 районів річкових басейнів і закріпили гідрографічне районування 

(Стаття 13-1), плани управління річковими басейнами та їх основні елементи (Стаття 13-2); 

ввели положення про басейнові ради – як консультативно-дорадчого органу в межах 

території річкового басейну, утворений при Держводагентстві (Стаття 13-3); закріпили 

норми щодо класифікації поверхневих та підземних водних масивів відповідно до вимог ВРД 

на основі визначення екологічного стану/потенціалу поверхневих водних масивів (Стаття 21-

1) та кількісного і хімічного стану масивів підземних вод (Стаття 21-2) та на основі 

екологічних нормативів якості води масивів поверхневих і підземних вод (Стаття 37). А 

також розроблена низка підзаконних актів, зокрема:  

1) Постанова Кабінету Міністрів України (КМУ) “Про порядок розробки та 

затвердження планів управління річковими басейнами” від 18 травня 2017 р. 

№ 336 відповідно Статті 13-2 ВКУ; 
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2) Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України (Мінприроди) «Про 

виділення суббасейнів та водогосподарських ділянок у межах встановлених 

районів річкових басейнів» від 26.01.2017 № 25 (зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України (Мінюсті) 14 лютого 2017 р. за № 208/30076) відповідно до статей 

13-1 та 15 ВКУ; 

3) Наказ Мінприроди “Про затвердження меж районів річкових басейнів” від 

03.03.2017  № 103 (зареєстровано в Мінюсті 29 березня 2017 р. за № 421/30289); 

4) Наказ Мінприроди “Про затвердження Типового положення про басейнові ради” 
від 26.01.2017 № 23 (зареєстровано в Мінюсті 17 лютого 2017 р. № 231/30099); 

5) Наказ Мінприроди “Про затвердження Порядку розроблення водогосподарських 

балансів” від 26.01.2017 № 26 (зареєстровано в Мінюсті 17.02.2017 р. № 232/30100); 

6) Наказ Мінприроди “Про затвердження Переліку забруднюючих речовин для 

визначення хімічного стану масивів поверхневих і підземних вод та екологічного 

потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод” від 

06.02.2017 № 45, (зареєстровано в Мінюсті 20 лютого 2017 р.  № 235/30103). 

Б) з метою транспозиції вимог Директиви про ризики затоплення: 

у Водному кодексі України закріплена норма щодо розробки Планів управління ризиками 

затоплення (Стаття 107-1), та визначені ЦОВВ, які відповідають за їх підготовку і 

затвердження. Порядок розроблення плану управління ризиками затоплення має бути 

підготовано і затверджено Кабінетом Міністрів України. 

В) з метою адаптації Директиви по питній воді та Директиви про очистку міських стічних 

вод: 

внесені зміни до Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» 

N 2047-VIII (2047-19) від 18.05.2017, які скасовують попереднє визначення питної води – як 

«харчового продукту» та відновлюють визначення, яке враховує європейський підхід, також 

запроваджується "водовідведення – діяльність із збирання, транспортування та очищення 

стічних вод за допомогою систем централізованого водовідведення або інших споруд 

відведення та/або очищення стічних вод"; "популяційний еквівалент населеного пункту – 

навантаження стічної води органічними речовинами, що підлягають біологічному 

розкладенню, з п'ятиденним біохімічним споживанням кисню, що становить 60 грамів кисню 

на людину на добу"; "пункт відповідності якості питної води – місце відбору проб води, в 

якому встановлюється відповідність якості води гігієнічним вимогам до питної води, а саме: 

визначення...». 

 

Подальші плани щодо виконання Україною зобов’язань з імплементації визначених водних 

Директив ЄС включають заходи, наведені нижче. 

 

Імплементація Водної рамкової Директиви: 

1. Узгодження та затвердження підзаконних актів для закріплення вимог ВРД (термін 

виконання був 2017 рік): 

- Положення про басейнове управління з покладанням на нього відповідних функцій 

Постанови КМУ “Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод», 

- Наказу Мінприроди «Про затвердження методики визначення масивів поверхневих і 

підземних вод”; 

- Наказу Мінприроди “Про затвердження методики віднесення масиву поверхневих вод до 

одного з класів екологічного та хімічного станів масиву поверхневих вод, а також віднесення 

штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод до одного з класів екологічного 

потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод”; 

- Наказу Мінприроди “Про затвердження Порядку розробки та затвердження екологічних 

нормативів якості масивів поверхневих і підземних вод». 
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2. Створення механізмів управління транскордонними річками, прибережними водами; 

аналізу характеристик річкових басейнів, запровадження програм моніторингу якості 

води (термін виконання – до 2020 року). 

3. Підготовка планів управління басейнами річок (термін виконання - 2024 рік). 

 

Імплементація Повеневої Директиви: 

1. Закріплення вимог Директиви у законодавчих підзаконних актах (термін виконання - 

2016 рік); 

2. Проведення попередньої оцінки ризиків затоплення (термін виконання – 2018 рік); 

3. Підготовка карт загроз та ризиків затоплення (термін виконання - 2020рік); 

4. Розробка Планів управління ризиками затоплення (термін виконання - 2022 рік). 

 

Імплементація Директиви про питну воду, де до 2019 року заплановано виконати завдання: 

1. Розробити підзаконні акти; 

2. Удосконалити/переглянути стандарти якості для питної води; 

3. Розвинути систему моніторингу питної води та джерел питного водопостачання; 

4. Розробити/розвинути механізми доступу до інформації споживачів. 

 

Імплементація Директиви про очистку міських стічних вод: 

1. Розвиток національного законодавства щодо водовідведення із закріпленням вимог 

цієї Директиви (термін виконання: 2017 рік); 

2. Проведення оцінки стану водовідведення та очистки міських стічних вод (термін 

виконання: 2019 рік); 

3. Визначення чутливих зон і агломерацій (термін виконання: 2020 рік); 

4. Підготовка програм з імплементації вимог до очистки стічних вод (термін 

виконання – 2022 рік). 

 

Імплементація Нітратної Директиви: 

1. Законодавче закріплення вимог Директиви/розробка кодексів кращих 

сільськогосподарських практик (термін виконання: 2017 рік); 

2. Визначення уразливих до накопичення нітратів/фосфатів зон водних об’єктів (термін 

виконання: 2017 рік); 

3. Розробка планів дій для зон, уразливих до накопичення нітратів/фосфатів (термін 

виконання: 2018 рік); 

4. Налагодження програм моніторингу (термін виконання: 2018рік). 

 

Імплементація Директиви про морську стратегію: 

1. Законодавче закріплення вимог Директиви (термін виконання: 2016 рік); 

2. Розробка морської стратегії спільно з країнами-членами ЄС (термін виконання: 

2018 рік); 

3. Проведення базової оцінки морських вод, визначення доброго екологічного статусу 

та визначення природоохоронних цілей й індикаторів (термін виконання: 2018 рік); 

4. Запровадження програм моніторингу для здійснення поточної оцінки та перегляду 

цілей (термін виконання: 2020 рік); 

5. Підготовка програми заходів для досягнення доброго екологічного статусу (термін 

виконання: 2021 рік). 

 

 

 

С. Інституційна база 
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Відповідно до Водного кодексу України в галузі управління і контролю за використанням і 

охороною вод та відтворенням водних ресурсів залучені наступні структури: 

 

Кабінет Міністрів України (КМУ) 

відповідно Статті 14 ВКУ до його відання належить: 

1) реалізація державної політики у галузі використання та охорони вод і відтворення водних 

ресурсів; 

2) розпорядження внутрішніми морськими водами, територіальним морем, а також 

акваторією морських портів; 

3) здійснення державного контролю за використанням і охороною вод та відтворенням 

водних ресурсів; 

4) визначення пріоритетів водокористування; 

5) забезпечення розробки державних, цільових, міждержавних програм використання та 

охорони вод і відтворення водних ресурсів; 

6) визначення порядку діяльності органів виконавчої влади у цій галузі, координація їх 

діяльності; 

7) встановлення порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування, 

днопоглиблювальні роботи, прокладання кабелів, трубопроводів й інших комунікацій на 

землях водного фонду, а також порядку розроблення нормативів гранично допустимого 

скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти та переліку забруднюючих речовин, 

скидання яких у водні об'єкти нормується, розроблення та затвердження критеріїв оцінки 

забруднення підземних горизонтів водних об'єктів; 

8) прийняття у разі виникнення аварійних ситуацій рішень про скиди стічних вод з 

накопичувачів у водні об'єкти, якщо вони призводять до перевищення гранично допустимих 

концентрацій забруднюючих речовин у цих об'єктах; 

9) організація і координація робіт, пов'язаних з попередженням та ліквідацією наслідків 

аварій, стихійного лиха, шкідливої дії вод або погіршенням якості водних ресурсів; 

10) прийняття рішень про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) діяльності 

підприємств, установ, організацій і об'єктів у разі порушення ними вимог водного 

законодавства; 

11) затвердження проектів зон санітарної охорони господарсько-питних водозаборів, які 

забезпечують водопостачання території більш як однієї області; 

12) затвердження ПУРБ та порядку їх розроблення; 

13) затвердження планів управління ризиками затоплення та порядку їх розроблення; 

14) керівництво зовнішніми зв'язками України в галузі управління водними ресурсами; 

відведення акваторій морських портів; 

15) вирішення інших питань у галузі використання та охорони вод і відтворення водних 

ресурсів. 
Також КМУ (стаття 10 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та 

водовідведення») в сфері питної води, питного водопостачання і водовідведення: 

- реалізує галузеву державну політику; 

- організовує розроблення відповідних державних, міждержавних і регіональних 

програм; 

- координує діяльність органів виконавчої влади у цій сфері; 

- організовує здійснення державного контролю та обліку в цій сфері; 

- затверджує проекти зон санітарної охорони об'єктів централізованого питного 

водопостачання, які розташовані на території більш як однієї області; 

- встановлює режим зон санітарної охорони джерел і об'єктів централізованого питного 

водопостачання; 

- визначає порядок інформування про якість питної води та стан питного 

водопостачання і вирішує інші питання у цій сфері. 

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80
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Міністерство екології та природних ресурсів (стаття 15 ВКУ) є центральним органом 

виконавчої влади (ЦОВВ), що забезпечує формування державної політики у сфері охорони 

навколишнього природного середовища, в тому числі в галузі управління і контролю за 

використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів. До його відання належить: 

1) забезпечення формування державної політики у сфері охорони та відтворення вод 

(поверхневих, підземних, морських), раціонального використання водних ресурсів; 

2) розроблення державних цільових, міждержавних програм у цій галузі; 

3) розробка і затвердження нормативів і правил, участь у розробці стандартів щодо 

регулювання управління (використання і охорони, відтворення вод) водних ресурсів у межах 

своєї компетенції; 

4) здійснення міжнародного співробітництва з питань управління водними ресурсами; 

5) затвердження меж районів річкових басейнів, суббасейнів та водогосподарських ділянок; 

6) затвердження порядку розроблення водогосподарських балансів; 

7) виділення суббасейнів та водогосподарських ділянок у межах районів річкових басейнів; 

8) затвердження типового положення про басейнові ради; 

9) затвердження методики класифікації масивів поверхневих вод; 

10) затвердження методики класифікації масивів підземних вод; 

11) затвердження переліку забруднюючих речовин для цілей класифікації масивів 

поверхневих і підземних вод; 

12) затвердження методики визначення масивів поверхневих та підземних вод;  

13) вирішення інших питань у галузі використання та охорони вод і відтворення водних 

ресурсів. 

 

Мінприроди є відповідальним ЦОВВ за ведення державного моніторингу вод і забезпечує 

організаційну інтеграцію суб'єктів системи моніторингу на основі: 

- загальнодержавної і регіональних (місцевих) програм моніторингу довкілля, що 

складаються з програм відповідних рівнів, поданих суб'єктами системи моніторингу;  

- укладених між усіма суб'єктами системи моніторингу угод про спільну діяльність під 

час здійснення моніторингу довкілля на відповідному рівні.  

 

Державна екологічна інспекція (Держекоінспекція) України – ЦОВВ, діяльність якого 

спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та 

природних ресурсів України. Держекоінспекція забезпечує реалізацію державної політики із 

здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного 

середовища, раціонального використання, відтворення й охорони природних ресурсів.  

 

Основними завданнями Держекоінспекції України є: 

- внесення Міністрові пропозицій щодо формування державної політики зі здійснення 

державного нагляду (контролю) у цій сфері; 

- здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства у 

сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, 

відтворення та охорони природних ресурсів; додержанням режиму територій і об'єктів 

природно-заповідного фонду за екологічною та радіаційною безпекою…, біологічною 

і генетичною безпекою...; поводження з відходами (крім радіоактивних відходів) і 

небезпечними хімічними речовинами, пестицидами й агрохімікатами. 

 

Держекоінспекція України відповідно до Положення (затвердженого Указом Президента 

України від 13 квітня 2011 року N 454/2011): 

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її 

компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства; 

2) здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням всіма суб’єктами вимог: 



 

39 

а) законодавства про екологічну та радіаційну безпеку... щодо додержання вимог 

висновків державної екологічної експертизи; 

б) законодавства про використання та охорону земель, у тому числі: 

- збереження водно-болотних угідь;  

- здійснення заходів щодо запобігання забрудненню земель хімічними і 

радіоактивними речовинами, відходами, стічними водами; 

- встановлення та використання водоохоронних зон і прибережних захисних 

смуг, а також щодо додержання режиму використання їх територій; 

- ведення будівельних, днопоглиблювальних робіт, видобування піску і гравію, 

прокладення кабелів, трубопроводів й інших комунікацій на землях водного фонду; 

в) законодавства про охорону і раціональне використання вод та відтворення водних 

ресурсів щодо: 

- реалізації державних, цільових, міждержавних і регіональних програм з оздоровлення, 

використання та охорони вод, відтворення водних ресурсів; 

- наявності та дотримання умов виданих дозволів, установлених нормативів ГДС 

забруднюючих речовин, лімітів забору і використання води та скидання 

забруднюючих речовин; 

- права державної власності на води; 

- дотримання правил ведення водокористувачами первинного обліку кількості вод, що 

забираються із водних об'єктів і скидаються до них, та визначення якості води; 

- дотримання встановленого режиму господарської діяльності у зонах санітарної 

охорони джерел питного та господарсько-побутового водопостачання, водоохоронних 

зонах, прибережних захисних смугах, смугах відведення та берегових смугах водних 

шляхів; 

- здійснення водокористувачами заходів із запобігання забрудненню водних об'єктів 

стічними (дощовими, сніговими) водами, що відводяться з їх території; 

- виконання заходів з економного використання водних ресурсів; 

- використання вод (водних об'єктів) відповідно до цілей і умов їх надання; 

- здійснення погоджених у встановленому порядку технологічних, лісомеліоративних, 

гідротехнічних й інших заходів щодо охорони вод від вичерпання, поліпшення їх 

стану, а також припинення скидання забруднених зворотних вод (стічні, шахтні, 

кар'єрні, дренажні води), баластних та лляльних вод; 

- здійснення робіт, пов'язаних із ліквідацією наслідків аварій, які можуть спричинити 

погіршення якості води; 

- дотримання екологічних вимог під час проектування, розміщення, будівництва, 

реконструкції та прийняття в експлуатацію підприємств, споруд, інших об'єктів; 

- виконання заходів, пов'язаних із попередженням шкідливої дії води і ліквідацією її 

наслідків; 

- дотримання регламентів скидання промислових забруднених стічних чи шахтних, 

кар'єрних, рудникових вод з накопичувачів, норм і правил експлуатації технологічних 

водойм (ставки - охолоджувачі теплових і атомних станцій, рибоводні ставки, ставки-

відстійники та інші); 

- додержання якості та кількості скинутих у водні об'єкти зворотних вод і 

забруднюючих речовин; 

- використання, відтворення та охорона морського середовища і природних ресурсів 

внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної 

зони України та континентального шельфу України, додержання норм екологічної 

безпеки; 

- дотримання суднами, кораблями та іншими плавучими засобами міжнародних 

конвенцій про запобігання забрудненню морського середовища; 

- додержання обсягів використання водних ресурсів, їх обліку й достовірності звітних 

даних…; 
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- й законодавства про охорону, використання і відтворення риби та інших водних 

живих ресурсів. 

 

Державне агентство водних ресурсів (Стаття 16 ВКУ) є ЦОВВ, що реалізує державну 

політику в сфері розвитку водного господарства, управління і контролю за використанням і 

охороною та відтворенням поверхневих водних ресурсів. До його функцій належить: 

1) реалізація державної політики у сфері розвитку водного господарства і меліорації земель, 

управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів; 

2) розробка і встановлення режимів роботи водосховищ комплексного призначення, 

водогосподарських систем і каналів, затвердження правил їх експлуатації; 

3) розробка та участь у реалізації державних, цільових, міждержавних програм використання 

і охорони вод та відтворення водних ресурсів; 

4) забезпечення потреб населення і галузей економіки у водних ресурсах та здійснення їх 

міжбасейнового перерозподілу; 

5) забезпечення функціонування системи державного моніторингу (радіологічних і 

гідрохімічних спостережень) на водних об'єктах комплексного призначення, транскордонних 

водотоках, водогосподарських системах міжгалузевого і сільськогосподарського 

водопостачання, в зонах впливу атомних електростанцій; 

6) проектування, будівництво і експлуатація водогосподарських систем і об'єктів 

комплексного призначення; 

7) здійснення заходів щодо екологічного оздоровлення поверхневих вод та догляду за ними; 

8) ведення державного обліку водокористування (Стаття 25) та державного водного 

кадастру; 

9) видача дозволів на спеціальне водокористування; 

10) видача, анулювання, здійснення переоформлення та видача дублікатів дозволів на 

проведення робіт на землях водного фонду (крім… меж прибережних захисних смуг уздовж 

морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах, лиманах і територіальному 

морі); 

11) видача дозволів на спеціальне водокористування водних об’єктів у зоні відчуження та 

зоні безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного 

забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи; 

12) здійснення міжнародного співробітництва у галузі управління водними ресурсами 

прикордонних вод; 

13) здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням шкідливій дії вод і ліквідацією її наслідків, 

включаючи протипаводковий захист сільських населених пунктів та сільськогосподарських 

угідь; 

14) здійснення контролю за дотриманням режимів роботи водосховищ та водогосподарських 

систем; 

15) узагальнення й аналіз звітів водокористувачів щодо використання водних ресурсів; 

16) погодження нормативів водопостачання; 

17) здійснення моніторингу якості вод у контрольних створах у районах основних 

водозаборів комплексного призначення, водогосподарських систем міжгалузевого та 

сільськогосподарського водопостачання; 

18) здійснення моніторингу водних об'єктів за радіологічними показниками на територіях, 

що зазнали радіоактивного забруднення; 

19) розроблення спільно з іншими органами виконавчої влади комплексу заходів щодо 

запобігання надзвичайним ситуаціям, зменшення руйнівних наслідків повеней, забезпечення 

безаварійного пропуску паводкових вод та льодоходу; 

20) організація виконання робіт, пов'язаних з мінімізацією наслідків шкідливої дії вод, у тому 

числі захистом від підтоплення, протипаводковим і протиповеневим захистом сільських 

населених пунктів та сільськогосподарських земель; 
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21) розроблення схем комплексного використання та охорони водних ресурсів, формування 

довгострокових прогнозів водогосподарських балансів, затвердження водогосподарських 

балансів, участь у вирішенні питань, пов'язаних з міждержавним розподілом стоку річок і 

використанням прикордонних вод; 

22) здійснення паспортизації річок і джерел питного водопостачання; 

23) розроблення заходів щодо забезпечення централізованим водопостачанням сільських 

населених пунктів, що користуються привізною водою; 

24) погодження документації із землеустрою у випадках та порядку, визначених Земельним 

кодексом України та Законом України "Про землеустрій" щодо відповідності зазначеної 

документації водному законодавству;  

25) вирішення інших питань у цій сфері. 

 

Відповідно до Положення про Державне агентство водних ресурсів України (постанова КМУ 

№ 393 від 20 серпня 2014 р. зі змінами внесеними постановою КМУ № 372 від 31.05.2017) до 

основних завдань Держводагентства, крім реалізації державної політики, належить внесення 

пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сфері розвитку водного 

господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення 

поверхневих водних ресурсів. Також у Положенні значно розширено перелік функцій 

Держводагентства до 52 позицій, зокрема  визначено, що Держводагентство:  

- узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його 

компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів 

Президента України та КМУ, нормативно-правових актів міністерств та в 

установленому порядку подає їх Міністрові екології та природних ресурсів; 

-  проводить моніторинг за переформуванням берегів; 

- проводить кризовий моніторинг водних об’єктів; 

- веде державний облік поверхневих вод у частині обліку поверхневих водних об’єктів; 

- утворює басейнові ради; 

- затверджує водогосподарські баланси; 

- веде державний водний кадастр за розділами “Поверхневі водні об’єкти” та 

“Водокористування” та інше... 

Нині в структурі Держводагентства працює 9 басейнових управлінь водних ресурсів: 

- Басейнове управління водних ресурсів (БУВР) річки Рось - БУВР Росі; 

- БУВР річки Тиси; 

- Деснянське БУВР; 

- Дніпровське БУВР; 

- Дністровсько-Прутське БУВР; 

- Дунайське БУВР; 

- Західно-Бузьке БУВР; 

- Південно-Бузьке БУВР); 

- Сіверсько-Донецьке БУВР 

та 19 обласних управлінь водних ресурсів: 

- Волинське обласне управління водних ресурсів; 

- Дніпропетровське обласне управління водних ресурсів; 

- Донецьке обласне управління водних ресурсів; 

- Житомирське обласне управління водних ресурсів; 

- Запорізьке обласне управління водних ресурсів; 

- Івано-Франківське обласне управління водних ресурсів; 

- Кіровоградське обласне управління водних ресурсів; 

- Луганське обласне управління водних ресурсів; 

- Львівське обласне управління водних ресурсів; 

- Одеське обласне управління водних ресурсів; 

- Полтавське обласне управління водних ресурсів; 
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- Рівненське обласне управління водних ресурсів; 

- Сумське обласне управління водних ресурсів; 

- Тернопільське обласне управління водних ресурсів; 

- Управління водних ресурсів у м. Києві та Київській області; 

- Харківське обласне управління водних ресурсів; 

- Херсонське обласне управління водних ресурсів; 

- Хмельницьке обласне управління водних ресурсів; 

- Черкаське обласне управління водних ресурсів. 

 

В умовах запровадження басейнового принципу та гармонізації національного водного 

законодавства з вимогами відповідного законодавства ЄС структура Держводагентства та 

розподіл функцій передбачають реформування. Поки немає оновлених Положень про 

басейнові та адміністративні (обласні) управління водними ресурсами. 

 

Разом з тим створено 21 сектор - територіальні органи Держводагентства (Наказ 

Держводагентства № 73 від 06.06.2017 Про затвердження Положення про сектор у 

Вінницькій (або Волинській; Дніпропетровській; Донецькій, Луганській, Харківській; 

Житомирській; Закарпатській; Запорізькій; Івано-Франківській; Кіровоградській; Львівській; 

Миколаївській; Одеській; Полтавській; Рівненській; Сумській; Тернопільській; Херсонській; 

Хмельницькій; Черкаській; Чернівецькій; Чернігівській) області або м. Севастополь 

Держводагентства). До основних завдань секторів належить здійснення повноважень 

Держводагентства у частині видачі документів дозвільного характеру, надання 

адміністративних послуг й інших владних функцій у сфері управління, використання та 

відтворення поверхневих водних ресурсів у межах області.  

 

Сектор Держводагентства в області: 

- забезпечує видачу, анулювання, переоформлення дозволів на спеціальне водокористування; 

- погоджує нормативи водопостачання; 

- встановлює режими роботи водосховищ, водогосподарських систем та каналів (крім тих, 

що встановлюються відповідно до Порядку розроблення та встановлення режимів роботи 

водосховищ комплексного призначення, водогосподарських систем і каналів, 

затвердженого наказом Мінприроди України від 07.02.2012 № 46); 

- встановлює режими роботи для орендованих водних об’єктів; 

- погоджує договори оренди водних об’єктів; 

- погоджує проекти на проведення робіт на землях водного фонду (крім робіт на землях, 

зайнятих морями), пов’язаних з будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних 

споруд, прокладенням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, а також виконанням 

бурових та геологорозвідувальних робіт; 

- погоджує проекти встановлення розмірів смуг відведення та режиму користування ними; 

- погоджує межі зон санітарної охорони водних об’єктів; 

- погоджує створення на річках і в їх басейнах штучних водойм та водопідпірних стінок; 

- погоджує документацію із землеустрою у випадках та порядку, визначених Земельним 

кодексом України та Законом України «Про землеустрій» щодо відповідності зазначеної 

документації водному законодавству (крім документації із землеустрою, що стосується 

морів, морських заток та лиманів, а також їх прибережних захисних смуг). 

 

Басейнова рада є консультативно-дорадчим органом у межах території річкового басейну, 

який створено при Держводагентстві (Наказ Мінприроди «Про затвердження типового 

положення про Басейнові ради» 26.01.2017 № 23). Перші басейнові ради були створені у 

2008-2009 роках для кількох річкових басейнів: Дніпра, Дністра, Сіверського Дінця й інших, 

але процес створення та/або відновлення роботи басейнових рад ще не розпочато.  

Основними завданнями басейнової ради є: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0231-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0231-17
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- вироблення пропозицій та забезпечення узгодження інтересів заінтересованих 

сторін у галузі охорони і використання водних ресурсів у межах басейну; 

- сприяння забезпеченню інтегрованого управління водними ресурсами...; 

- забезпечення узгодження інтересів та координації дій заінтересованих сторін щодо 

управління водними ресурсами на території річкового басейну; 

- сприяння співпраці заінтересованих сторін задля досягнення екологічних цілей для 

масивів поверхневих і підземних вод річкового басейну; 

- надання пропозицій до проекту ПУРБ; 

- сприяння виконанню ПУРБ, державних, цільових, галузевих, міждержавних, 

регіональних і місцевих екологічних програм і проектів, що стосуються річкового 

басейну; 

- сприяння розробленню та реалізації програм і проектів технічної допомоги, 

залученню інвестицій для… покращення екологічного стану річкового басейну; 

- оцінка виконання ПУРБ. 

 

Державна служба геології та надр України (Держгеонадра) є ЦОВВ, діяльність якого 

спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та 

природних ресурсів і який реалізує державну політику в сфері геологічного вивчення та 

раціонального використання надр (Постанова КМУ «Про затвердження Положення про 

державну службу геології та надр України» від 30 грудня 2015 р. № 1174 ) 

 

Держгеонадра веде державний облік підземних вод і водного кадастру й організовує і 

координує роботу з проведення моніторингу підземних вод. 

 

У сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення відповідно Закону України 

«Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» визначені завдання та функції 

низки органів державної влади та місцевого самоврядування, до сфери управління яких 

належать об’єкти питного водопостачання та водовідведення, а також підприємств питного 

водопостачання та централізованого водовідведення. 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунальних послуг 
(Мінрегіон) (Стаття. 11) є ЦОВВ, що забезпечує формування та реалізацію державної 

політики у сфері житлово-комунального господарства, до відання якого належить: 

- формування єдиної технічної, соціально-економічної політики у сфері питної води, 

питного водопостачання та водовідведення; 
- встановлення порядку ведення та забезпечення моніторингу якості питної води і 

технічного стану об’єктів централізованого питного водопостачання та 

водовідведення;  
- затвердження правил приймання стічних вод до систем централізованого 

водовідведення та порядку визначення розміру плати за понаднормативні скиди 

стічних вод до систем централізованого водовідведення; 
- затвердження порядку повторного використання очищених стічних вод і осаду за 

умови дотримання нормативів ГДК забруднюючих речовин; 
- координація діяльності органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій 

незалежно від форми власності у цій сфері; 

- забезпечення наукових досліджень у сфері питної води, питного водопостачання та 

водовідведення; 

- організація здійснення заходів щодо захисту та охорони об’єктів централізованого 

питного водопостачання та водовідведення; 

- підготовка й оприлюднення Національної доповіді про якість питної води та стан 

питного водопостачання в Україні, забезпечення заінтересованих органів 

державної влади, громадських організацій, підприємств, установ, організацій та 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1174-2015-%D0%BF
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1174-2015-%D0%BF
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громадян інформацією про випадки і причини забруднення питної води, порядок 

розрахунку тарифів на послуги централізованого водопостачання і водовідведення. 

 

Відповідно до Положення (затверджене Постановою КМУ від 30.04.2014 № 197) Мінрегіон 

затверджує: 

- порядки, норми і правила у сфері житлово-комунального господарства, житлової 

політики, благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами…; порядок 

розроблення та затвердження технічних умов у сфері питної води та питного 

водопостачання; інструкцію з проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого 

майна; у визначених законом випадках форму типових договорів у сфері житлово-

комунального господарства; 

- порядок проведення моніторингу якості питної води і технічного стану об’єктів 

централізованого питного водопостачання, методичні рекомендації щодо проведення 

моніторингу процесів підтоплення міст і селищ міського типу; 

погоджує... умови конкурсу на передачу в оренду чи концесію об’єктів у сферах водо-, 

теплопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності; регіональні 

програми у сфері житлово-комунального господарства; 

готує та оприлюднює Національну доповідь про якість питної води і стан питного 

водопостачання в Україні. 

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг (НКРЕКП), у тому числі в галузі централізованого водопостачання та 

водовідведення, є державним колегіальним органом, підпорядкованим Президентові України 

і підзвітним Верховній Раді України; та органом державного регулювання. 

 

Основними завданнями НКРЕКП (Указ Президента України «Про затвердження Положення 

про НКРЕКП» від 10.09.2014 № 715/2014) є: 

1) державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів 

господарювання, що провадять діяльність на суміжних ринках, у сферах... централізованого 

водопостачання та водовідведення,… а також перероблення та захоронення побутових 

відходів; 

3) забезпечення прозорості та відкритості діяльності на ринках природних монополій 

та на суміжних ринках у сферах… централізованого водопостачання і водовідведення; 

5) забезпечення проведення цінової і тарифної політики у сферах... централізованого 

водопостачання та водовідведення,… сприяння впровадженню стимулюючих методів 

регулювання цін; 

8) захист прав споживачів товарів (послуг)... централізованого водопостачання і 

водовідведення. 

 

НКРЕКП: 

1) бере участь у формуванні та забезпеченні реалізації єдиної державної політики у 

сферах функціонування ринків природних монополій, у тому числі централізованого 

водопостачання і водовідведення; 

4) здійснює ліцензування господарської діяльності у сферах природних монополій, 

включаючи централізоване водопостачання і водовідведення; 

5) розробляє і затверджує порядки (методики) формування цін і тарифів на товари 

(послуги) централізованого водопостачання і водовідведення, правила приєднання до 

теплових та водопровідних мереж і типові договори, передбачені такими правилами; 

6) бере участь у регулюванні платіжно-розрахункових операцій у сфері 

централізованого водопостачання і водовідведення; 

9) здійснює заходи щодо обмеження монополізму, регулювання умов провадження 

господарської діяльності, сприяє створенню умов для виведення товарних ринків у сферах 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/197-2014-%D0%BF
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/ru/715/2014
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централізованого водопостачання і водовідведення зі стану природної монополії та заходи 

щодо розвитку конкуренції на суміжних ринках; 

20) визначає відповідність ліквідації, реорганізації у формі злиття, приєднання, участі 

в об'єднаннях, а також придбання або відчуження більш як 25 відсотків часток (акцій, паїв) 

активів суб'єктів господарської діяльності у сферах централізованого водопостачання та 

водовідведення ліцензійним умовам провадження господарської діяльності; 

22) проводить постійний моніторинг і аналіз ситуації на ринках природних монополій, 

зокрема у сфері централізованого водопостачання та водовідведення і прогнозування стану 

розвитку таких ринків. 

 

Тарифи на послуги з водопостачання/водовідведення встановлюються НКРЕКП для 54 

крупних водоканалів (Додаток 2), які є її ліцензіатами; для інших підприємств тарифи 

встановлюються органами місцевого самоврядування. 

 

До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і 

Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері питної води, питного 

водопостачання та водовідведення належать (Стаття 13): 

- розробка і реалізація місцевих, державних і регіональних відповідних програм; 

- контроль за виконанням установлених у цій сфері правил і норм; 

- прийняття рішень про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) діяльності 

підприємств, установ, організацій у разі порушення ними вимог відповідного 

законодавства; 

- забезпечення виконання правил і норм користування системами питного 

водопостачання та централізованого водовідведення, дотримання режиму зон 

санітарної охорони джерел і об'єктів централізованого питного водопостачання, 

санітарно-захисних зон об’єктів централізованого водовідведення; 

- забезпечення дотримання правил користування водозабірними спорудами для 

задоволення потреб споживачів у питній воді, обмеження або заборона використання 

питної води для промислових потреб, відповідальність за належне забезпечення 

жителів міст, інших населених пунктів питною водою, кількість і якість якої повинні 

відповідати нормативним вимогам, відповідальність за належне забезпечення 

населення системами водовідведення; 

- складання протоколів про адміністративні правопорушення, прийняття рішень про 

накладення штрафів або інших санкцій до підприємств питного водопостачання та/або 

централізованого водовідведення у разі порушення ними законодавства у цій сфері; 

- розробка та реалізація проектів зон санітарної охорони джерел і об'єктів 

централізованого питного водопостачання та санітарно-захисних зон об’єктів 

централізованого водовідведення;  

- ліцензування господарської діяльності у цій галузі, обсяги якої встановлюються 

ліцензійними умовами та інші питання у цій сфері. 

 

Органи місцевого самоврядування (Стаття 13) у сфері питної води, питного 

водопостачання та водовідведення: 
- затверджують з урахуванням вимог законодавства проекти містобудівних програм, 

генеральних планів забудови населених пунктів, іншої містобудівної документації; 

- затверджують та реалізують місцеві програми у сфері питної води, питного 

водопостачання та водовідведення, беруть участь у розробленні та реалізації 

відповідних державних і місцевих програм; 

- надають згоди на розміщення нових або реконструкцію діючих об'єктів, діяльність 

яких може завдати шкоди джерелам та системам питного водопостачання та/або 

водовідведення; 
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- затверджують місцеві правила приймання стічних вод до систем централізованого 

водовідведення відповідних населених пунктів; 

- впроваджують централізоване водовідведення у населених пунктах, популяційний 

еквівалент яких становить 2 тисячі та більше; 

- визначають популяційний еквівалент населеного пункту, уразливих та менш 

уразливих зон відповідно до порядку визначення популяційного еквівалента 

населеного пункту та критеріїв визначення уразливих і менш уразливих зон, 

затверджених Мінприроди; 

- приймають рішення з проведення державної екологічної та санітарно-епідеміологічної 

експертизи проектів господарської діяльності, що можуть негативно вплинути на 

якість питної води та системи питного водопостачання; 

- здійснюють контроль за якістю питної води, використанням і охороною джерел та 

систем питного водопостачання і водовідведення; 

- забезпечують інформування населення про якість питної води та стан питного 

водопостачання та водовідведення; 

- встановлюють тарифи на послуги централізованого водопостачання і водовідведення 

(крім тарифів на ці послуги, які встановлюються національною комісією, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг); 

- обмежують, тимчасово забороняють діяльність підприємств у разі порушення ними 

вимог законодавства у цій сфері в межах своїх повноважень; 

- встановлюють правила користування водозабірними спорудами для задоволення 

потреб споживачів у питній воді; 

- встановлюють зони санітарної охорони джерел і об'єктів централізованого питного 

водопостачання та санітарно-захисних зон об’єктів централізованого водовідведення; 

- обмежують або забороняють використання підприємствами питної води для 

промислових цілей; 

- погоджують інвестиційні програми стосовно об'єктів водопостачання та 

водовідведення, що перебувають у комунальній власності; 

- сприймають провадження інвестиційної діяльності у сфері централізованого 

водопостачання та водовідведення;  

- вирішують інші питання у цій сфері.  

 

Відповідно до статті 2 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 

21.05.1997 № 280/97-ВР місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами 

сіл, селищ, міст як безпосередньо і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі 

органи, а також через районні й обласні ради, які представляють спільні інтереси 

територіальних громад сіл, селищ, міст. 

 

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать (Стаття 28. пункт 

5) власні (самоврядні) повноваження щодо залучення на договірних засадах коштів 

підприємств, установ та організацій всіх форм власності, розташованих на відповідній 

території, та коштів населення, а також бюджетних коштів на будівництво, розширення, 

ремонт і утримання на пайових засадах об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури та 

на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища. 

 

Згідно із статтею 30 до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад 

належать: 

а) власні (самоврядні) повноваження: 

1) управління об'єктами житлово-комунального господарства…, що перебувають у 

комунальній власності відповідних територіальних громад, забезпечення їх належного 

утримання й ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню; 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80/page
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4) прийняття рішень про організацію громадських вбиральнь, здійснення контролю за 

їх діяльністю...; 

5) вирішення питань водопостачання, відведення та очищення стічних вод; здійснення 

контролю за якістю питної води; 

7) організація благоустрою населених пунктів, залучення з цією метою коштів, 

трудових і матеріально-технічних ресурсів; здійснення контролю за станом благоустрою 

населених пунктів, охорони водойм, створення місць відпочинку громадян; 

15) затвердження схем санітарного очищення населених пунктів та впровадження 

систем роздільного збирання побутових відходів…; 

б) делеговані повноваження: 

2) здійснення контролю за належною експлуатацією та організацією обслуговування 

населення підприємствами житлово-комунального господарства, за належними, безпечними і 

здоровими умовами праці на цих підприємствах і об'єктах; прийняття рішень про скасування 

даного ними дозволу на експлуатацію об'єктів у разі порушення нормативно-правових актів 

інших вимог законодавства. 

 

Стаття 43.1. Виключно на пленарних засіданнях районної, обласної ради вирішуються такі 

питання: 

22) надання/скасування дозволу на спеціальне використання природних ресурсів 

відповідно районного, обласного значення; 

23) встановлення правил користування водозабірними спорудами, призначеними для 

задоволення питних, побутових й інших потреб населення, зон санітарної охорони джерел 

водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води у 

промислових цілях; 

37) встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги, які надаються 

підприємствами, що перебувають у спільній власності територіальних громад, 

представництво інтересів яких здійснює відповідна районна чи обласна рада, а також 

суб'єкти господарювання, що виконують управління (експлуатацію) цілісними майновими 

комплексами таких підприємств. 

 

Стаття 44.1. Районні, обласні ради делегують відповідним місцевим державним 

адміністраціям такі повноваження: 

3) забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку відповідної 

території, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів; 

Також обласні ради делегують обласним державним адміністраціям, зокрема 

повноваження: 

5) визначення відповідно до законодавства режиму використання територій 

рекреаційних зон; 

6) затвердження для підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній 

території, лімітів викидів і скидів забруднюючих речовин у довкілля та лімітів розміщення 

відходів у випадках, передбачених законом. 

 

Місцева державна адміністрація відповідно до Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації» від 9.04.1999 № 586-XIV (Стаття 1) є місцевим органом виконавчої влади 

відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а також реалізує повноваження, 

делеговані їй відповідною радою; зокрема вони здійснюють на відповідних територіях 

державний контроль за (3) використанням і охороною земель, лісів, надр, води... та інших 

природних ресурсів. 

 

Відповідно до статті 18 пункт 5 місцева державна адміністрація у спільних інтересах 

територіальних громад об'єднує на договірній основі бюджетні кошти з коштами 

підприємств, установ, організацій та населення для будівництва, розширення, 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/586-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/586-14
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реконструкції, ремонту та утримання виробничих підприємств, транспорту, мереж тепло-, 

водо-, газо-, енергозабезпечення, шляхів, зв'язку, служб з обслуговування населення, закладів 

охорони здоров'я…. 

Відповідно до статті 21 пункт 9 місцева державна адміністрація розробляє і забезпечує 

дотримання правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення 

питних, побутових й інших потреб населення, зони санітарної охорони джерел 

водопостачання; обмежує або забороняє використання підприємствами питної води у 

промислових цілях. 

 

Суб'єктами Державного моніторингу вод відповідно Постанови КМУ «Про затвердження 

Положення про Державну систему моніторингу довкілля» від 30.03.1998 N 391 із останніми 

змінами згідно з Постановами КМУ № 797 (797-2017-п) від 18.10.2017 (цільові області: ІХ, 

ІХ, ХІ, ХІІІ, ХV, XVІ) визначені: Мінприроди, Мінрегіон, ДАЗВ (у зоні відчуження і 

відселення частини зони безумовного (обов'язкового) відселення), а також ДСНС, 

Держсанепідслужба, Держводагентство та їх територіальні органи, підприємства, установи й 

організації, що належать до сфери їх управління, обласні, Київська та Севастопольська міські 

держадміністрації, органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони 

навколишнього природного середовища та з питань водного господарства. 

 

Моніторинг стану вод суші 

Державна гідрометеорологічна служба (МНС) проводить моніторинг гідрохімічного стану 

вод на 151 водному об`єкті, а також здійснює гідробіологічні спостереження на 45 водних 

об`єктах. Отримуються дані по 46 параметрах, що дають можливість оцінити хімічний склад 

вод, біогенні параметри, наявність зважених часток і органічних речовин, основних 

забруднюючих речовин, важких металів та пестицидів. На 8 водних об`єктах проводяться 

спостереження за хронічною токсичністю води. Визначаються показники радіоактивного 

забруднення поверхневих вод. 

 

Державна екологічна інспекція (Мінприроди) відбирає проби води та отримує дані по 60 

вимірюваних параметрах. 

 

Державне агентство водних ресурсів проводить моніторинг річок, водосховищ, каналів, 

зрошувальних систем та водойм у межах водогосподарських систем комплексного 

призначення, систем водопостачання, транскордонних водотоків і водойм у зонах впливу 

атомних електростанцій. Контроль якості води за фізичними та хімічними показниками 

здійснюється на 72 водосховищах, 164 річках, 14 зрошувальних системах, 1 лимані та 5 

каналах комплексного призначення. Крім того, у рамках радіаційного моніторингу вод 

водогосподарськими організаціями здійснюється контроль вмісту радіонуклідів у 

поверхневих водах. 

 

За Санітарно-епідеміологічною службою (МОЗ) закріплене проведення спостережень за 

джерелами централізованого та децентралізованого постачання питної води, в тому числі 

хімічний аналіз підземних вод, які призначаються для питних потреб, а також місцями 

відпочинку вздовж річок і водосховищ. 

 

Державною службою геології та надр України (Мінприроди) здійснюється моніторинг стану 

підземних вод, при цьому проводиться оцінка рівня залягання підземних вод (наявність), їх 

природного геохімічного складу; визначається 22 параметри, у тому числі концентрації 

важких металів та пестицидів. 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/391-98-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/391-98-%D0%BF
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Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (Мінекономрозвитку) 

відповідно до Положення, затвердженого Постановою КМУ від 20.08.2014 № 459 є головним 

органом у системі ЦОВВ, що забезпечує: 

- формування та реалізацію державної політики економічного, соціального розвитку і 

торгівлі, державну промислову політику, державну інвестиційну політику, державну 

зовнішньоекономічну політику, державну політику в сфері технічного регулювання, 

стандартизації, метрології та метрологічної діяльності, управління об’єктами державної 

власності, розвитку підприємництва, державно-приватного партнерства, інтелектуальної 

власності, туризму та курортів (крім здійснення державного нагляду (контролю) у сфері 

туризму та курортів), державних та публічних закупівель, а також державного замовлення на 

підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення 

кваліфікації і перепідготовку кадрів; 

- формування та реалізацію державної політики у сфері державної статистики…; 

- формування державної політики у сфері захисту прав споживачів, державної політики 

з контролю за цінами, державної регуляторної політики та державної політики з питань 

ліцензування, дозвільної системи, нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності; 

- реалізацію державної політики у сфері організації та контролю за виготовленням 

цінних паперів, документів суворої звітності. 

Мінекономрозвитку є відповідальним ЦОВВ за адаптацію Цілей сталого розвитку, в тому 

числі ЦСР № 6 по воді та санітарії, й підготовку Національної доповіді «ЦСР: Україна» у 

2017 році. 

 

Міністерство охорони здоров’я України (МОЗ) відповідно до Положення (Постанова КМУ 

від 25.03.2015 № 267) МОЗ - головний орган у системі ЦОВВ, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику в сфері охорони здоров’я, захисту населення від інфекційних 

хвороб, протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням, 

епідеміологічного нагляду (спостереження),… а також забезпечує формування державної 

політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення. 

 

МОЗ відповідно до покладених на нього завдань: 

- визначає перспективи та пріоритетні напрями розвитку сфер охорони здоров’я, в 

тому числі санітарного та епідемічного благополуччя населення; 

- здійснює нормативно-правове регулювання у сферах охорони здоров’я,... 

санітарного та епідемічного благополуччя населення. 

 

У сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення: 

 затверджує: 

- державні санітарні норми і правила, санітарно-епідеміологічні та санітарно-

протиепідемічні правила і норми, санітарно-епідеміологічні правила і норми, 

протиепідемічні правила і норми, гігієнічні та протиепідемічні правила і норми, державні 

санітарно-епідеміологічні нормативи, санітарні регламенти; 

- показники якості питної води; 

- регламенти використання небезпечних факторів, рівень їх гранично допустимої 

концентрації та орієнтовно безпечні рівні хімічних і біологічних факторів у предметах та 

виробах, воді, повітрі, ґрунті; 

- санітарні правила та норми у сфері охорони праці; 

 затверджує переліки: 

- установ та організацій, які виконують роботи з гігієнічної регламентації небезпечних 

факторів; 

- показників, за якими здійснюється виробничий контроль у сфері питної води та 

питного водопостачання; 

 затверджує порядки: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/459-2014-%D0%BF/paran10#n10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/267-2015-%D0%BF
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- здійснення виробничого контролю у сфері питної води та питного водопостачання і 

періодичність його проведення; 

- підготовки і подання державної, галузевої та оперативної звітності про санітарно-

епідемічну ситуацію; 

- ведення державного обліку інфекційних і професійних захворювань, отруєнь; 

- проведення усіх видів випробування, дослідження, спеціалізованої оцінки у разі 

проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи, гігієнічної регламентації та 

державної реєстрації небезпечних факторів у нехарчовій продукції, дезінфекційних засобів, а 

також проведення аналізу небезпечних для здоров’я людини факторів на всіх етапах 

виробництва та реалізації нехарчової продукції; 

 організовує ведення державного обліку інфекційних і професійних захворювань і 

отруєнь; 

 забезпечує проведення державного соціально-гігієнічного моніторингу; 

 координує проведення закладами охорони здоров’я, науково-дослідними установами, 

що належать до сфери його управління, заходів, спрямованих на санітарну охорону території 

України; 

 аналізує і прогнозує епідемічну ситуацію та показники здоров’я населення в Україні 

та в окремих регіонах, розробляє і забезпечує реалізацію заходів, спрямованих на 

профілактику та зниження рівня інфекційних хвороб, на поліпшення епідемічної ситуації; 

 забезпечує здійснення моніторингу проведення санітарних і протиепідемічних 

заходів, виконання програм профілактики захворювань, охорони здоров’я населення; 

 забезпечує організацію проведення розслідувань причин і умов виникнення 

інфекційних захворювань, отруєнь, радіаційних аварій і подання матеріалів з цих питань 

відповідним державним органам. 

 

Центр громадського здоров’я МОЗ України - науково-практична установа медичного 

профілю, що забезпечує функції збереження й укріплення здоров'я населення, проведення 

соціально-гігієнічного моніторингу захворювань, епідеміологічного нагляду та біологічної 

безпеки, здійснення групової та популяційної профілактики захворюваності, боротьби з 

епідеміями та стратегічного управління з питань громадського здоров'я. Створений у 2016 

році відповідно Наказу МОЗУ Наказу МОЗ України від 13.04.2016 р. № 357. Серед його 

функцій визначені зокрема:  

- забезпечення проведення оцінки епідеміологічних ризиків, епідеміологічного нагляду 

та моніторингу захворювань, заходів з організації біологічної безпеки та біологічного 

захисту, проведення лабораторних досліджень у сфері санітарного та епідеміологічного 

благополуччя населення і вжиття спеціальних заходів, спрямованих на попередження, 

локалізацію та ліквідацію спалахів інфекційних захворювань і епідемій, у тому числі 

пов’язаних з небезпечними, особливо небезпечними та новими інфекційними 

захворюваннями; 

- збір і аналіз стратегічної інформації, необхідної для формування державної політики і 

стратегічного управління з питань громадського здоров’я, здійснення міжрегіональної 

координації щодо їх впровадження. 

  
Державна установа «Центр медичної статистики МОЗ України» створена наказом 

Міністерства охорони здоров'я в 1992 році. Центр є головною установою, що здійснює 

координацію діяльності територіальних інформаційно-аналітичних центрів медичної 

статистики та лікувально-профілактичних закладів щодо збору, обробки та аналізу 

статистичної інформації. Основними завданнями Центру є: 

 централізоване збирання, обробка й аналіз статистичної інформації про стан здоров'я, 

надання медичної допомоги населенню, про ресурси охорони здоров'я та їх 

використання; 
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 розроблення i впровадження статистичної методології, що базується на результатах 

наукових досліджень, міжнародних стандартах i рекомендаціях; 

 забезпечення достовірності, об’єктивності, оперативності та цілісності статистичної 

інформації, її адекватності завданням реформування галузі. 

Міністерство аграрної політики та продовольства забезпечує: 

-  формування та реалізацію державної аграрної політики, державної політики у 

сферах сільського господарства та з питань продовольчої безпеки держави; 

- формування та реалізацію державної політики у сферах рибного господарства та 

рибної промисловості, охорони, використання та відтворення водних біоресурсів, 

регулювання рибальства…, безпечності та окремих показників якості харчових 

продуктів... (Постанова КМУ «Про затвердження Положення про Міністерство 

аграрної політики та продовольства України» від 25.11.2015 № 1119). 

 

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів (Держпродспоживслужба) та її територіальні органи – головні управління в 

областях та м. Києві (відповідно Положення, затвердженого постановою КМУ від 2 вересня 

2015 р. № 667); забезпечують реалізацію державної політики, зокрема у сфері державного 

нагляду за дотриманням санітарного законодавства: 

 здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду (контролю) за:  

- дотриманням санітарного законодавства; 

- додержанням підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та 

громадянами державних санітарних норм і правил, гігієнічних нормативів і 

регламентів безпечного виробництва, транспортування, зберігання, застосування 

пестицидів і агрохімікатів, за вмістом залишкової кількості пестицидів і 

агрохімікатів у імпортованих лікарських травах, водних об’єктах, воді, що 

використовується для господарського постачання, купання, спортивних занять, 

організованого відпочинку та з лікувальною метою, лікувальних грязях, ґрунтах, на 

землях населених пунктів, оздоровчого та рекреаційного призначення; 

 забезпечення проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи; 

 участь у проведенні санітарно-епідеміологічних розслідувань..., причин і умов, що 

призводять до виникнення і поширення інфекційних хвороб, групових й індивідуальних 

харчових отруєнь, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та радіаційних уражень, 

випадків порушення норм радіаційної безпеки, і вживання заходів щодо їх усунення.. 

 

Державне агентство України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) (Положення про 

агентство затверджене постановою КМУ від 22.10.2014 № 564 (цільові області: XVІІІ, ХХ) є 

центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується 

Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів. ДАЗВ реалізує 

державну політику в сфері управління зоною відчуження і зоною безумовного 

(обов’язкового) відселення, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, зняття з 

експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно 

безпечну систему, а також здійснює державне управління у сфері поводження з 

радіоактивними відходами на стадії їх довгострокового зберігання і захоронення (далі - 

поводження з радіоактивними відходами). 

 

ДАЗВ відповідно до покладених на нього завдань: 

1) у сфері управління зоною відчуження і зоною безумовного (обов’язкового) 

відселення: 

- забезпечує проведення моніторингу стану природного середовища; 

- погоджує проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій 

природно-заповідного фонду та… іншого призначення, земель водного фонду і 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1119-2015-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1119-2015-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/564-2014-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/564-2014-%D0%BF
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водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів 

відповідно до закону; 

2) у сфері подолання наслідків Чорнобильської катастрофи: 

- проводить загальну оцінку радіаційної обстановки на території зон, що зазнали 

радіоактивного забруднення, радіоекологічний моніторинг на цій території, здійснює 

методичне керівництво та координацію робіт з визначення радіаційної ситуації, в тому числі 

обстеження радіоактивно забруднених територій і обґрунтування переліку критеріїв, за 

якими проводиться розмежування категорій зон радіоактивно забруднених територій; 

- інформує громадян, які проживають на забруднених внаслідок Чорнобильської 

катастрофи територіях з питань безпеки проживання та формування здорового способу 

життя. 

 

Чорнобильський центр з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та 

радіоекології (далі - Центр) відповідно до постанови КМУ «Питання Чорнобильського 

центру з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології» від 28.09.1996 

N 1177 із змінами (цільова область XVIII) є науково-дослідною установою, підвідомчою 

Кабінету Міністрів України. 

 

Центр бере участь в організації, координації та виконанні наукових досліджень і розробок з 

питань ядерної та радіоекологічної безпеки, в тому числі за такими напрямами, як: 

- поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим паливом; 

- екологічна реабілітація радіаційно забрудненого довкілля; 

- пом'якшення і ліквідація екологічних та радіологічних наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС; 

- аналіз і оцінка впливу виробничих об'єктів атомної енергетики на навколишнє 

природне середовище. 

 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) є ЦОВВ, діяльність якого 

спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх 

справ і який реалізує державну політику в сфері цивільного захисту, захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної 

безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, а також гідрометеорологічної діяльності. 

 

ДСНС забезпечує прогнозування погоди, гідрологічного режиму водних об’єктів, 

небезпечних і стихійних гідрометеорологічних явищ, урожайності сільськогосподарських 

культур. (Постанова КМУ «Про затвердження Положення про Державну службу України з 

надзвичайних ситуацій» від 16.12.2015 № 1052). 

 

Український гідрометеорологічний центр (УкрГМЦ) утворився 26 липня 2011 року 

шляхом ліквідації Державної гідрометеорологічної служби (Наказ МНС України 26.07.2011 

N 759 (у редакції наказу Державної служби України з надзвичайних ситуацій 08.11.2016 

N 577) «Про затвердження Положення про Український гідрометеорологічний центр 

Міністерства надзвичайних ситуацій України). 
 

У підпорядкуванні УкрГМЦ знаходяться: Центральна геофізична обсерваторія, Регіональний 

центр з гідрометеорології в Автономній Республіці Крим, Гідрометеорологічний центр 

Чорного й Азовського морів, Дніпропетровський, Донецький, Львівський, Харківський 

регіональні центри з гідрометеорології, Вінницький, Волинський, Житомирський, 

Закарпатський, Запорізький, Івано-Франківський, Кіровоградський, Луганський, 

Миколаївських, Полтавський, Рівненський, Сумський, Тернопільський, Хмельницький, 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1177-96-%D0%BF
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1177-96-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1052-2015-%D0%BF
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Херсонський, Черкаський, Чернігівський, Чернівецький обласні центри з гідрометеорології, 

Дунайська гідрометеорологічна обсерваторія. 

 

Серед основних завдань УкрГМЦ визначено: 

- участь у реалізації державної політики в сфері гідрометеорологічної діяльності; 

- аналіз та прогнозування умов погоди, гідрологічного режиму річок і водосховищ…; 

- здійснення забезпечення та обслуговування всіх органів влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ і організацій всіх форм власності, населення (через 

засоби масової інформації) гідрометеорологічною інформацією, попередженнями про 

загрозу виникнення небезпечних та стихійних гідрометеорологічних явищ; 

- здійснення збору, оброблення, передавання гідрометеорологічної інформації та 

інформації про рівень забруднення навколишнього природного середовища, формування баз 

і банків гідрометеорологічних даних. 

 

Міністерство оборони України, відповідно до Положення, затвердженого КМУ від 

26.11.2014 № 671, є головним ЦОВВ, який забезпечує формування та реалізує державну 

політику з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони та військового 

будівництва у мирний час і особливий період. 

Міноборони організовує забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

військовослужбовців у Збройних Силах та здійснює державний санітарно-епідеміологічний 

нагляд на підпорядкованих їм територіях, об’єктах, у військових частинах і підрозділах. 

 

 

 

D. Детальний аналіз для двадцяти цільових областей відповідно до статті 

6.2 Протоколу  
 

Цільова область I 

 

Стаття 6, 2(a) Якість питної води, що подається населенню 
 

Відповідно статті 6, параграфу 2 (a) Протоколу було встановлено 2 національні цільові 

показники щодо якості питної води, яка подається населенню: покращення безпеки та якості 

питної води і) за мікробіологічними та іі) хімічними показниками (Табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Національні цільові показники та індикатори, встановлені до цільової області І 

№ Цільовий показник, 

що розглядається у 

базовому звіті 

№  Національний 

цільовий показник до 

2018 року 

Індикатор та його значення, що має бути 

досягнуто до 2015 року 

1. Якість питної води, 

що подається 

населенню (стаття 

6, п. 2-а) 

1. Покращення 

безпечності та якості 

питної води за 

мікробіологічними 

показниками 

Зменшення відсотка проб, що не 

відповідає держсаннормам та правилам 

за мікробіологічними показниками 

(кишкова паличка (E.coli) та ентерококи) 

з централізованих водопроводів  

для міських водопроводів – до 2% 

для сільських водопроводів – до 3% 

Нецентралізоване водопостачання 

2. Покращення 

безпечності та якості 

питної води за 

хімічним складом 

Зменшення відсотка проб, що не 

відповідає держсаннормам та правилам 

за санітарно-хімічними показниками  

для міських водопроводів – до 7%  

для сільських водопроводів – до 15 % 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/671-2014-%D0%BF
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Нецентралізоване водопостачання 

 

І. Існуюча законодавча база  

A. Стратегії, правова/нормативна база та міжнародні зобов'язання 
 

Законодавство у сфері забезпечення безпеки питної води та питного водопостачання 

включає: 

Водний кодекс України, Кодекс України про надра,  

закони України:  

«Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», «Про охорону навколишнього 

природного середовища", «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення» «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) 

у сфері господарської діяльності» від 3 листопада 2016 року № 1728-VIII; 

державні галузеві програми, які містять відповідні заходи: 

Загальнодержавна цільова програма «Питна вода України» на 2011-2020 роки; 

Загальнодержавна програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства 

на 2009-2014 роки як продовження відповідної програми на 2004-2010 роки (Закон України 

від 24.06.2004  № 1869-IV зі змінами від 11.06.2009 № 1511-VI); 

Програма розвитку водопровідно-каналізаційного господарства (постанова Кабінету 

Міністрів України від 17.11.1997 № 1269 зі змінами); 

Загальнодержавна цільова програма розвитку водного господарства та екологічного 

оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року, яка включає заходи Державної 

цільової соціальна програма першочергового забезпечення сільських населених пунктів, що 

користуються привізною водою, на період до 2010 року (постанова Кабінету Міністрів 

України від 27.08.2008 № 741); 

Загальнодержавна програма охорони та відтворення довкілля Азовського та Чорного морів» 

(Закон України від 22.03.2001 № 2333-ІІІ); 

 

міжнародні акти: 

Протокол про воду та здоров’я до Конвенції про охорону та використання транскордонних 

водотоків та міжнародних озер 1992 року (Закон України від 09.07.2003 № 1066-IV); 

Директива Ради 98/83/ЄС від 3 листопада 1998 року про якість води, призначеної для 

споживання людиною; 

В Україні не закріплені законодавчо вимоги про застосування рекомендацій та керівництв 

ВООЗ щодо впровадження підходів, заснованих на оцінці ризиків безпеки питної води, та 

використанні Планів забезпечення безпеки води. 

 

нормативно-правові документи, які закріплюють відомчі норми, регламенти та процедури у 

відповідності із санітарним законодавством, зокрема: 

Санітарні правила та гігієнічні норми:  

ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання 

людиною", затверджені наказом МОЗ України від 12 травня 2010 року № 400 та 

зареєстровані в Міністерстві юстиції України 1 липня 2010 р. за № 452/1774, який 

передбачав наближення до стандартів ЄС та поетапне впровадження стандартів якості питної 

води, зокрема в 2010 році було визначено для контролю якості водопровідної води 33-42 

показника, у 2015 - вже 40-51, а у 2020 - 46-65; для бюветної води відповідно у 2010 році – 39 

показників, 2015 р.- 46 і у 2020 р. – 52; для води з колодязів та каптажів у 2010 році слід було 

контролювати 31 показник і їх кількість не змінювалася з часом впровадження СанПіН. 

СанПиН 4330-88 «Санитарные нормы и правила охраны поверхностных вод от загрязнения»
4
 

                                                 
4
 З 01.01.2017 втратив чинність за розпорядженням КМУ від 20 січня 2016 р. № 94-р «Про визнання такими, що 

втратили чинність, та такими, що не застосовуються на території України, актів санітарного законодавства» 
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Правовий режим зон санітарної охорони об’єктів (постанова КМУ від 18.12.1998 № 2024 зі 

змінами); 

Порядок визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму господарської діяльності в 

них (постанова КМУ від 08.05.1996 № 486 та від 18.12.1998 № 2024 “Про правовий режим 

зон санітарної охорони водних об’єктів”) тощо. 

Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами (постанова КМУ від 

25.03.1999 № 465) й інші. 

Підзаконні акти, спрямовані на вирішення окремих проблем безпеки питної води, зокрема:  

- Порядок підготовки та оприлюднення щорічної Національної доповіді про якість питної 

води та стан питного водопостачання в Україні, затверджений постановою КМУ від 

29.04.2004 № 576; 

- Постанова головного державного санітарного лікаря України від 17.05.2010 № 16 «Про 

попередження виникнення водно-нітратної метгемоглобінемії у дітей» щодо перевірки 

джерел нецентралізованого водопостачання (індивідуальних колодязів і каптажів, і в першу 

чергу тих, які використовуються для питних потреб дітей віком до 3-х років; 

- Постанова КМУ від 13.08.2014 № 408 «Питання запровадження обмежень на проведення 

перевірок державними інспекціями та іншими контролюючими органами; 

- Розпорядження КМ України від 17.01.2018 № 23-р «Про скидання надлишків зворотних вод 

у р. Інгулець», що дозволяє 4 підприємствам Кривбасу здійснювати скид зворотних вод у 

р. Інгулець; й інші. 

 

Інституційні рамки 

 

Центральні органи виконавчої влади, до сфери відповідальності яких входить проведення 

державного моніторингу та контролю якості питної води: 

 МОЗ України (державні установи - лабораторні центри) - забезпечення проведення 

лабораторних й інструментальних досліджень і випробувань у сфері санітарного та 

епідемічного благополуччя населення, проведення розслідувань причин і умов виникнення 

інфекційних захворювань, у тому числі моніторингові дослідження якості питної води, що 

подається споживачам; 

 Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів при Мінагрополітики України – державний контроль (нагляд), зокрема за 

дотриманням вимог санітарного законодавства суб’єктами господарювання; 

 Мінприроди України, Державне агентство водних ресурсів України 

(Держводагентство), Державна служба геології та надр України (Держгеонадра) - проведення 

екологічного моніторингу стану водних об'єктів (поверхневих та підземних вод), які є 

джерелами питного водопостачання; 

 Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) – попередження і ліквідація 

надзвичайних ситуацій на об’єктах питного водопостачання (водовідведення) та їх наслідків. 

 

Ще кілька міністерств (Міноборони, Мінінфраструктури, Міненерговугілля) вирішують 

питання функціонування підпорядкованих їм відомчих систем водопостачання. 

 

З 2011 року державний моніторинг та контроль/нагляд у галузі безпеки питної води зазнав 

істотних інституціональних змін і послаблення через: 1) реорганізацію Держсанепідслужби 

МОЗ України з 2011 року в бік зменшення кількості територіальних закладів служби, 2) 

скорочення чисельності кадрового потенціалу лікарів, 3) обмеження виконання наглядових 

функцій служби і заборону (мораторій) планових перевірок об’єктів нагляду відповідно 

постанови КМ України від 13.08.2014 № 408 «Питання запровадження обмежень на 

проведення перевірок державними інспекціями та іншими контролюючими органами», а 

також Законом України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності», 4) ситуацію, яка склалася на підконтрольній 
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Україні території за виключенням територіальних підрозділів, які знаходяться на територіях 

контрольованих терористичними угрупованнями й анексованої території АР Крим. 

 

У 2012 році почалося реформування Держсанепідслужби у Головне управління (ГУ ДСЕС), 

яке було ліквідоване у 2016 році, а його повноваження щодо державного контролю (нагляду), 

зокрема за дотриманням вимог санітарного законодавства суб’єктами господарювання, в 

тому числі за підприємствами водопостачання, були передані Держпродспоживслужбі. 

 

Починаючи з 2012 року формувалися лабораторні центри (ЛЦ) Державної СЕС, які з 2016 

року підпорядковані МОЗ України. До повноважень ЛЦ МОЗ входить проведення 

спостережень (моніторингу) за водопостачанням, забезпечення проведення лабораторних й 

інструментальних досліджень і випробувань у сфері санітарного та епідемічного 

благополуччя населення, здійснення заходів, спрямованих на санітарну охорону державного 

кордону України, проведення розслідувань причин і умов виникнення інфекційних 

захворювань, отруєнь. У разі виявлення відхилень якості води від норм відсутня можливість 

оперативного застосування адміністративних заходів щодо виправлення ситуації, які нині 

обмежується дією мораторію на перевірки. Існуючі механізми до порушників санітарного 

законодавства застосовуються ЛЦ МОЗ тільки при надзвичайних ситуаціях та через судові 

органи. На даний час такі механізми має застосовувати Держпродспоживслужба, що 

скеровується Мінагрополітики України, яка була частиною колишньої Держсанепідслужби 

України. 

 

Мінрегіон, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування та водоканали 

відповідальні за моніторинг якості питної води та модернізацію систем задля забезпечення 

якості питної води у відповідності до вимог відповідного законодавства, ДСанПіН і норм ЄС. 

 

Економічний потенціал 

 

i) фінансові можливості для втручання 

 

Фінансування заходів, пов’язаних із розвитком систем водопостачання та 

покращенням якості питної води передбачено законодавчо за рахунок коштів: 

 державного бюджету України; 

 місцевого бюджету (обласного, міського, селищного і т. д.); 

 підприємств питного водопостачання від плати за надані послуги; 

 інших джерел фінансування, в т. ч. міжнародних фінансових організацій (МФО). 

 

З 2013 року кошти державного бюджету не виділяються на підтримку заходів 

Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України» та інших галузевих програм, 

зокрема щодо розвитку водного господарства. Місцеві та регіональні програми у цьому 

напрямку виконуються частково і лише за рахунок коштів водоканалів та місцевих/обласних 

бюджетів на засадах співфінансування. Також виконуються окремі проекти за рахунок 

коштів: інвесторів (кредитування МФО), грантової підтримки (проекти неурядових 

організацій, міжнародних агенцій з співпраці та розвитку або міжнародних організацій 

(МО)). ЮНІСЕФ та інші МО надають гуманітарну допомогу у вирішенні проблем питного 

водопостачання населення, що страждає в результаті військового конфлікту на сході країни. 

 

Проблеми якості питної води залишаються другорядними в порівнянні з забезпеченням 

базового доступу українців до води і залежать від вирішення проблем, які стосуються 

тарифної політики, економічної доступності та права на воду в Україні. 

 

Підвищення інформованості, обізнаності та підготовка: 
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i) суспільні кампанії стосовно підвищення обізнаності щодо якості води 

 

Головним національним джерелом інформації про якість питної води в Україні є 

щорічна Національна доповідь про якість питної води та стан питного водопостачання. Крім 

того, на сайтах водоканалів регулярно публікується інформація про якість питної води, яку 

підприємство постачає споживачам. Проте в цілому, обізнаність пересічного населення у 

даному питанні залишається низькою. Підвищенням інформованості громадськості з питань 

якості питної води займаються Центри публічного здоров’я МОЗ та громадські організації. 

 

ii) забезпечення дотримання (наприклад, здатність компетентного органу 

здійснювати спостереження і контроль за комунальним водопостачанням) 

 

Відповідно до Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» 

державний моніторинг (Стаття 39) проводиться у 28 ЛЦ МОЗ обласного рівня, в м Києві та 

Севастополі й у трьох ЛЦ на видах транспорту, також у 285 відділах (філіях) міського, 

районного та міжрайонного рівня по всій Україні. На їх базі працюють такі лабораторії: 293 

санітарно-гігієнічних, 297 бактеріологічних, 27 вірусологічних; 26 з особливо небезпечних 

інфекцій, 26 паразитологічних і 15 бактеріологічних з паразитологічним підрозділом. Також 

у ДЗ «Український центр з контролю та моніторингу захворювань МОЗ України» має 5 

референс-лабораторій: бактеріологічна, вірусологічна, паразитологічна, з особливо 

небезпечних інфекцій, санітарно-гігієнічна. 

 

За 2017 рік ЛЦ МОЗ було здійснено аналізи 5908 278 проб у рамках соціально-гігієнічного 

моніторингу, в тому числі майже 600 тис. лабораторних досліджень якості питної води. 

 

У Держпродспоживслужбі працює 30 головних територіальних управлінь. 

iii) можливості втручання (наявні в розпорядженні суспільства/держави механізми 

для вжиття заходів щодо виправлення становища) 

 

Відповідно до Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» 

(Статті 12-13) забезпечення виконання правил і норм користування системами питного 

водопостачання та відповідальність за належне забезпечення жителів міст, інших населених 

пунктів питною водою, кількість та якість якої повинні відповідати нормативним вимогам, 

здійснення контролю за якістю питної води, використанням та охороною джерел і систем 

питного водопостачання покладено на місцеві державні адміністрації та органи місцевого 

самоврядування. Також (Статті 46-47) передбачені відповідальність за порушення 

законодавства у сфері питної води та питного водопостачання та умови відшкодування 

завданої шкоди, а у Статті 48 - порядок розгляду спірних питань у судовому порядку. 

 

До 2015 року контролюючі органи застосовували, головним чином, адміністративні заходи 

(приписи, штрафи, приписи про тимчасове припинення експлуатації об’єктів) до порушників 

санітарних норм, але у 2016 році через ліквідацію Держсанепідслужби відсутня реальна 

картина про застосування заходів адміністративного впливу до порушників санітарного 

законодавства в сфері питного водопостачання. 

 

В. Наявність і надійність інформації про якість води в системах колективного 

водопостачання 

 

i) спостереження за постачальниками 
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ДСанПіН 2.2.4-171-10 встановлює санітарні норми безпечності та якості питної води, а 

також правила виробничого контролю і державного санітарно-епідеміологічного нагляду в 

сфері питного водопостачання населення. Він містить перелік (Табл. 2) і допустимі значення 

хімічних і біологічних показників, які зумовлюють епідеміологічну і радіологічну безпеку 

питної води, органолептичні властивості та можуть бути технічно досяжними в сучасних 

економічних умовах.  

 

Таблиця 2 – Групи і кількість показників безпеки питної води (ДСанПіН 2.2.4-171-10) 
Групи показників Підгрупи Кількість показників 

епідемічної безпеки  11 

 мікробіологічні 9 

 паразитологічні 2 

санітарно-хімічні  25 

 органолептичні 4 

 фізико-хімічні 21 

 неорганічні компоненти 18 

 органічні компоненти 3 

санітарно-токсикологічні   39 

 неорганічні компоненти 25 

 органічні компоненти 12 

 інтегральний показник 2 

радіаційні   8 

фізіологічної повноцінності  9 

 

Під наглядом і контролем лабораторних центрів МОЗ
5
 (до липня 2017 року - 

Держсанепідслужби України) у 2016 році знаходилось 10522 джерела централізованого 

водопостачання населення, з них 1154 комунальних, 3256 відомчих, 3757 сільських 

водопроводів; та 118110 джерел нецентралізованого водопостачання (Табл. 3). 

 

Таблиця 3. – Кількість джерел централізованого та децентралізованого водопостачання, які 

контролювалися лабораторними центрами МОЗ у 2013-2016 роках 
Назва об’єкту контролю Кількість джерел по роках 

2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 

Джерела централізованого водопостачання, в тому 

числі: 
 

18455 

 

16967 

 

16215 

 

10522 

        комунальні водопроводи   1569   1336   1741   1154 

        відомчі водопроводи   4818   4474   4641   3256 

        сільські водопроводи   7447   6566   6684   3757 

Джерела децентралізованого водопостачання  

162642 

 

160225 

 

160343 

 

118110 

 

Передбачається проведення запобіжного та поточного нагляду. Поточний нагляд 

здійснюється шляхом вибіркових перевірок на об’єктах водопостачання населення за 

графіками та позапланово залежно від санітарно-епідемічної ситуації, за зверненнями 

громадян тощо, в місцях водозаборів, перед надходженням води у водопровідну мережу та 

безпосередньо в ній, а також на етапах виробництва та реалізації питної води споживачам.  

 

Підприємства питного водопостачання зобов'язані проводити виробничій контроль та 

надавати до державних установ - ЛЦ МОЗ України, інформацію про результати виробничого 

контролю безпечності та якості питної води, а також відомості щодо можливого забруднення 

джерел питного водопостачання. 

                                                 
5
 Національна доповідь про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні у 2016 році  

http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2017/12/Proekt-Nats.-dop.-za-2016-rik.pdf
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а. лабораторні потужності (наприклад, ресурси і персонал) 

 

Державні установи лабораторні центри МОЗ мають достатні на даний час лабораторні 

потужності для постійного моніторингу якості води в межах своїх повноважень. 

Проводиться оснащення лабораторій стандартними зразками для градуювання засобів 

вимірювальної техніки, контролю правильності результатів вимірювань. Але для належного і 

повного впровадження ДСанПіН 2.2.4-171-10 та стандартів якості питної води ЄС 

лабораторії потребують посилення матеріально-технічної бази та заміни старого 

устаткування на нове сучасне. Будучи бюджетними організаціями, ЛЦ МОЗ не мають 

окремого державного фінансування на оновлення лабораторного та комп’ютерного 

устаткування. 

 

Виробничий контроль на підприємствах питного водопостачання здійснюють хіміко-

бактеріологічні лабораторії відповідно до Технологічного регламенту, який містить 

програми виробничого контролю: перелік контрольних показників, методики їх визначення, 

місця відбору, кількість проб та календарні графіки відбору проб води для лабораторних 

досліджень й ін. Можливості лабораторій водоканалів (аналітичне обладнання та 

забезпечення фахівцями) значно різняться в залежності від місця розташування (обласний 

або районний центри, місто, смт). Потужні виробничі лабораторії присутні лише у 

водоканалах кількох великих міст: Києва, Харкова, Одеси. Проте і вони мають складнощі з 

придбанням сучасного аналітичного обладнання та відповідного програмного забезпечення. 

Значною проблемою є брак фахівців як з аналітичною хімії, так з технічного обслуговування 

складного аналітичного та комп’ютерного устаткування. 

 

У невеликих та малих Водоканалах виробничі лабораторії зазвичай можуть виконувати лише 

кілька найпростіших хімічних (температура, кольоровість, каламутність, рН, амоній, нітрати, 

хлориди, загальна жорсткість, загальна лужність, хлор залишковий (вільний та зв’язаний), 

окиснюваність, сухий залишок, залізо загальне) та бактеріологічних (загальне мікробне 

число, загальні коліформи, E.coli, ентерококи) аналізів. Для визначення інших показників 

якості води вони можуть звертатися до інших водоканалів або замовляти цю послугу в 

лабораторіях системи МОЗ чи інших атестованих лабораторіях. 

 

Останні роки Мінрегіон України розглядає концепцію щодо організації міжтериторіальних 

комплексних лабораторій, які здатні обслуговувати усі водоканали на рівні району або 

області щодо виконання складних аналітичних досліджень якості води. А найпростіші 

аналізи якості води у процесі її підготовки можуть виконуватися безпосередньо на 

водоочисних станціях. Це дозволить підняти надійність, повноту й ефективність 

виробничого контролю. 

 

b. системи контролю якості лабораторій 

 

Згідно із статтею 6 Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» 

(набрав чинності у 2001 р., із змінами, внесеними у 2009, 2012, 2014, 2015 роках) акредитація 

здійснюється національним органом - Національним агентством з акредитації України 

(НААУ), що проводить акредитацію відповідно до національного законодавства з 

урахуванням вимог міжнародних і європейських стандартів. Своїми документами НААУ 

засвідчує компетентність юридичної особи чи відповідного органу з оцінки відповідності 

(ООВ) виконувати певні види робіт (випробування, калібрування, сертифікацію, контроль). 

 

Крім того, в Україні існує державна система сертифікації продукції і систем управління 

якістю в Системі УкрСЕПРО відповідно до вимог серії стандартів цієї Системи. При 



 

60 

акредитації лабораторій використовуються спеціально розроблені критерії та процедури для 

визначення технічної компетентності, проводиться всебічна експертна оцінка всіх факторів, 

що впливають на вироблення калібрувальних або випробувальних даних, на основі 

міжнародного стандарту ISO/IEC 17025. 

 

В Україні також існує ДП «Укрметртестстандарт», яке здійснює атестацію у державній 

метрологічній системі вимірювальних лабораторій, що виконують вимірювання, результати 

яких використовуються у сфері державного метрологічного нагляду. 

 

З 2016 року набули чинності зміни до Закону України «Про метрологію та метрологічну 

діяльність», якими не передбачено проведення атестації вимірювальних лабораторій. 

Водночас у статті 7 цього закону зазначається, що «повноваження ЦОВВ, інших державних 

органів уповноважувати підприємства та організації, їх відокремлені підрозділи і фізичних 

осіб-підприємців на проведення певних вимірювань, не пов’язаних з оцінкою відповідності 

продукції, процесів та послуг, у сфері законодавчо регульованої метрології визначаються 

законом». На даний час органи з уповноваження відсутні, оскільки більшістю законів такі 

повноваження ЦОВВ й інших державних органів не передбачені (окрім державного 

контролю харчових продуктів). 

 

Але усі зацікавлені установи та організації можуть проводити добровільно оцінки 

вимірювальних лабораторій, тому що визнані вимірювальні можливості є документальним 

підтвердженням технічної компетентності при виконанні вимірювань та будуть вагомим 

аргументом при роботі з замовниками. 

 

ii) спостереження (наприклад, здатність компетентного органу скласти чітке 

уявлення щодо якості питної води): 

а. наявність даних; 

b. обробка даних (обчислювальні потужності); 

с. передача даних з місцевого на національний рівень, і навпаки; 

d. аналіз даних на національному рівні. 

 

Державний моніторинг у сфері питної води та питного водопостачання проводиться за 

участю різних міністерств і відомств, кожне з яких веде спостереження за окремими 

об’єктами та збирає дані та готує відповідну інформацію, а саме:  

 

МОЗ України веде моніторинг за станом джерел і систем питного водопостачання, якістю 

питної води, збирає дані про якість води за санітарно-хімічними, біологічними, радіаційними 

та органолептичними показниками;  

 

Мінрегіон України збирає та аналізує дані «з місць» щодо наявного стану та умов 

експлуатації систем водопостачання, якості питної води тощо; 

 

Мінприроди, Держводагентство та Держгеонадри ведуть спостереження та збирають дані 

щодо якості води в місцях водозаборів поверхневих та підземних вод щодо хімічних та 

радіаційних показників якості води; 

ДСНС відслідковує виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах питного водопостачання;  

НКРЕКП – проводить ліцензування та встановлення тарифів на централізоване 

водопостачання для суб’єктів природних монополій. 

 

Результати лабораторних моніторингових досліджень ЛЦ МОЗ направляються до 

Державного закладу (ДЗ) «Український центр з контролю та моніторингу захворювань 

(УЦКМЗ) МОЗ» та МОЗ України (з місцевого на національний рівень). Існує постійний 
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обмін даними та інформацією у межах інформаційних потоків з різних питань, проводиться 

аналіз даних та підготовка інформаційних матеріалів, які використовуються у розробці 

різнорівневих документів і оприлюднюються на сайти, у ЗМІ тощо. Також на всіх рівнях 

здійснюється обмін інформацією між всіма зацікавленими сторонами. 

 

УЦКМЗ МОЗ не є отримувачем всіх даних щодо якості питної води від різних сторін, де 

проводиться відповідна робота. Проте обмін інформацією проходить на рівні підготовки 

Національних доповідей про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні, 

інформаційних звітів від країни тощо. 

 

Дані про ситуацію «на місцях» збирають відповідні територіальні органи (обласні або 

районні) та передають їх у центральні органи, де відбувається їх обробка, узагальнення й 

аналіз на національному рівні. 

 

В країні немає онлайнового моніторингу якості питної води. Також не існує національної 

бази як єдиної інформаційної системи, а працюють бази даних окремих міністерств та 

відомств. На різних рівнях і у різних відомствах використовують різні формати із обробки 

даних, бракує потужної обчислюваної техніки для обробки великих обсягів інформації та 

відповідного програмного забезпечення. 

 

Інформація, отримана на основі офіційних даних моніторингу різними ЦОВВ, обласними і 

Київською міською державними адміністраціями використовується для підготовки щорічної 

Національної доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання. Доповіді 

оприлюднюються на вебсторінці Мінрегіону. Національна доповідь містить відповідну 

інформацію по окремих регіонах (областях), так і в цілому по Україні за кожний рік, 

починаючи з 2004 року. 

 

ІІ. Екологічна та/або пов’язана із здоров’ям ситуація - існуючий стан та прогнози 

А. Програми моніторингу та індикатори 

 

Інституціональна реформа в галузі санітарно–гігієнічного благополуччя та заборона на 

перевірки призвела до скорочення матеріально-технічного і кадрового потенціалу 

лабораторій та програм моніторингу МОЗ, зокрема до скорочення кількості об’єктів, 

кількості аналізів та повноти проведення аналізів якості води. 

 

Лабораторними центрами МОЗ України (до липня 2016 року Держсанепідслужбою МОЗ 

України) постійно проводяться дослідження в рамках моніторингу якості питної води із 

джерел централізованого і децентралізованого водопостачання, водопроводів (комунальних, 

сільських, відомчих тощо), водопровідної мережі за мікробіологічними (в т. ч. «E.coli» та 

«Ентерококи») та за більш ніж 70 санітарно-хімічними показниками (включаючи вміст 

нітратів (по NO3), свинцю, заліза загального, марганцю, кадмію, інших металів, миш'яку, 

вуглецю 4-хлористого, хлороформу). На даний час не надається інформація щодо вмісту у 

воді фторидів, нітритів, жорсткості, сухого залишку, сульфатів, хлоридів через відсутність у 

статистичних зведених формах у цілому по Україні виокремлених цих даних. 

 

ЛЦ МОЗ проводився моніторинг вмісту нітратів у воді нецентралізованих джерел 

водопостачання, зокрема колодязів та каптажів, вода з яких використовується для 

споживання дітьми віком до 3-х років. 

 

В) Питання якості води, яка постачається 

 

i) якість за мікробіологічними параметрами 
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У системі централізованого водопостачання України використовуються як поверхневі, так і 

підземні води, але обсяг поверхневих вод набагато перевищує підземні та складає близько 

80 %. 

 

За результатами санітарно-епідеміологічного нагляду
6
, в Україні практично всі поверхневі (а 

в окремих регіонах і підземні води) за рівнем забруднення не відповідали вимогам 

санітарного законодавства на джерела водопостачання, при цьому питома вага досліджених 

проб води з водойм І категорії, які не відповідали санітарним нормам за санітарно-

бактеріологічними показниками, становила 9,3 %, з водойм ІІ категорії – 12,3 %. 

 

За даними МОЗ у 2015 році за бактеріологічними показниками найбільша доля 

нестандартних проб, відібраних у системах централізованого водопостачання, була 

визначена для питної води з сільських водогонів – 7,6 % та з джерел нецентралізованого 

водопостачання – 18 % (Табл. 4). 

 

За результатами моніторингу ЛЦ МОЗ через відсутність або незадовільних стан зон 

санітарної охорони джерел водопостачання 46,7 % комунальних джерел і 84,1 % сільських 

джерел водопостачання не відповідають санітарним нормам.  

 

а. проблеми, які повинні бути вирішені в джерелі водопостачання (наприклад, 

охорона ресурсу, охорона джерела) 

 

Охорона джерел водопостачання: відсутність зон санітарної охорони, недодержання 

режиму обмежень господарської діяльності в них; фекальне забруднення довкілля, 

включаючи водні ресурси через брак доступу до належних умов санітарії (не підключення до 

каналізації, відсутність каналізації та/або очисних споруд, скиди неочищених стічних вод у 

довкілля). 

 

Таблиця 4 – Результати моніторингу якості питної води за офіційною статистичною формою 

WatSan_S2: бактеріологічні показники за період 2009-2015 рр.  

WatSan_S2 
Початкове 

значення 
Проміжне значення 

Поточне 

значення 

Кишкова паличка У формі звітності окремо не виділено 

Ентерококи У формі звітності окремо не виділено 

 2009 2011 2012 2015 

Досліджено проб на бактеріологічні показники, 

відібраних ( кількість проб): 
    

на об’єктах централізованого водопостачання 290784 298661 233158 144649 

у тому числі: 

           з комунальних водопроводів 
166281 166683 127865 78967 

           з сільських водопроводів 63899 67123 51059 28807 

           із водопровідної мережі 256407 264107 204397 125236 

з джерел децентралізованого водопостачання 70563 82603 59133 50677 

Питома вага нестандартних проб питної води за 

бактеріологічними показниками, відібраних: 
    

на об’єктах централізованого водопостачання, % 3,1 2,9 2,8 4,6 

у тому числі: 

     з комунальних водопроводів, % 
2,1 2,0 2,0 3,1 

     з сільських водопроводів, % 5,0 4,7 4,7 7,6 

     із водопровідної мережі, % 3,2 3,0 2,8 4,4 

з джерел децентралізованого водопостачання, %  16,8 16,4 16,2 18,0 

 

                                                 
6
 Національна доповідь про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні у 2015 році 
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Для запобігання забруднення джерел водопостачання, насамперед, необхідно: 

 посилити контроль за скидом стічних вод, особливо у районах питних водозаборів, 

 провести будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт або модернізацію 

каналізаційних очисних споруд; 

 запровадити сучасні ефективні технології очищення, доочищення та дезінфекції 

стічних вод, які дозволять досягти належної якості очищення стічних вод перед їх скидом у 

природні водойми; 

 здійснити будівництво й улаштування зони санітарної охорони, суворо 

дотримуватися правил їх функціонування. 

 

b. проблеми, які повинні бути вирішені на рівні водопідготовки (наприклад, очисні та 

дезінфекційні потужності) 

 

- старі та неефективні технології водопідготовки; 

- неефективні технології дезінфекції (хлорування та гіперхлорування). 

 

В Україні застосовується первинна (перед надходженням води на очисні споруди) та 

вторинна (на завершальній стадії підготовки води, перед її надходженням у розподільну 

мережу) дезінфекція шляхом хлорування (є приклади озонування у Києві). В залежності від 

якості вихідної води (у джерелі) доза дезінфікуючого реагенту може бути достатньо 

високою.  

 

Основні проблем, які необхідно вирішити на етапі водопідготовки: 

 запровадження надійної та ефективної системи знезараження води з урахуванням 

як досягнення високого бактеріостатичного ефекту води, так і зниження вмісту побічних 

продуктів дезінфекції і, зокрема тригалогенметанів; 

 застосування інших, більш безпечних знезаражуючих реагентів або їх комбінацій; 

  можливе улаштування додаткової стадії передочищення води (встановлення 

мікрофільтрів на водозаборах з поверхневих вод). 

 

с. проблеми, які повинні бути вирішені на рівні розподілу (наприклад, розгалуженість 

і обслуговування трубопроводів) 

 

- підтримання належної мікробіологічної безпеки питної води у розподільних мережах 

відповідно вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 щодо залишкового вмісту дезінфектантів при 

знезараженні водопровідної води на виході із резервуарів чистої води (РЧВ) - перед 

надходженням її у розподільну мережу; 

- додаткові пункти дезінфекції води для сильно розгалужених мереж або протяжних 

водоводів питної води; 

- значна застарілість і зношеність трубопровідних систем, відсутність їх надійного 

антикорозійного захисту; 

- порушення режимів та графіків промивки і дезінфекції труб, відсутність їх 

регулярного обстеження та вжиття, необхідних профілактичних заходів; 

- висока аварійність трубопровідних систем тощо; 

- проблеми утворення на внутрішніх поверхнях труб різних біологічних відкладів і 

обростань, а також вторинного мікробіологічного забруднення питної води у водопровідній 

мережі.  

 

i) якість за хімічними параметрами: 

а) питання природного (геологічного) забруднення питної води, які повинні бути 

вирішені на етапі водопідготовки; 

b) питання антропогенного забруднення водних джерел 
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Як джерела питного водопостачання в Україні в основному (до 80%) використовуються 

поверхневі води річок: Дніпро з притоками, Дністер, Південний Буг, Сіверський Донець, 

Інгул й ін., а іноді озер. Решта води для питних потреб забирається з підземних джерел. 

 

До основних проблем природного забруднення води поверхневих джерел належать: 

 висока каламутність (іноді короткий проміжок часу) - до 1000-1500 мг/дм
3
, що 

пов’язано з погодними явищами (зливи, паводки, танення снігу) характерна для води 

гірських річок (Карпати, Крим); 

 висока забарвленість через вміст гумусових речовин природного походження: в 

окремі роки або пори року сягає 120-150 градусів, що зумовлює підвищений показник 

перманганатної окиснюваності води, яка характерна для води болотного походження 

(верхня та середня частина Дніпровського басейну). 

 

Серед проблем антропогенного забруднення поверхневих джерел питної води слід 

зазначити: 

 підвищений вміст органіки в результаті евтрофікації, що спричиняє інтенсивний 

розвиток фітопланктону – «цвітіння води», яке сильно погіршує якість води і створює значні 

труднощі водопідготовки, характерний для води болотного походження (верхня та середня 

частина Дніпровського басейну); 

 підвищена епідемічна небезпека (фекальне забруднення) характерне для річок: 

Дністер, Сіверський Донець, Південний Буг, 

 високий вміст забруднюючих речовин через скиди промислових підприємств, 

підприємств переробної та харчової промисловості в басейнах річок Сіверський Донець і 

Південний Буг; 

 висока мінералізація води (жорсткість, вміст хлоридів, сульфатів тощо) характерна 

для сильнозарегульованих річок: низов’я р. Дніпра, канали на Донбасі та в Криму), часто 

супроводжується промисловим забрудненням. 

 

До розповсюджених проблем природнього забруднення підземних вод, які 

використовуються для питного водопостачання належать: 

  високий вміст сполук заліза - від 1 до 20 мг/л, але найчастіше – 1-5 мг/л, іноді 

збагачення питної води залізом відбувається через високу корозійну активність води і 

відсутність антикорозійного захисту водозабірного обладнання та трубопроводів; 

 вміст марганцю (майже завжди є супутнім компонентом заліза) зазвичай у 

невисоких концентраціях - 0,2-1,5 мг/л, лише в окремих свердловинах сягає 2-3 мг/л; 

 висока жорсткість характерна для підземних вод півдня та центральної частини 

України і коливається від 8-12 до 20-22 мг-екв/л; 

 хлориди, сульфати, загальна мінералізація – підвищені або високі значення 

характерні для тих самих регіонів, що і жорсткість; 

 високий вміст фтору до 2-6 мг/л, в окремих випадках – 10-12 мг/л характерний для 

підземних вод Полтавської, частково Чернігівської та Черкаської областей. 

 

Для підземних вод основні проблеми очищення полягають у необхідності їх знезалізнення та 

деманганації, а для північних і східних регіонів - у кондиціюванні їх мінерального складу 

(зниження вмісту солей жорсткості, сульфатів, хлоридів). 

 

Щодо проблем, які виникають через антропогенне забруднення вод неочищеними і 

недостатньо очищеними стічними водами, фільтратами полігонів твердих побутових 

відходів або іншими забруднюючими речовинами, то вони проявляються через зростання у 

воді вмісту органічних речовин, сполук азоту і фосфору, підвищення рівня їх мікробного 

забруднення, виникнення неприємних запахів тощо. Для їх вирішення необхідно посилити 
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контроль за скидом стічним вод у водойми, особливо у містах питних водозаборів, суворо 

дотримуватися правил експлуатації і режимів зон санітарної охорони та здійснювати усі 

необхідні заходи для запобігання забрудненню водних об’єктів. 

 

За результатами моніторингу 2015 року
7
, якість води основних джерел централізованого 

водопостачання була незадовільною: у більше ніж 80 % проб у контрольних створах 

фіксувалися перевищення за вмістом забруднюючих речовин або фізико-хімічним 

показникам, найчастіше за ХСК (хімічним споживанням кисню), БСК (біологічним 

споживанням кисню), забарвленістю, залізом загальним, марганцем; а також за вмістом 

сухого залишку, жорсткості, сульфатів, нафтопродуктів, фенолів. У цілому, питома вага 

досліджених проб води з водойм І категорії, які не відповідали санітарним нормам за 

санітарно-хімічними показниками, становила - 10,8 %, з водойм ІІ категорії – 19,4 %. У 2015 

році в басейні ріки Дніпро (забезпечує майже 70 % водопостачання країни) у місцях 

розташування питних водозаборів (32 створи спостережень) було відібрано 311 проб води і 

виконано близько 9,5 тис. аналізів. У 90 % проаналізованих проб було зафіксовано 

перевищення нормативів щодо вмісту забруднюючих речовин або фізико-хімічних 

показників, у тому числі за вмістом органічних речовин, заліза, марганцю. Фактори, що 

вплинули на гідрохімічний стан вод Дніпровського басейну, були як природного 

(несприятливі погодні умови, рекордне зниження водності через посуху), так і 

антропогенного характеру. Високі температури води у літній період, масове «цвітіння» води 

призвели до зниження розчиненого у воді кисню до критичних значень (4,0-5,0 мг О2/дм
3
) та 

зростання вмісту органічних забруднень.  

 

За даними МОЗ у 2015 році за санітарно-хімічними показниками найбільша питома вага 

нестандартних проб, відібраних у системах централізованого водопостачання, була 

визначена для питної води з сільських водогонів (22,5%) та в джерелах нецентралізованого 

водопостачання (37,2%) (Табл. 5 і 6). 

 

Таблиця 5. – Результати моніторингу якості питної води за офіційною статистичною формою 

WatSan_S2: санітарно-хімічні показники за період 2009-2015 рр. 

WatSan_S2 
Початкове 

значення 
Проміжне значення 

Поточне 

значення 

 2009 2011 2012 2015 

Досліджено проб на санітарно-гігієнічні показники, відібраних: 

на об’єктах централізованого водопостачання 

у тому числі: 

201139 214629 175167 117755 

     з комунальних водопроводів 109574 115081 95087 58898 

     з сільських водопроводів 44688 49373 38335 25924 

     із водопровідної мережі 170212 183669 148569 95458 

     з джерел децентралізованого водопостачання  65130 102423 75587 78305 

Питома вага нестандартних проб питної води за санітарно-хімічними показниками, відібраних: 

на об’єктах централізованого водопостачання, % 

у тому числі: 

12,9 14,7 12,9 15,7 

     з комунальних водопроводів, % 9,2 11,8 9,8 12,4 

     з сільських водопроводів, % 18,0 18,3 17,6 22,5 

     із водопровідної мережі, % 10,8 12,1 10,7 13,5 

     з джерел децентралізованого водопостачання, %  28,6 32,0 29,3 32,7 

 

Таблиця 6. – Результати моніторингу якості питної води громадських й індивідуальних 

колодязів/каптажів: санітарно-хімічні показники за період 2009-2015 рр. 

Речовина 
Почат
кове 

Проміжне значення 
Поточне 
значення 
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значен
ня 

 2009 2011 2012 2015 

Фторид В офіційній формі не виділено окремо  

Нітрат і нітрит  В офіційній формі не виділено окремо  

Нітрат (децентралізоване водопостачання):  

Громадські колодязі/каптажі – 12,2/6,3 16,7/4,6 18,7/8,5 

Індивідуальні колодязі/каптажі – 33,2/14,5 19,1/0,7 25,7/0,9 

Миш’як В офіційній стат. формі не виділено окремо 

Свинець 0,5 0,9 0,5 0,8 

Залізо 5,0 2,9 2,8 5,5 

Дод. фізико-хімічний параметр 1: Марганець 2,7 1,5 1,4 2,1 

Дод. фізико-хімічний параметр 2: Кадмій 2,2 1,1 0,9 1,1 

Дод. фізико-хімічний параметр 3: Вуглець хлористий 1,8 0,4 0 0 

Дод. фізико-хімічний параметр 4: Хлороформ 23,6 21,6 1,1 36,4 

Досліджено проб, відібраних на:     

Свинець 4275 3624 3588 2447 

Залізо 5948 4128 4272 2275 

Марганець 4368 3993 4215 2626 

Кадмій 2990 2975 2686 2083 

Вуглець 4-хлористий 2449 2478 1500 679 

Хлороформ 5556 8737 4384 3353 

Громадські колодязі/каптажі – 13806/441  29298/1094 19172/473 

Індивідуальні колодязі/каптажі – 34644/256 61197/292 50422/531 

 

 с) питання обробки для видалення забруднювачів 

 

На етапі водопідготовки необхідно вирішити питання: 

 реконструкції та модернізації водоочисних станцій з урахуванням наявної якості 

вихідної води та застосуванням сучасних технологій, матеріалів і обладнання; 

 видалення фітопланктону: улаштування додаткової стадії передочищення води - 

встановлення мікрофільтрів; 

 зниження вмісту органічних речовин і перманганатної окиснюваності - 

застосування активованого вугілля; 

 запровадження надійної та ефективної системи знезараження води на всіх етапах її 

виробництва та транспортування до споживачів: зниження побічних токсичних продуктів 

дезінфекції, таких як дибромхлорметану, тригалогенметанів (сума) та хлороформ. 

 

d) питання, що виникають у системі розподілення 

 

Основна проблема на етапі транспорту питної води – недопущення вторинного забруднення 

питної води в розподільних мережах, трубопроводах, включаючи магістральний шлях, 

забезпечення належного санітарного та технічного стану цієї системи. Для цього потрібно: 

 здійснювати постійний контроль за станом трубопровідної системи, проводити її 

регулярні (планові, а у разі необхідності позапланові) промивки і дезінфекцію;  

 організувати спеціальні лабораторії з пошуку пошкодження мереж, обладнані 

відповідною сучасною технікою та програмним забезпеченням; 

 суттєво знизити аварійність шляхом постійного проведення реноваційних робіт із 

застосуванням сучасних безтраншейних технологій; 

 при оновленні (заміні) систем транспорту води повсюди (водогони, 

внутрішньобудинкові та вуличні мережі) використовувати лише високотехнологічні зразки 

труб із сучасних матеріалів тощо. 

 

е) питання, що виникають на рівні домашніх установок 
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В Україні такі установки можуть використовуватися як засіб: 

o доочищення водопровідної води - у багатоквартирних міських будинках або 

квартирах; 

o очищення води із індивідуального джерела - у приміській або сільській 

місцевості, у котеджних селищах, на дачах і т. п. 

Склад, розмір та потужність вказаних установок залежать від якості вихідної води та 

кількості споживачів цієї води. Проте, при їх експлуатації виникають проблеми. 

 

Колективні системи очищення води відповідно до Закону України «Про питну воду, питне 

водопостачання та водовідведення» (Стаття 25) мають встановлюватися у громадських 

закладах: у дитячих садках, школах, лікарнях. Але, як правило, через фінансові труднощі 

колективні системи доочищення води у громадських закладах практично відсутні. 

Проблемним питанням експлуатації таких установок є дотримання вимог: 

• регулярного контролю за якістю води та ефективністю роботи установки; 

• спеціальні знання/ технічний персонал для експлуатації установки відповідно до 

інструкції; 

• фінансування для заміни витратних матеріалів та реагентів. 

 

На ринку України представлено багато різноманітних зразків очищувального обладнання, що 

додає проблеми вибору оптимальної установки. 

В окремих містах у системах водопостачання використовуються бювети. Найбільш 

розвинена мережа бюветів функціонує у м. Київ (контроль за станом бюветів і якістю води в 

них здійснює ПрАТ «АК «Київводоканал»). 

 

С) Головні проблеми, які пов’язані з цільовою областю 

 

а) проблеми, які повинні бути вирішені в джерелі водопостачання 

 

охорона водних ресурсів (посилення контролю за скидом стічних вод, скорочення скидів 

неочищених стічних вод: будівництво, реконструкція, капітальний ремонт або модернізація 

каналізаційних очисних споруд; запровадження ефективних технологій очищення, 

доочищення та дезінфекції стічних вод); 

охорона джерела (будівництво й улаштування зон санітарної охорони, дотримання правил їх 

функціонування). 

 

b) проблеми, які повинні бути вирішені на рівні водопідготовки 

 

зниження мікробіологічного забруднення: запровадження надійних і ефективних 

традиційних (хлорування, озонування) й альтернативних систем знезараження води, 

додаткових стадій передочищення води (мікрофільтрації на водозаборах поверхневих вод). 

 

с) проблеми, які повинні бути вирішені на рівні розподільної мережі 

 

дотримання вимог мікробіологічної безпеки (вміст дезінфектантів у воді на вході у 

розподільну мережу, додаткова дезінфекція в мережі); заміна застарілих трубопровідних 

систем, запровадження їх надійного антикорозійного захисту; контроль стану та 

застосування профілактичних заходів (промивка і дезінфекції труб). 

 

d) питання, що виникають на рівні домашніх установок 

 

кваліфікований вибір, обслуговування та контроль ефективності роботи (технічний 

персонал), фінансування належної експлуатації установок. 
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ІІІ. Відповідні діючі або заплановані заходи, які спрямовані на вирішення головних 

проблем  

 

с) питання обробки води для видалення забруднювачів: 

 

 реконструкція і модернізація водоочисних станцій з урахуванням наявної якості вихідної 

води; 

 застосуванням сучасних технологій, матеріалів та обладнання; 

 улаштування додаткової стадії передочищення води - мікрофільтрації для видалення 

фітопланктону; 

 застосування активованого вугілля для зниження вмісту органічних речовин і показника 

перманганатної окиснюваності; 

 запровадження надійної та ефективної системи знезараження води і зниження побічних 

продуктів дезінфекції (дибромхлорметану, тригалогенметанів, хлороформу). 

 

d) питання, що виникають у системі розподілення 

 

Для підтримання належного санітарного та технічного стану розподільних мереж, 

трубопроводів, включаючи і магістральні, для запобігання вторинного забруднення питної 

води потрібно: 

 здійснювати постійний контроль за станом водопровідної системи, 

 проводити планові та, за необхідності, позапланові промивки і дезінфекцію труб; 

 організувати лабораторії з пошуку пошкодження мереж, обладнані відповідною 

сучасною технікою та програмним забезпеченням; 

 суттєво знизити аварійність мережі шляхом постійного проведення реноваційних 

робіт із застосуванням сучасних безтраншейних технологій і матеріалів тощо. 

 

ІV. Оцінка експерта 

1. Існуюча в Україні законодавча база стосовно якості питної води є достатньо 

розвинутою, але ще не в повній мірі відповідає вимогам Європейських директив і питання 

якості безпеки питної води на практиці не є пріоритетним у порівнянні із забезпеченням 

доступу до води. В Україні не закріплені законодавчо вимоги про застосування рекомендацій 

та керівництв ВООЗ щодо впровадження проактивних підходів до гарантування безпеки 

питної води, заснованих на оцінці ризиків безпеки питної води «від джерела до крана 

споживача» та запровадженні Планів забезпечення безпеки води відповідно до рекомендацій 

ВООЗ і наради сторін Протоколу про воду та здоров’я. 

2. ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для 

споживання людиною» у частині загального переліку показників якості відповідає вимогам 

ЄС, але класифікація показників за ступенем їх безпечності для здоров’я людини у нашому 

документі є більш суворою. В існуючих умовах (стан підприємств водопостачання, 

технічний стан очисних споруд, діючих технологій водопідготовки) практичне виконання 

частини вимог цього документу по окремих показниках неможливе. Необхідно суттєве 

оновлення споруд, устаткування, реагентів та технологій водопідготовки. 

3. Наразі продовжується реформування органів санітарно-епідеміологічного нагляду: 

передача функції моніторингу та контролю санітарно-епідеміологічного благополуччя в 

сфері питного водопостачання новоствореним установам МОЗ та Держпродспоживслужби, 

що на тлі заборони на перевірки значно скоротило і послабило державний нагляд у цій сфері. 

Відбуваються також зміни в системі акредитації та сертифікації лабораторій, що 

призводить до деякої невизначеності стосовно лабораторій контролю якості питної води. 

4.  Впровадження ДСанПіН 2.2.4-171-10 вимагає контролю нових показників, що 

потребує істотного оновлення аналітичного обладнання та посилення кваліфікації персоналу 
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як лабораторій водоканалів, так і контролюючих органів: ЛЦ МОЗ і значного фінансування. 

Рішення про створення потужних регіональних лабораторій водоканалів, які зможуть 

здійснювати складні аналізи води для всього регіону, поки що не були прийняті. 

5. Система контролю води у децентралізованих системах приватного сектору 

розвинута вкрай слабо. 

6. Впровадження більш глибокого очищення води для досягнення вимог ДСанПіН, 

безумовно, призведе до необхідності значного підвищення тарифів за послуги з 

водопостачання, що буде суттєво стримувати цей процес. 

7. Якість води в джерелах водопостачання характеризується значними 

географічними відмінностями. Забезпечення якості та безпечності води, що постачається 

населенню, є серйозною проблемою, особливо у сільській місцевості. 

8. Питання охорони та використання водних ресурсів, джерел питного 

водопостачання є пріоритетними проблемами щодо покращення якості вихідної води для 

питного водопостачання. 

 

 

Цільова область II 
 

Стаття 6, 2 (b) Скорочення масштабів спалахів та випадків захворювань, пов’язаних з водою 

 

Відповідно до статті 6 параграфу 2 (в) Протоколу було встановлено 2 національні цільові 

показники щодо скорочення масштабів спалахів та випадків захворювань (холерою, 

бацилярною дизентерією (шигельоз), гострою кишковою інфекцією, викликаною ЕГКП; 

вірусним гепатитом А, черевним тифом, водно-нітратною метгемоглобінемією), пов’язаних з 

водою (Табл. 7).  

 

Таблиця 7. – Національні показники та індикатори, встановлені до Статті 6.2(b) 

№ 

цільо-

вої 

обла-

сті 

Формулю-

вання 

цільового 

показника 

відповідно 

до Керів-

ництва 

№  

нац. 

показ-

ника 

Формулювання 

національного 

показника до 

Протоколу 

Індикатори та їх відповідні 

значення, які мають бути 

досягнуті до 2015 р. 

Націо-

нальний 

показник/

індикатор 

ЦСР 6 Індикатор Значення 

 

6.2 b)  

 

Скорочення 

масштабів 

спалахів та 

випадків 

захворю-

вань, 

пов’язаних 

з водою 

Протоколу 

 

3 

Зниження рівня 

захворюваності 

населення холерою, 

бацилярною 

дизентерією 

(шигельоз), гострою 

кишковою інфекцією 

(ГКІ), викликаною 

ентерогеморрагічною 

кишковою паличкою 

(ЕГКП), вірусним 

гепатитом А, 

черевним тифом, 

водно-нітратною 

метгемоглобінемією 

пов'язаних з 

вживанням 

недоброякісної питної 

води 

 

Випадки 

захворюваності 

населення  

холерою, 

бацилярною 

дизентерією 

(шигельоз),  

ГКІ, викликаною 

ЕГКП, 

вірусним 

гепатитом А,  

черевним тифом,  

водно-нітратною 

метгемоглобіне-

мією, пов'язаних з 

вживанням  

недоброякісної 

питної води 

2015 р. 

 

Дані по 

захворюваності 

на 100 тис. 

населення: 

а) холера - 0; 

b) шигельоз - 

до 2500; 

c) ентерити, 

викликані 

ЕГКП, - до 100; 

d) ВГА до 

2500; 

e) черевний 

тиф – 0; 

f) водно-

нітратна 

метгемоглобі-

немія – 0. 

Не встано-

влено 

4 Забезпечення 

необхідним новітнім 

обладнанням 

Кількість 

переобладнаних 

(модернізованих) 

2015 р. 

 

Модернізовано 

Не встано-

влено 
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№ 

цільо-

вої 

обла-

сті 

Формулю-

вання 

цільового 

показника 

відповідно 

до Керів-

ництва 

№  

нац. 

показ-

ника 

Формулювання 

національного 

показника до 

Протоколу 

Індикатори та їх відповідні 

значення, які мають бути 

досягнуті до 2015 р. 

Націо-

нальний 

показник/

індикатор 

ЦСР 6 
лабораторій для 

перевірки безпечності 

та якості питної води 

лабораторій 20 % 

 

 

 

 
І. Існуюча законодавча база  
A. Стратегії, правова/нормативна база та міжнародні зобов'язання 

 

Згідно із Протоколом про воду та здоров'я до Конвенції про охорону та використання 

транскордонних водотоків та міжнародних озер 1992 року, «захворювання, пов'язані з 

водою» означають будь-які суттєві негативні наслідки для здоров'я людини, такі як: смерть, 

інвалідність, захворювання чи розлади, безпосередньо чи опосередковано викликані станом 

чи змінами у кількості або якості будь-яких вод». 

 

В Україні законодавчо закріплена система контролю для виявлення, розслідування та 

подання інформації про інфекційні захворювання – Централізована інформаційна система 

щодо інфекційних захворювань. 

 

Організація і порядок санітарної охорони території країни визначається та здійснюється у 

відповідності із Законами України: «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб» і «Про 

імунопрофілактику інфекційних хвороб», «Правилами санітарної охорони території 

України», затвердженими постановою КМУ № 893 від 22.08.2011 і розробленими у 

відповідності із міжнародними медико-санітарними правилами (ММСП-2005), а також 

територіальними комплексними планами заходів щодо попередження завезення і 

розповсюдження особливо небезпечних інфекційних хвороб, на які поширюється дія 

«Правил санітарної охорони території України». 

 

B. Інституційні рамки 

 

Міністерство охорони здоров'я України відповідає за проведення державного обліку 

інфекційних та професійних захворювань і отруєнь, дослідження розповсюдження 

інфекційних хвороб, масових неінфекційних захворювань (отруєнь), розслідувань причин і 

умов виникнення інфекційних захворювань, отруєнь; забезпечення проведення 

епідеміологічних розслідувань випадків та спалахів інфекційних хвороб, отруєнь з метою 

встановлення причин їх виникнення, факторів передачі інфекції, визначення меж осередків 

інфекційних хвороб, масштабів поширення та надання пропозицій щодо їх локалізації та 

ліквідації. 

 

Український Центр з контролю та моніторингу захворювань МОЗ та ЛЦ МОЗ 
забезпечують проведення епідеміологічних розслідувань випадків та спалахів інфекційних 

хвороб, отруєнь встановлюють причини їх виникнення, фактори передачі інфекції, 

визначають межі осередків інфекційних хвороб, масштаби поширення та надають пропозиції 

щодо їх локалізації та ліквідації, проводять лабораторні та інструментальні дослідження і 

випробування для потреб державного санітарно-епідеміологічного нагляду. 

 

Держпродспоживслужба (з липня 2016 року інспектори), Лабораторні центри МОЗ 

(епідеміологи, гігієністи) є установами, які входять до системи, що дозволяє визначити, що 

саме вода є причиною хвороби, проводять розслідування обставин спалаху та дають чітке 
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визначення спалаху, яке використовується в національній системі спостереження. При цьому 

Держпродспоживслужба (з липня 2016 року) має можливість віддати наказ про розкриття 

інформації або про прийняття додаткових заходів водогосподарськими органами. 

Лабораторні центри МОЗ (епідеміологи, гігієністи, лабораторні співробітники – 

бактеріологи, вірусологи, паразитологи, лікарі-лаборанти) із їх наявним потенціалом мають 

можливість ідентифікувати конкретний хвороботворний організм, який викликав спалах. 

 

У разі виникнення спалахів інфекційних хвороб, масових неінфекційних захворювань, 

групових випадків гострих отруєнь (профзахворювань), надзвичайних ситуацій інформація з 

першого рівня протягом 24 годин направляється до відповідної вищої за рангом 

санепідустанови відповідно до діючого наказу МОЗ від 23.05.2002 № 190 “Про позачергові 

подання повідомлень Міністерству охорони здоров’я України”. 

 

Робота проводиться за рахунок коштів державного бюджету відповідно до щорічного плану 

заходів зі здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду, затвердженого 

керівником Органу управління, а також позапланово в установленому законодавством 

порядку. Діє бюджетна програма 2301040 "Проведення епідеміологічного нагляду 

(спостереження), діяльність лабораторних підрозділів Центру громадського здоров'я та 

заходи боротьби з епідеміями". 

  

ІІ. Екологічна та/або пов’язана із здоров’ям ситуація - існуючий стан та прогнози 

А. Сучасний стан  

 

Дані щодо захворюваності на холеру, шигельоз, ЕГКП, вірусний гепатит А, черевний тиф 

тощо формуються на підставі державних статистичних форм №№ 1 і 2, де фіксується 

загальна кількість людей, що захворіли, у тому числі на ентерити, коліти, гастроентерити, 

харчові токсикоінфекції, спричинені іншими встановленими збудниками такими як: 

кампілобацилярний ентерит, ротавірусний ентерит; гострі кишкові інфекції, спричинені 

невстановленими збудниками, та неточно визначені харчові токсикоінфекції; інші 

протозойні кишкові хвороби (криптоспоридіоз, лямбліоз). Зв’язок з водою фіксується тільки 

при наданні даних щодо зареєстрованих спалахів відповідно до діючого наказу МОЗ від 

23.05.2002 № 190 «Про позачергові подання повідомлень Міністерству охорони здоров’я 

України». 

 

Загальні положення Національної системи епідемічного нагляду (моніторингу) в Україні 

 

В країні функціонує система епідеміологічного нагляду з метою проведення профілактичних 

і протиепідемічних заходів, направлених на зниження рівня інфекційних хвороб, їх 

попередження (завіз, розповсюдження заразних, у тому числі карантинних захворювань із-за 

кордону) і поліпшення епідемічної ситуації, яка включає: 

o динамічне спостереження за захворюваністю (поточний і ретроспективний 

епідеміологічний аналіз) та за імунологічною структурою населення (аналіз стану 

щепленості тощо); 

o спостереження за клінічними проявами інфекцій (облік різних форм і важкості 

перебігу захворювань, частоти появи і характер ускладнень, лабораторне 

підтвердження діагнозу); 

o оцінка якості й ефективності профілактичних та протиепідемічних заходів і 

оперативна розробка управлінських рішень щодо покращення епідемічної ситуації. 

 

Функціонування системи епідеміологічного нагляду має три рівні. 

Перший рівень (районний) – своєчасне виявлення та повідомлення про випадки 

інфекційних захворювань, оповіщення, проведення епідеміологічного обстеження вогнищ, 
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організація та проведення заходів з їх локалізації, аналіз інфекційної захворюваності й 

ефективності здійснюваних протиепідемічних заходів. 

Другий рівень (регіональний, обласний) – здійснення організаційно-методичного 

керівництва Лабораторними центрами МОЗ (Держсанепідслужби України до 01.07.2016), 

контроль за проведенням профілактичних і протиепідемічних заходів, проведення 

епідеміологічного аналізу та оцінки ефективності заходів, надання необхідної допомоги. 

Третій рівень (національний) – організаційно-методичне керівництво структурними 

підрозділами з питань охорони здоров’я обласних, Київської міської держадміністрацій, 

територіальних закладів Лабораторних центрів МОЗ (Держсанепідслужби України до 

01.07.2016) в областях, на транспорті, контроль за проведенням ними профілактичних і 

протиепідемічних заходів. 

 

Система реєстрації, обліку і звітності про інфекційну захворюваність прийнята в нашій 

країні та забезпечує своєчасну поінформованість територіальних закладів ЛЦ МОЗ та органів 

охорони здоров’я про виявлення випадків інфекційних захворювань з метою прийняття всіх 

необхідних заходів для попередження їх поширення або виникнення епідемічних ускладнень 

і спалахів серед населення. 

 

Виявлення інфекційних хворих або запідозрених на інфекційне захворювання відбувається 

на першому рівні за участю закладів охорони здоров’я: ФАП (фельдшерсько-акушерські 

пункт), дільнична лікарня (амбулаторія), центральна районна (міська) лікарня, поліклініка 

тощо. Медичний персонал закладів охорони здоров’я повідомляє територіальні заклади 

Лабораторних центрів МОЗ про виявлений випадків або про їх підозру. 

 

Реєстрація випадків інфекційних хвороб проводиться на основі заповнення облікової форми 

№ 58/о “Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання” лікарями і середнім 

медичним персоналом, який виявив або запідозрив захворювання в лікувально-

профілактичних закладах усіх відомств незалежно від умов виявлення. Це заповнене у 

лікарняно-профілактичному закладі повідомлення ф. №58/о заноситься до журналу (ф. 

№ 60/о) і протягом 12-24 години направляється до територіальних закладів ЛЦ МОЗ за 

місцем виявлення захворювання незалежно від місця проживання хворого. При надходженні 

до територіальних закладів Лабораторних центрів МОЗ екстреного повідомлення 

епідеміологом проводиться епідеміологічне обстеження вогнища інфекційного 

захворювання. Дані цього обстеження вносяться до карти епідеміологічного обстеження 

вогнища (ф. № 375). На цьому ж рівні проводиться оперативний і ретроспективний 

епідеміологічний аналіз захворюваності. 

 

За заключним діагнозом інфекційних стаціонарів і кабінетів інфекційних захворювань (КІЗ) 

у журналі обліку інфекційних захворювань (ф. № 60/о) виставляється заключний діагноз. З 

урахуванням цих даних у територіальних закладах Лабораторних центрів МОЗ складається 

щомісячний звіт про окремі інфекційні та паразитарні захворювання (форма державної 

статистичної звітності № 1-щомісячна). Цей щомісячний звіт направляється на другий рівень 

(з 01.07.2016) до Лабораторних центрів МОЗ в областях, місті Києві, де також проводиться 

оперативний і ретроспективний аналіз у цілому по регіону і в розрізі окремих 

адміністративних територій. При встановлені перевищення рівня захворюваності вивчаються 

її причини і розробляються необхідні заходи із виїздом на місце для прийняття відповідного 

рішення на підставі наказу. 

 

ЛЦ МОЗ щомісячно направляють узагальнений звіт за державною статистичною формою 

№1-щомісячна про окремі інфекційні та паразитарні захворювання до ДЗ «Український 

центр з контролю та моніторингу захворювань МОЗ України» (до 1.08.2016 також 

направлялися до ДержСЕС), де проводився аналіз епідемічної ситуації. У цій роботі 
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приймають участь також вчені профільних науково-дослідних інститутів країни. На основі 

щомісячних звітів складається річний звіт щодо інфекційної захворюваності на території 

країни, також один раз на рік приймається і зводиться державна статистична форма № 2-

щорічна. 

 

Система інформування про інфекційну захворюваність 
 

У разі виникнення групових захворювань (спалахів) інформація з першого рівня протягом 24 

годин надається до вищого рівня закладу, який за необхідності надає методичну і практичну 

допомогу. Основні заходи проводяться на першому рівні за участі усіх спеціалістів закладів 

різних міністерств, відомств і служб. 

 

Відповідно до наказу МОЗ від 23.05.2002 № 190, інформація направляється до МОЗ України 

(до 01.08.2016 року і до Держсанепідслужби МОЗ) для прийняття управлінських рішень і 

контролю за їх виконанням. 

 

До введення заборони на перевірки об’єктів і суб’єктів господарювання без дозволу Кабінету 

Міністрів України та ліквідації Держсанепідслужби у 2016 році на місцях діяв порядок 

реалізації "Регламенту взаємодії територіальних органів Держсанепідслужби та установ, що 

належать до сфери її управління", затвердженого наказом від 28.01.2013 № 10. Відповідно до 

регламенту при порушенні санітарно-протиепідемічного режиму на об’єктах накладалися 

штрафи на осіб, з бездіяльності яких виникали спалахи тощо. З січня 2016 року ця функція 

передана до іншого новоствореного державного органу – Держпродспоживслужби. 

 

Щомісячно проводиться моніторинг за інфекційною захворюваністю, на підставі якого 

здійснюється аналіз її стану та розробляються конкретні додаткові заходи по зниженню. При 

виникненні ускладнень розробляються плани їх ліквідації, які передбачають необхідні 

додаткові ресурси (спеціалісти, ліжка для госпіталізації хворих та з підозрою на 

захворювання, транспорт), а також увесь комплекс необхідних профілактичних та 

протиепідемічних заходів. 

 

При цьому реєстрація термінових повідомлень, заповнення епідкарт, спостереження за 

вогнищами, організація та проведення дезінфекційних заходів, лабораторних досліджень, 

проведення факторного аналізу здійснюються фахівцями ЛЦ МОЗ. Також вони можуть бути 

залучені до проведення епідрозслідування окремих випадків та спалахів інфекційних хвороб, 

здійснення моніторингових обстежень під наглядових об’єктів, у тому числі лікувально-

профілактичних закладів. 

 

Програми та індикатори моніторингу 

 

Водно-нітратна метгемоглобінемія  
На виконання п. 8.3 Протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 19.05.2010 № 20 

«Про попередження виникнення водно-нітратної метгемоглобінемії у дітей» та за 

інформацією Держсанепідслужби України були зареєстровані нижче наведені випадки. 

 

У 2014 році зареєстровано 1 випадок отруєння однієї дитини нітратами у Криничанському 

районі Дніпропетровської області та 2 випадки отруєння нітратами у Харківській області: 

дитини 2012 року народження, яка проживає у селищі Панютине Лозівського району і 

дитини 2013 року народження, яка проживає у м. Вовчанську Вовчанського району. У 2015 

році один летальний випадок отруєння дитини нітратами води з колодязя був зареєстрований 

у с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської області.  
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Інфекційні захворювання  

У 2016 році зареєстровано 2 спалахи, пов’язані з вживанням недоброякісної питної води:  

• з міського водогону в м. Ізмаїл, сіл Броска та Матроска Одеської області у 

червні 2016 року (на гастроентероколіти постраждало 776 осіб, у т. ч. 449 дітей); 

• з криниць у с. Старогорожане Баштанського району Миколаївської області у 

серпні-листопаді 2016 року (на вірусний гепатит А постраждало 37 мешканців, у т. ч. 28 

дітей). 

 

У 2015 році зареєстровано 3 спалахи (постраждало 190 осіб, з них 148 дітей): 

• спалах кишкової інфекції у м. Києві, Бортничі (155 постраждалих, з них 121 

дитина); 

• 2 спалахи ротавірусної інфекції у м. Золотоноша Черкаської області (15 

постраждалих, з них 12 дітей) та с. Оженіно Острозького району Рівненської області (20 

постраждалих, з них 15 дітей) через вживання недоброякісної питної води з централізованого 

водопостачання. 

 

У 2014 році зареєстровано 2 спалахи вірусного гепатиту А, пов’язаного з водним фактором 

передачі, постраждало 288 осіб ромської національності - мешканців району, з них 142 

дитини, через вживання недоброякісної питної води з централізованого водопостачання КП 

«Кривбасводоканал» у Довгинцівському районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області 

та Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська через міграцією ромів з 

м. Кривого Рогу Довгинцівського району, де почав реєструватися спалах ВГА. 

 

На даний час в Україні Центром медичної статистики МОЗ України не виділяється окремо і 

не ведеться офіційна медична статистика щодо захворювань, пов’язаних із хімічною якістю 

води, зокрема щодо флюорозу та впливу миш’яку. 

В Україні немає електронної системи реєстрації е-Health у лікувально-профілактичних 

закладах та підключення до відповідної системи установ громадського здоров’я МОЗ. 

Україна приймає участь у поданні даних до таких систем: 

а) Централізована інформаційна система щодо інфекційних захворювань (ЦІСІЗ, 

http://data.euro.who.int/cisid/), що охоплює всі захворювання, які мають важливе значення для 

Сторін: холера, ЕГКП, вірусний гепатит A, черевний тиф і бацилярна дизентерія/шигельоз; а 

також нові захворювання, на які звертає увагу Протокол, зокрема: кампілобацилярний 

ентерит, криптоспоридіоз, лямбліоз та легіонельоз. Збір інформації в системі ЦІСІЗ 

здійснюється шляхом щорічної розсилки запитів Європейським регіональним бюро ВООЗ 

щодо подання даних; 

b) База даних “Здоров'я для всіх”, призначена для збору аналізу та надання даних про 

смертність; 

с) Програма ВООЗ «Оповіщення про епідемії, пандемії і заходи реагування» (ЕПР) як 

частина Глобальної системи сповіщення та операцій з реагування (http://www.who.int/csr/en/) 

на основі національних систем охорони здоров'я є частиною міжнародної системи 

скоординованого реагування; охоплює гострий діарейний і гострий синдроми водянистої 

діареї; гострий синдром геморагічної лихоманки, холеру, ЕГКП, гепатит, шигельоз і 

черевний тиф, малярію. 

 

ІІІ. Відповідні діючі або заплановані заходи, які спрямовані на вирішення головних 

проблем  

 

Епідемічна ситуація стосовно інфекційних захворювань у країні вкрай небезпечна і вимагає 

корінного перегляду підходів до вирішення комплексу питань щодо захисту населення від 

інфекційних хвороб. 

 

http://data.euro.who.int/cisid/
http://www.who.int/csr/en/
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Першочерговими завданнями, які потрібно вирішувати спільними зусиллями, є: 

 організація та забезпечення заходів щодо санітарної охорони території країни від 

заносу та розповсюдження карантинних і екзотичних висококонтагіозних інфекційних 

хвороб – пріоритетний напрямок збереження здоров’я нації; 

 забезпечення належного фінансування заходів – вирішення питань фінансування 

вже існуючих державних програм у межах асигнувань, передбачених у державному бюджеті 

на їх виконання для більш якісної реалізації державних, регіональних й інших програм у 

частині запобігання та виникнення надзвичайних ситуацій; 

 удосконалення Національної системи епіднагляду та лабораторного контролю за 

інфекційними хворобами з урахуванням міжнародних стандартів, своєчасне і кваліфіковане 

реагування на надзвичайні ситуації техногенного, природного та соціального характеру, 

розробка єдиних принципів технічного оснащення і модернізації служби. 

Для зменшення виникнення загрози медико-біологічного характеру необхідно: 

 забезпечити цільове виділення коштів на проведення реконструкції діючих 

водопровідних систем, їх розширення та будівництво нових систем водопостачання, на 

заміну шахтних колодязів; 

 не допускати відключення об’єктів питного водопостачання та водовідведення від систем 

енерго-, газо-, теплопостачання. (Стаття 6 ЗУ “Про питну воду та питне 

водопостачання”); 

 виконувати норми чинного законодавства у галузі охорони вод, особливо водойм, які 

використовуються в якості джерел питного водопостачання; 

 не допускати введення в експлуатацію водопроводів централізованого водопостачання 

без відповідного забезпечення водоочисних споруд, каналізаційних систем, очисних 

споруд; заборонити експлуатацію безгосподарських водопроводів та водопроводів, що 

подають питну воду, яка не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам; 

 дотримуватися режиму санітарно-захисних зон водозаборів та режиму господарювання у 

прибережних захисних смугах і водоохоронних зонах річок, водойм і джерел 

водопостачання. Забезпечити виконання постанов Кабінету Міністрів України від 

08.05.1996 № 486 “Про затвердження порядку визначення розмірів і меж водоохоронних 

зон та режиму господарської діяльності в них” та від 18.12.1998 № 2024 “Про правовий 

режим зон санітарної охорони водних об’єктів” тощо. 

 

ІV. Оцінка експерта 

Управлінню громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України необхідно: 

- спільно з ДУ «Центр медичної статистики МОЗ України» вирішити питання 

внесення деяких неінфекційних захворювань, що пов’язані із хімічною якістю води: зокрема 

флюорозу та різних видів впливу миш’яку до офіційної медичної статистики, яка формується 

на рівні лікувально-профілактичних закладів; 

- запровадити он-лайнові реєстрацію захворювань, фактором виникнення яких є 

мікробіологічне або хімічне забруднення води та природне перевищення хімічних складових 

води, введення відповідного блоку до електронної системи реєстрації е-Health у лікувально-

профілактичних закладах та підключення до цієї системи ДУ «Центр громадського здоров’я 

МОЗ України», ДЗ «Український центр з контролю та моніторингу захворювань МОЗ 

України», ДУ «Лабораторні центри МОЗ України» АР Крим, областей, міст Києва та 

Севастополя, на водному, повітряному та залізничному транспорті; 

- передбачити додатковий розділ про інфекційну захворюваність, пов’язану з 

водою у державних статистичних формах №№ 1 (щомісячна) і 2 (щорічна), де нині 

фіксується вся інфекційна захворюваність (загальна кількість хворих) без розподілу за 

фактором передачі; 

- винести на затвердження підготовлений ДЗ «УЦКМЗ МОЗ України» проект 

наказу МОЗ «Про позачергові подання повідомлень Міністерству охорони здоров’я України» 

на заміну діючого наказу МОЗ від 23.05.2002 № 190, згідно з яким надається до МОЗ 
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інформація про спалахи інфекційних захворювань, випадки неінфекційних захворювань, у 

тому числі хвороб, де фактором їх виникнення є вода. 

 

 

Цільова область IIІ 
 

Стаття 6. 2 (c)  Доступ до питної води 
 

Відповідно статті 6.2 (с) Протоколу було встановлено 2 національні цільові показники щодо 

забезпечення і) населення  та іі) дітей у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах 

якісною питною водою (Табл. 8). 

 

Таблиця 8. – Національні показники та індикатори, встановлені до Статті 6.2(с) 

№ 

цільо-

вої 

обла-

сті 

Форму-

лювання 

цільо- 

вого 

показника 

відповідно 

до Керів-

ництва 

№ 

нац. 

по-

каз-

ника 

Формулю-

вання 

національ-

ного 

показника 

до 

Протоколу 

Індикатори та їх 

відповідні значення, які 

має бути досягнуті до 

2015 р. 

Національний показник/індикатор ЦСР 6 

Індикатор Значення Завдання Індикатор 

Ці-

льові 

значе-

ння до 

2015р. 

6.2 c Доступ до 

питної 

води 

(Access to 

drinking 

water) 

ст. 6. 2 (c) 

Протоколу 

  

5 Забезпече-

ння 

населення 

питною 

водою 

належної 

якості 

Частка 

населення, 

що має 

доступ до 

якісної 

питної води  

в містах та 

селищах - 

 80 %; 

 

в селах - 

 50 % 

6.1. 

Забезпечити 

доступність 

якісних послуг 

з постачання 

безпечної 

питної води, 

будівництво та 

реконструкцію 

систем 

централізовано-

го 

питного водо 

постачання із 

застосуванням 

новітніх 

технологій та 

обладнання 

6.1.1. Частка сільського 

населення, яке має 

доступ до безпечної 

питної води, % 

50 

6.1.2. Частка сільського 

населення, яке має 

доступ до економічно 

доступної питної води 

гарантованої якості, % 

50 

6.1.3. Частка міського 

населення, яке має 

доступ до безпечної 

питної води, % 

90 

6.1.4. Частка міського 

населення, яке має 

доступ до економічно 

доступної питної води 

гарантованої якості, % 

90 

6.1.5. Частка сільського 

населення, яке має 

доступ до 

централізованого 

водопостачання, % 

17,2 

6.1.6. Частка міського 

населення, яке має 

доступ до 

централізованого 

водопостачання, % 

89,8 

6 Забезпече-

ння дітей у 

дошкільних 

та загально-

освітніх 

навчальних 

закладах 

якісною 

Збільшення 

кількості 

дошкільних 

та загально-

освітніх 

навчальних 

закладів, що 

має доступ 

в містах та 

селищах  

на - 15 %; 

 

в селах  

на - 10 % 
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питною 

водою 

до якісної 

питної води 

(%) 

 

І Існуюча законодавча база 

 

А) Стратегії, законодавча/регуляторна база та міжнародні акти 

 

Цілі та завдання, основні принципи державної політики стосовно доступу до питної води, 

забезпечення права на воду визначені: 

Водним кодексом України, 

Законом України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», 

Законом України «Про житлово-комунальні послуги» № 1875-15 від 11.06.20017; 

Окремі правові аспекти викладені також у постановах НКРЕКП та Законі України «Про 

комерційний облік теплової енергії та водопостачання». 

Заходи щодо забезпечення та покращання доступу до питної води визначені у: 

загальнодержавній цільовій програмі «Питна вода України» на 2011-2020 роки, 

загальнодержавній цільовій програмі розвитку водного господарства та екологічного 

оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року. 

 

Україна також встановила на національному рівні Ціль сталого розвитку та завдання до неї 

6.1 щодо забезпечення доступності якісних послуг з постачання безпечної питної води, 

будівництва та реконструкції систем централізованого питного водопостачання із 

застосуванням новітніх технологій та обладнання. 

 

ii) положення, що стосуються постачання питною водою населення, яке не охоплене 

комунальним водопостачанням; 

iii) положення, що стосуються малих й індивідуальних поставок питної води 

У Законі України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» визначене 

поняття нецентралізоване питне водопостачання - забезпечення індивідуальних 

споживачів питною водою з джерел питного водопостачання, за допомогою пунктів 

розливу води (в тому числі пересувних), застосування установок (пристроїв) підготовки 

питної води та постачання фасованої питної води. Дія цього Закону (Стаття 2) 

поширюється на всіх суб’єктів господарювання, що виробляють питну воду і за допомогою 

пунктів розливу води (в тому числі пересувних), застосування установок (пристроїв), інших 

засобів нецентралізованого водопостачання…». 

 

ДСанПіН 2.2.4.171-10 містять норми до улаштування джерел нецентралізованого 

водопостачання та здійснення контролю за якістю води у них. 

 

Але існуюча нормативна бази, яка регулює децентралізоване забезпечення питною водою 

населення, є недостатньою та недосконалою. Наприклад, державний контроль за якістю води 

у сільській місцевості зазвичай здійснюється лише для колективних колодязів; індивідуальні 

колодязі фактично не контролюються державними органами. 

 

iv) положення, що забезпечують використання наявних фінансових механізмів для 

надання громадам підтримки в організації постачання безпечною питною водою 

 

Загальнодержавна цільова програма «Питна вода України на 2011-2020 роки» визначає 

фінансові механізми забезпечення розвитку систем водопостачання та водовідведення, але з 
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2011 року вона була профінансована лише на 10-12 %, а за останні чотири роки – 

фінансування з держбюджету взагалі не було. Перелік заходів, запланований у Програмі у 

теперішній час потребує суттєвого перегляду. 

 

Однією з найскладніших соціальних проблем в Україні є водопостачання сільського 

населення. Заходи із забезпечення централізованим водопостачанням (будівництво та 

реконструкція групових водопроводів, очисних споруд, магістральних водоводів, розвідних 

мереж) сільських населених пунктів, що користуються привізною водою заплановані в 

«Загальнодержавній цільовій програмі розвитку водного господарства... та екологічного 

оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року». Програма також містить заходи 

щодо розвитку систем водовідведення (будівництво каналізаційних мереж), проведення 

паспортизації джерел водопостачання та об’єктів водовідведення, здійснення пошуку джерел 

підземних вод і штучного поповнення їх запасів, створення та реконструкція виробничих баз 

для експлуатації групових водопроводів, розроблення наукової документації та нормативних 

актів з питань водопостачання і водовідведення у сільських населених пунктах. Але від 

початку впровадження Програми на ці заходи не було виділено фінансування. 

У рамках реформи децентралізації для розвитку систем водопостачання, створених 

об’єднаних територіальних громад (ОТГ), надається фінансова допомога, для отримання якої 

представники ОТГ повинні надати усю необхідну документацію, передбачену для цих цілей. 

 

В Україні діє система субсидій бідним домогосподарствам для оплати житлово-комунальних 

послуг, але ця система не діє для підтримки домогосподарств на будівництво, підключення, 

експлуатацію індивідуальних систем водопостачання та санітарії або систем доочистки води 

на крані у споживача. 

 

v) положення, що стосуються дій у надзвичайних ситуаціях 

 

Проблеми водопостачання у регіонах, які постраждали від стихійного лиха, або у разі 

виникнення будь-яких надзвичайних ситуацій знаходяться під контролем Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Фінанси на ліквідацію аварійний ситуацій та 

подоланнях їх наслідків виділяються із спеціального фонду Кабінету Міністрів України. 

 

Через антитерористичну операцію (АТО) на сході України виникла досить складна ситуація 

із забезпеченням водою населення на підконтрольній нашій державі території, прилеглій до 

зони АТО. Для вирішення цієї проблеми Донецькою обласною військово-цивільною 

адміністрацією разом з КП «Компанія «Вода Донбасу» розроблений Проект регіональної 

програми «Вода Донеччини» на 2017-2020 роки. 

 

Б) Інституційні засади 

 

Державне управління у сфері питної води та питного водопостачання покладено на: 

  Кабінет Міністрів України та Мінрегіон, які забезпечують формування та 

реалізацію політики у сфері житлово-комунального господарства; 

 Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та 

комунальних послуг (НКРЕКП), яка встановлює тарифи на послуги з 

водопостачання/водовідведення для 54 крупних водоканалів (Додаток 2), які є її 

ліцензіатами; для інших підприємств тарифи встановлюються органами місцевого 

самоврядування; 

 обласні та Київську міську державні адміністрації й органи місцевого 

самоврядування – останні також встановлюють тарифи на послуги з водопостачання та 

водовідведення для малих водоканалів, які не є ліцензіатами НКРЕКП; 
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 підприємства водо-каналізаційного господарства – водоканали, які здійснюють 

експлуатацію систем водопостачання. За типом наданих послуг ці підприємства поділяються 

на спеціалізовані (надають послуги тільки з водопостачання та/або водовідведення - 

водоканали), багатогалузеві (окрім водопостачання та/або водовідведення надають інші 

послуги, наприклад, з теплопостачання, вивезення сміття і т. д) та можуть бути різної форми 

власності: державної, комунальної або іншої (найбільша кількість підприємств належить до 

комунальної форми власності). 

 

В) Фінансові засади 

 

d) Питання економічного потенціалу 

 

i) потенціал надійного вимірювання обсягу поданої і спожитої води 

 

Відповідно до чинного законодавства водоканали повинні здійснювати облік води на всьому 

ланцюгу - від забору води з джерела - до її подачі споживачам. Але на практиці чіткої 

системи обліку води у системах водопостачання немає, зокрема через відсутність коштів у 

водоканалів, недосконалість вимірювальних приладів, які використовуються та інше.  

 

За даними Національної доповіді середній показник обладнання житлових будинків 

приладами обліку спожитої води у 2015 році становив 71% і значно різнився по областях: від 

95 % у м. Київ до 2,8 % у Сумській області, разом з тим майже скрізь відзначалося поступове 

зростання цього показника (Рис. 1). 

 

 
Рисунок 1- Обладнання житлових будинків приладами обліку води 

 

ii) система державних субсидій для знедолених груп і її стійкість 

 

З 1995 року в Україні впроваджені субсидії – адресна безготівкова допомога держави 

малозабезпеченим сім’ям на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП). Субсидії 

призначаються згідно з «Положенням про порядок призначення та надання населенню 
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субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання 

скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» (постанова КМУ від 

21.10.1995 р. № 848 із змінами, останні щодо спрощення процедури отримання субсидій 

були внесені 13.09.2017). 

 

Постановою КМУ від 06.08.2014 № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів 

у сфері житлово-комунального обслуговування» встановлені єдині для всієї України 

соціальні нормативи користування послугами, на які надаються пільги та субсидії: 

- з централізованого постачання холодної води – 2,4 м
3
 на одну особу на місяць за 

наявності централізованого постачання гарячої води, 4,0 м
3
 на одну особу на місяць за 

відсутності централізованого постачання гарячої води; 

- з централізованого постачання гарячої води – 1,6 м
3
 на одну особу на місяць; 

- з централізованого водовідведення – 4,0 м
3
 на одну особу на місяць. 

 

Зазначені нормативи встановлено за середніми нормами фактичного споживання послуг. У 

регіонах для нарахування плати за спожиті послуги з централізованого водопостачання і 

водовідведення застосовуються норми, затверджені органами місцевого самоврядування. 

Субсидії розраховуються на пакет ЖКП, в якому на питну воду припадає менше 10 %.  

 

За даними Держстату України
8
 у вересні 2017 року субсидії на оплату житлово-комунальних 

послуг отримували 6,233 млн домогосподарств в Україні, що становить 41,6 % від загальної 

кількості. Загальна сума субсидій у січні-вересні 2017 року склала 3 млрд. 344 млн. грн., що 

на 22,74 % вище показника січня-вересня 2016 року (2 млрд. 725 млн. грн.). 

 

iii) стійке встановлення цін на воду з комунальних систем 

 

В Україні довгі роки тарифи на послуги водопостачання та водовідведення мали політичну 

складову і не відповідали собівартості послуги: реальним витратам на виробництво і 

транспортування води, що призводило до значних збитків водоканалів, браку коштів на 

оновлення технологій і обладнання та стримувало розвиток сектору водопостачання та 

водовідведення в цілому. 

 

У 2016 році було визначено правовий статус Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Законом України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» від 22 вересня 2016 року № 1540-VIII. НКРЕКП здійснює державне 

регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю природних монополій, у т. ч. у сфері 

централізованого водопостачання та водовідведення в обсягах понад рівень, що 

встановлюється умовами та правилами провадження господарської діяльності (ліцензійними 

умовами). Державне регулювання проводиться з метою досягнення балансу інтересів 

споживачів та суб’єктів господарювання в цій сфері та включає: нормативно-правове 

регулювання, ліцензування діяльності, формування і реалізацію цінової тарифної політики, 

державного контролю та застосування заходів впливу тощо. 

 

НКРЕКП встановлює тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення для своїх 

ліцензіатів, а це лише 54 великі (обслуговують понад 30 тис. осіб) водоканали (Додаток 2), 

на підставі документів та розрахункових матеріалів, наданих водоканалами - суб’єктами 

природних монополій у цій сфері. Процес встановлення НКРЕКП тарифів тривалий, 

внаслідок чого встановлені тарифи на водопостачання-водовідведення «не встигають» за 

змінами тарифів у інших сферах і, особливо, в енергетиці. 

                                                 
8
 https://zik.ua/news/2017/10/23/derzhstat_povidomlyaie_pro_zbilshennya_na_227_vytrat_na_subsydii_1191249 

https://zik.ua/news/2017/10/23/derzhstat_povidomlyaie_pro_zbilshennya_na_227_vytrat_na_subsydii_1191249
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Для невеликих підприємствах, які обслуговують населені пункти від 10 до 30 тис. осіб, 

тарифи на послуги водопостачання/водовідведення встановлюються органами місцевого 

самоврядування і часто є нижчими реальної собівартості. 

 

Модель тарифоутворення «Собівартість+» використовується на підприємствах 

водопостачання, яка не стимулює їх розвиток та не створює умов для економії ресурсів. 

Модель RAB-регулювання поки що не має пілотного проекту для впровадження її в Україні. 

 

iv) економічна стійкість систем водопостачання 

 

Фінансово-економічна діяльність підприємств водопостачання та водовідведення у більшості 

випадків є збитковою, тарифи за надані послуги не дозволяють накопичувати необхідні 

фінансові ресурси для інвестування у розвиток виробництва. У випадку, коли тарифи не 

покривають собівартість послуг, взагалі виникає необхідність «економити» на основному 

процесі очищення (наприклад, зниження доз реагентів, скорочення числа промивок, 

відсутність планових ремонтів і т. п.). Системи водопостачання є економічно нестійкими. 

 

До того ж механізм субсидій має технічні складності повернення грошей субсидій з 

державного бюджету безпосередньо водоканалам через складну процедуру подання 

документі на отримання грошей, вузьке цільове призначення цих грошей (витрати можна 

лише на сплату податків, за електроенергію). Значна кількість водоканалів не може отримати 

або використати кошти за рахунок субсидій і працює в збитковому режимі. 

 

v) цінова доступність води з комунальних систем 

 

Економічна доступність послуг водопостачання та водовідведення поки ще не є предметом 

державного регулювання, моніторингу та прогнозування, так само як і платоспроможність 

населення не враховується у тарифній політиці у цій сфері. Формальне порівняння плати за 

послуги водопостачання із рівнем середньої заробітної плати показує, що плата за послуги 

складає менше 1 % (для м. Київ тариф на централізоване водопостачання для ПАТ «АК 

«Київводоканал» склав 6,33 грн/м
3
 без ПДВ, а середня заробітна плата за листопад 2017 р. за 

даними Держстату України складала 11 643 грн.), тобто фактично вартість питної води в 

України нижча, ніж у Європі.  

 

Тарифи на послуги водопостачання в малих населених пунктах є вищими, ніж у великих 

населених пунктах. Для ліцензіатів НКРЕКП мінімальний тариф на послуги з 

водопостачання складає 4,32 грн/м
3
; у той час максимальний тариф – 15,42 грн/м

3
 

встановлено для невеликих населених пунктів, наприклад, для м. Новоград-Волинський 

Житомирської області тариф на водопостачання складає – 8,95 грн/м
3
. 

 

vi) цінова доступність питної води хорошої якості в дрібних/індивідуальних системах 

водопостачання  

Дана цінова доступність залежить від багатьох факторів: якщо вода потребує 

очищення (наприклад, знесолення, знефторення, деманганацію тощо), то вартість води може 

бути високою, а з іншого боку, в Києві з системи бюветного водопостачання населення 

споживає воду безкоштовно, але їх утримання компенсується з місцевого бюджету 

експлуатуючим організаціям. 

 

ІІ Екологічна та/або пов’язана із здоров’ям ситуація - існуючий стан та 

прогнози 

А) Програми моніторингу та індикатори 
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В області доступу до питної води Україна визначила 2 національні показники та 4 

індикатори відповідно до Протоколу про воду та здоров’я й адаптувала ЦУР 6.1 та 

індикатори ЦУР 6.1.1. і 6.1.2. (Див. Табл. 8). 

 

Результати державного моніторинг у сфері питної води та питного водопостачання 

оприлюднюються в щорічній Національній доповіді про якість питної води та стан питного 

водопостачання і в Короткій доповіді України про прогрес впровадження Протоколу про 

воду та здоров’я (раз на 3 роки: у 2013 р., 2016 р.). Офіційна інформація стосується 

забезпечення населених пунктів та населення лише послугами централізованого 

водопостачання на обласному та національному рівнях. Інформація про доступ до 

покращених і непокращених джерел питної води не збирається у форматі, який 

використовують глобальні моніторингові програми: Спільна моніторингова програма ВООЗ-

ЮНІСЕФ, яка діє з 1991 року та GLAAS (BOOЗ -UN-Water), що діє з 2008 року. 

 

Б) Головні проблеми, які пов’язані з цільовою областю 

 

с) Доступ і питання якості 

За оцінками UN-Water Global Analysis and Assessment of Sanitation and Drinking-water 

(GLAAS) у 2015 р. відсоток населення України, яке користувалося принаймні базовими 

послугами питної води сягав: 

- у середньому по країні- національний рівень – 98 %; 

- для міського населення – 97 %; 

- для сільського населення – 100 %. 

 

Базовий доступ до питної води згідно до визначень ВООЗ-ЮНІСЕФ означає забезпечення 

доступу до покращених джерел: водопровід з краном у помешканні або з колонкою на 

вулиці, колективні колодязі, ізольовані шахтні колодязі, захищені джерела та інші, для 

забору води з яких потрібно до 30 хвилин (з урахуванням часу на подорож і забір води з 

джерела). 

 

За даними Національної доповіді про якість води та стан питного водопостачання в Україні, 

у 2015 році показник охоплення населення міст сягав 100 % лише у 5 областях - (Київська, 

Миколаївська, Тернопільська, Херсонська, Черкаська) та у м. Києві; а у 3 областях 

(Рівненська, Львівська та Одеська) він становить 98,1; 96,9 та 95,3 %, відповідно; найнижче 

значення цього показника було у Чернігівській області - 45,7 % (Рис. 2). 
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Рисунок 2 – Охоплення централізованим водопостачанням населення 

 

Дані щодо кількості населення, що користувалося централізованим водопостачанням у 2015 

році не представлені.  

 

Дані щодо охоплення сільського населення послугами централізованого водопостачання 

надані неповно, а по кількох областях відсутні. За наявними даними (Рис.3) найбільша частка 

населення забезпечена централізованим водопостачанням у Херсонській (біля 85 %), 

найменше – у Чернівецькій (біля 4 %) областях. Тобто дані по сільській місцевості не можна 

вважати достовірними. 

 

 
Рисунок 3 – Охоплення централізованим водопостачанням сільських н/п та населення 
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Особливу занепокоєність викликає стан водопостачання сільського населення, основними 

проблемами якого є: незавершеність процесу передачі сільських водопроводів на баланс 

органів місцевого самоврядування, відсутність спеціалізованих організацій технічного 

обслуговування та експлуатації цих систем, відсутність виробничого лабораторного 

контролю якості води тощо. Централізованим водопостачанням забезпечено лише четверту 

частину сіл України. Решта сільського населення споживає воду з колодязів й 

індивідуальних свердловин, які у переважній більшості знаходяться у незадовільному 

технічному стані. 

 

Має місце постачання питної води з відхиленнями, наприклад: у 2015 р. найбільше кількості 

води з відхиленням від стандартів якості було подано у Дніпропетровській області - 

8 077 тис. м
3
 або 1,6 % від відпущеної води, у Херсонській області - 6 892 тис. м

3
, або 15,4 % 

від відпущеної води. В окремих регіонах місцеві джерела води мають природне забруднення, 

яке не вдається усунути діючими водоочисними технологіями, а нові ефективні методи 

очищення є економічно недоцільними або недоступними водоканалам. 

 

ii) наявність інформації про якість і кількість води, яку споживає населення, що не 

має доступу до системи комунального водопостачання 

 

Інформація про якість і кількість води, що споживає населення, за відсутності систем 

комунального водопостачання, дуже обмежена та суперечлива. 

Наприклад, у Національній доповіді за 2015 наведені дані обласних держадміністрацій по 9 

областях, де водопостачання здійснювалось привізною питною водою, зокрема у Запорізькій 

області привізною водою забезпечувалось 27,8 % населених пунктів та 4,1 % населення; у 

Миколаївській - 14 % та 0,46 %; в Одеській - 11,9 % та 1,6 %; у Дніпропетровській - 10,5 % та 

1,7 %; у Львівській - 3,0 % та 0,5 %; у Кіровоградській - 2,2 % та 5,3 %; у Херсонській - по 1 

%; у Полтавській - 0,4 % та 0,1 %; в Івано-Франківській - 0,25 % та 0,08 % відповідно. 

 

За інформацією Держводагентва
9
 «..за даними місцевих органів виконавчої влади і 

водогосподарських організацій, станом на 2015 рік зареєстровано 1,3 тис. сільських 

населених пунктів, які користуються привізною та неякісною водою, з населенням понад 950 

тисяч осіб у 15 регіонах України (Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Запорізька, 

Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Львівська, Луганська, Миколаївська, Одеська, 

Полтавська, Рівненська, Харківська і Херсонська області)».  

 

Разом з проблемами доступу до джерел питної води в сільській місцевості існує і проблема 

якості води в джерелах децентралізованого питного водопостачання. За даними МОЗ 

України (Табл. 9), спостерігається значна невідповідність якості води у джерелах 

децентралізованого водопостачання за хімічними (32,7 %) та біологічними (18 %) 

показниками в усіх областях України з тенденцією до зростання. 

 

Таблиця 9. – Питома вага досліджених проб води з джерел децентралізованого питного 

водопостачання, які не відповідали санітарним нормам у 2013-2015 роках 

Регіон 

Питома вага проб у %,                                                                  

які не відповідали санітарним нормам за показниками 

санітарно-хімічні санітарно-бактеріологічні 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

АР Крим             

Вінницька 14,2 27,5 26,1 18,7 22,5 26,4 

Волинська 29,9 16,9 21,3 11,3 10,4 5,5 

Дніпропетровська 37,7 31,5 45,4 5,4 7,2 8,5 

                                                 
9
 Національна доповідь про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні у 2015 році 
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Регіон 

Питома вага проб у %,                                                                  

які не відповідали санітарним нормам за показниками 

санітарно-хімічні санітарно-бактеріологічні 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Донецька 51,3 66,9 70,6 22,6 25,6 25,1 

Житомирська 34,9 35,8 36,0 16,4 19,3 18,2 

Закарпатська 11,6 14,7 12,2 13,4 11,0 12,6 

Запорізька 38,1 54,4 67,7 4,2 4,0 0,6 

Івано-Франківська 7,6 19,3 13,1 21,5 35,1 38,8 

Київська 38,7 44,2 39,1 14,9 17,3 19,7 

Кіровоградська 53,0 59,7 60,5 17,3 12,5 11,5 

Луганська 54,5 31,9 37,5 39,1 8,4 13,9 

Львівська 7,6 4,4 12,4 14,9 11,5 14,6 

Миколаївська 56,5 58,5 70,5 41,6 33,8 6,7 

Одеська 34,2 38,1 53,0 16,7 22,4 31,3 

Полтавська 23,8 40,2 43,3 9,5 4,9 8,9 

Рівненська 21,8 32,0 40,4 15,3 23,7 29,0 

Сумська 45,2 45,2 49,7 30,0 29,1 30,7 

Тернопільська 9,4 14,8 16,1 20,4 10,0 16,2 

Харківська 39,1 46,7 46,9 23,0 27,4 32,4 

Херсонська 0,0 21,1 60,8 0,0 3,8 13,1 

Хмельницька 33,2 44,6 58,7 25,3 31,4 41,1 

Черкаська 40,5 37,2 38,6 30,8 8,2 13,5 

Чернівецька 0,4 0,5 0,3 2,8 2,1 3,6 

Чернігівська 36,9 31,5 33,6 21,5 16,5 18,6 

м. Київ 6,1 11,9 27,4 4,0 4,3 6,8 

м. Севастополь       

Всього по Україні 30,5 31,4 32,7 16,7 15,5 18,0 

 

Забезпечення дітей у дошкільних та загально-освітніх навчальних закладах якісною питною 

водою 

 

Під наглядом на 01.01.2016 знаходилось 66695 (у 2014 – 72118) навчальних і оздоровчих 

закладів, у т. ч. 15072 – дошкільних навчальних заклади, 16849 – загальноосвітніх, 826 – 

інтернатного типу, 9704 – заклади оздоровлення та відпочинку для дітей, 5361 – 

позашкільних, 16123 – їдальні шкіл, ліцеїв, гімназій, ПТНЗ, УВК, ВНЗ І-ІІ ст. акредитації. 

 

Відсоток дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, що має доступ до якісної 

питної води – відповідно 93,5 % і 84,9 % у 2015 році проти 94,8 % і 87,5 % у 2012 та 94,4 % і 

82 % у 2009 роках. 

 

Не підключені до централізованих та локальних мереж водопостачання 797 (6,5 %) 

дошкільних навчальних закладів (Таб. 10) проти 685 (5,2 %) у 2012 році. У зв'язку з 

відсутністю джерел централізованого водопостачання у населених пунктах, невідповідністю 

води з локальних джерел нормативам, працюють на привозній воді 258 (2,1 %) дошкільних 

навчальних закладів, що краще, ніж у минулому році – 267 (2,2 %). Найбільша кількість 

таких закладів у Миколаївській області – 81, Одеській – 44 та Дніпропетровській – 43 тощо. 

 

Станом на 15.09.2015 року мають децентралізоване водопостачання (крім приміщень 

харчоблоків) 2545 (15,1 %) загальноосвітніх навчальних закладів (у 2012р. – 2414 (12,5%), з  

них у Вінницькій області – 698, Львівській – 440. Працюють на привізній воді 522 

загальноосвітніх навчальних закладів країни (у 2012 р. – 466), з них у Рівненській області – 

118, Запорізькій – 69, Дніпропетровській – 62 тощо. 
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Таблиця 10. – Доступ до питної води дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів у 

2010-2015 роках в Україні  

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Дошкільні навчальні заклади 
Загальна кількість об’єктів (ф. 18) 13169 13353 13445 13611 12268 15072 

Не підключені до централіз. та 

локальних мереж водопостачання 

685 685 470 407 797 797 

% 5,2 5,1 3,5 3,0 6,5 5,3 

Працюють на привозній воді 268 268 259 295 258 258 

% 2,0 2,0 1,9 2,2 2,1 1,7 

Загальноосвітні навчальні заклади 
Загальна кількість об’єктів (ф. 18) 19650 19238 19033 18720 17100 16849 
Не підключені до централіз. та 

локальних мереж водопостачання 
2987 2987 2414 2082 1920 2545 

% 15,2 15,5 12,7 11,1 11,2 15,1 
Працюють на привозній воді 423 423 466 450 387 522 

% 2,1 2,2 2,4 2,4 2,3 3,1 

 

Одним з найважливіших питань перевірок готовності шкіл є питання безпечного 

водопостачання. На початку підготовки до нового навчального року проводяться 

лабораторні дослідження джерел водопостачання, невідповідність нормативам за 

бактеріологічними показниками відмічена у 8 % відібраних проб питної води у 2015 році 

проти 2,7 % у 2014 році; за санітарно-хімічними показниками у 2,8 % проб у 2015 році проти 

10 % у 2014 р. та 6,7 % у 2013 р. 

 

Також проблеми доступу до питної води загострилися через військовий конфлікт на Донбасі, 

де 700 тисяч людей (за даними ЮНІСЕФ 2015) не мають доступу до питної води, і час від 

часу ситуація погіршується через руйнування водопровідної інфраструктури на лінії 

контакту в результаті обстрілів. Проблеми з питною водою також мають внутрішньо 

переміщені особи. Але надійної офіційної інформації немає. 

 

iii) спеціальні програми освіти/підвищення інформованості, особливо в сільських 

районах на рівні поселень 

 

Спеціальних освітніх програм для підвищення інформованості населення немає. За 

інформацією МОЗ України у 2015 році з актуальних питань питного водопостачання 

проводилася цілеспрямована санітарно-просвітня та роз’яснювальна робота серед населення 

за участю керівництва і провідних фахівців Держсанепідслужби України. Було проведено 

169 виступів на радіо та 103 – на телебаченні, підготовлено та опубліковано 301 статтю у 

пресі, проведено 1655 лекцій, 7 прес-конференцій, 43 круглих столів, 14 брифінгів, 

підготовлено 33 прес-релізи та 628 санбюлетнів. 

 

i) оцінка існуючих проблем якості води в малих/індивідуальних системах 

водопостачання; ii) оцінка ризиків, обумовлених проблемами, пов'язаними з кількістю і 

якістю води в індивідуальних системах водопостачання 

 

Загальні проблеми малих або індивідуальних систем водопостачання пов’язані з відсутністю 

належної нормативно-правової бази, правил технічної експлуатації та контролю; відсутністю 

потрібного фінансування для розвитку цих систем водопостачання: геолого-гідравлічні 

вишукування, санітарно-гігієнічні дослідження якості води, розробка необхідної технічної 
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або іншої документації, розробка та запровадження схем очищення або кондиціювання. 

 

Зазвичай індивідуальні системи водопостачання використовують підземні води, які в 

багатьох випадках мають проблеми високого вмісту заліза, марганцю, жорсткості та інших 

мінеральних компонентів, які не становлять прямої загрози здоров’ю, але мають технічні та 

естетичні проблеми. Використання індивідуальних колодязів або свердловин може мати 

значні ризики забруднення, якщо при їх облаштуванні не дотримуються горизонтів (глибини 

колодязя), не враховувати гідро-геологічні особливості місцевості та довкілля. Зокрема, 

можливе забруднення води колодязів азотовмісними речовинами, важкими металами, 

нафтопродуктами, пестицидами та іншими токсичними сполуками, а також патогенами. 

Відсутність регулярного контролю якості води в індивідуальних системах водопостачання 

створює значні загрози для здоров’я людини. 

 

Щодо кількості води, то улаштування джерел водопостачання без оцінки їх дебітної 

спроможності може призводити до виснаження джерела і погіршення якості води. 

 

ІІІ Відповідні діючі або заплановані заходи, які спрямовані на вирішення 

головних проблем 

 

Заходи, заплановані у Програмі «Питна вода України на 2011-2020 роки», потребують 

перегляду та належного фінансування з боку Держбюджету. На регіональному рівні заходи 

щодо покращення роботи систем водопостачання та водовідведення закладені у схемах 

оптимізації водопостачання та водовідведення. 

 

ІV Оцінка експерта 

1. Переважна більшість населення України має доступ до питної води 

централізованого або децентралізованого постачання. Але існує 1300 населених пунктів, 

більша частина яких являються сільськими, де населення користується привізною водою. Їх 

кількість не знижується, проблема забезпечення їх централізованим водопостачанням не 

вирішується. 

2. Визначається значна нерівність (географічна/територіальна/соціальна) у доступі 

до якісної питної води. Має місце постачання питної води з відхиленнями від норм через 

природне забруднення та неефективні технології очищення води. Як правило, в малих 

населених пунктах, особливо в сільській місцевості якість послуг низька, тоді як тарифи на 

ці послуги вищі, ніж у великих населених пунктах. 

3.  Забезпечення якісною питною водою всіх дошкільних та загальноосвітніх 

навчальних закладів має бути пріоритетом органів влади всіх рівнів. 

4. У Донецько-Луганському регіоні, особливо на територіях, наближених до зони 

проведення АТО, мають місце суттєві перебої з подачею питної води, значне зниження 

продуктивності систем водопостачання, складнощі з організацією належного контролю за 

якістю води та, як наслідок, у деяких випадках невідповідність якості води встановленим 

нормативам.  

5. З фінансової точки зору послуги з водопостачання є економічно доступними для 

переважної більшості населення України, але через відсутність довіри до якості 

водопровідної води населення активно користується водою з бюветів, пунктів розливу, 

фасованої або доочищує воду «на крані». 

6. В Україні запроваджено механізм субсидій на оплату житлово-комунальних 

послуг, включаючи і питну воду. В жовтні 2015 року такі субсидії отримали понад 40 % 

домогосподарств. Відсутність фінансових механізмів повернення субсидій підприємствам 

водопостачання призводить до суттєвих збитків останніх, що негативно впливає на їх 

фінансово-економічний стан, а отже і на якість наданих послуг. 
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7. Встановлений індикатор до національного показника до Протоколу «Частка 

населення, що має доступ до якісної питної води» потребує уточнення та застосування 

визначень ВООЗ-ЮНІСЕФ щодо «доступу до покращених джерел» і має враховувати 

населення, яке користується водою з колодязів та свердловин. 

8. Заходи щодо покращення доступу до якісної питної води програми «Питна вода 

України» та заходи з забезпеченням якісною питною водою сільських населених пунктів 

Програми розвитку водного господарства потребують перегляду та фінансування з 

Держбюджету за принципом співфінансування. 

 

 

Цільова область ІV 
 

Стаття 6. 2 (d) Доступ до умов санітарії 
 

Відповідно статті 6.2 (d) Протоколу було встановлено 2 національні цільові показники щодо 

забезпечення і) населення  та іі) дітей у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах 

послугами водовідведення (Табл. 11). 

 

Таблиця 11 – Національні показники та індикатори, встановлені до Статті 6.2(d) 

№  

Цільо

-вої 

обла-

сті 

Форму-

лювання 

цільового 

показ-

ника 

відповід-

но до 

Керів-

ництва 

№ нац. 

показ-

ника 

Формулювання 

національного 

показника до 

Протоколу 

Індикатори та їх 

відповідні значення, які 

має бути досягнуті до 

2015 р. 

Національний показник/індикатор 

ЦСР 6 

Індикатор Значення Завдання Індикатор 

Цільові 

значен

ня до 

2015 р. 

6. 2 

(d) 

Доступ до 

умов 

санітарії 

(Access to 

sanitation) 

ст. 6. 2 (d) 

Протоколу 

7 Забезпечення 

населення 

централізованим

и системами  

водовідведення 

Відсоток 

міського та 

сільського 

населення, 

що має 

доступ до 

централізо-

ваних 

системам 

водовідве-

дення 

В містах 

та 

селищах -

80%; 

В селах - 

20% 

6.2. 

Забезпечити 

доступність 

сучасних 

систем 

водовідведе-

ння, 

будівництво 

та 

реконструк-

цію 

водозабірних 

та 

каналізацій-

них очисних 

споруд із 

застосува-

нням новітніх 

технологій та 

обладнання 

6.2.1. Частка 

сільського 

населення, яке 

має доступ до 

покращених 

умов санітарії, 

% 

• За типом 

водовідведе-

ння 

(централізо-

ване/інше) 

• За типом 

покращених 

умов санітарії 

(централізо-

ване/локальне 

водовідведення 

(змивні 

туалети, 

підключені до 

ізольованого 

вигребу або 

септику)/сухі 

туалети з 

компостува-

нням) 

1,9 

6.2.2. Частка 

міського 

населення, яке 

87,1 
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має доступ до 

централізова-

них систем 

водовідведе-

ння, % 

8 Забезпечення 

дітей 

покращеними 

умовами 

санітарії в 

дошкільних та 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладах 

(покращення 

умов санітарії і 

підключення 

дошкільних та 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладів до 

систем 

водовідведення) 

Збільшення 

кількості 

дошкільних 

та загально-

освітніх 

навчальних 

закладів до 

систем 

водовідве-

дення та 

каналізова-

них на вигріб 

  

В містах 

та 

селищах -

на 15 % 

В селах - 

на 5 % 

      

 

І Існуюча законодавча база 

А) Стратегії, законодавча/регуляторна база та міжнародні акти 

 

Законодавча база, яка регулює питання доступу населення до водовідведення є значно менш 

розвинутою, ніж законодавство у сфері питного водопостачання. Основні законодавчо-

правові акти, де визначені принципи, поняття та інструменти, наступні: 

Закон України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення»; 

Закон України «Про житлово-комунальні послуги»; 

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»; 

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення»; 

Водний кодекс України; 

Кодекс України про надра; 

Загальнодержавна цільова програма «Питна вода України»; 

Ряд правил, порядків формування тарифів, розроблення інвестиційних програм, які є 

спільними з сферою питного водопостачання; 

окремі ДБН: 

ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення 

проектування»; 

ДБН 360-92 «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень»; 

 Міжнародні акти: 

Директива Ради 91/271/ЄEC від 21 травня 1991 року «Про очистку міських стічних 

вод». 

 

Б) Інституційні засади 

Відповідальні інституції: 

- Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України (Мінрегіобуд); 

- НКРЕКП; 

- МОЗ; 

- Держводагентство; 

- Місцеві органи влади. 
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v) спостереження (здатність компетентного органу контролювати доступ і умови 

доступу) 

 

Передбачений законодавчо контроль у сфері питної води, питного водопостачання та 

водовідведення лише частково стосується водовідведення: установи державного санітарно-

епідеміологічного нагляду здійснюють контроль за випусками стічних вод у природні водні 

об’єкти. 

 

Інформація щодо обсягів стічних вод, які відводяться й очищується на підприємствах 

водовідведення, та технічного стану систем водовідведення розміщується у щорічній 

Національній доповіді. Не ведеться спостереження і контроль експлуатації санітарних 

систем (вигребів, септиків) приватних садиб/домогосподарств. 

 

vi) наявність даних 

 

Наявні статистичні дані лише для централізованих і локальних систем водовідведення. 

Інформація неповна і ненадійна, публікується у «Національній доповіді про якість питної 

води та стан питного водопостачання в Україні». 

 

Локальні (автономні) очисні споруди - споруди та пристрої, що призначені для очищення 

стічних вод підприємства (абонента) перед їх скиданням у систему господарсько-побутової, 

виробничої або дощової каналізації чи використання в замкнутих схемах водного 

господарства підприємства (ДБН В.2.5-75:2013). Даних про їх кількість і умови утримання 

немає. 

 

В) Фінансові засади 

 

Затрати, необхідні для відведення та очищення стічних вод припадають на підприємство 

водовідведення, яке повинно через встановлення тарифів за надані послуги покрити ці 

затрати. Невідповідність встановленого тарифу реальній собівартості наданих послуг 

призводить до значних збитків на підприємствах, застарілості технологій і обладнання, а 

отже, стримує розвиток систем водовідведення в цілому. 

 

НКРЕКП встановлює тарифів і для водовідведення, і так само ці тарифі «не встигають» за 

змінами тарифів у енергетиці. 

 

На невеликих або малих підприємствах водовідведення тарифи за надані послуги 

встановлюються органами місцевого самоврядування за Моделлю тарифоутворення 

«Собівартість+» , що стимулює їх розвиток і не створює умов для економії ресурсів. Модель 

RAB-регулювання не має пілотного проекту для впровадження її в Україні. 

 

ii) економічна стійкість каналізаційних систем 

 

Тариф на водовідведення у багатьох випадках не відповідає собівартості, тому з економічної 

точки зору системи водовідведення є нестійкими. 

 

iii) цінова доступність послуг комунальних систем 

 

Процент співвідношення тарифу на водовідведення із рівнем заробітної плати в Україні є 

нижчим (менше 1 % для м. Київ), ніж у розвинених європейських країнах. Більш ніж 40 % 

домогосподарств отримувала субсидію станом на вересень 2017 року. 
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ІІ Екологічна та/або пов’язана із здоров’ям ситуація - існуючий стан та 

прогнози 

А) Програми моніторингу та індикатори 

 

У табл. 11 зіставлено європейські цільові показники, національні показники та індикатори, 

національні показники та індикатори цілі сталого розвитку № 6. 

 

Показник, який було встановлено у 2011 р. у Протоколі, «Відсоток міського та сільського 

населення, що має доступ до централізованих системам водовідведення» є цілком 

прийнятним. 

Показник щодо забезпечення покращеними умовами санітарії дошкільних та 

загальноосвітніх закладів також не втрачає пріоритетності. 

 

Деталізація індикаторів ЦСР 6.5.2 є прийнятною, але потребує суттєвої зміни у зборі даних, 

які нині не відслідковуються і не включені до статистичних форм звітності. 

 

Б) Головні проблеми, які пов’язані з цільовою областю 

 

b) питання, що стосуються надійності інформації 

 

i) наявність інформації про охоплення населення (чисельність населення, яка має/не 

має доступу до каналізаційних систем) 

 

Статистичні дані для децентралізованих систем для невеликих населених пунктів не 

збираються тому, що такі системи ніким не контролюються. 

 

За оцінками GLAAS за 2015 р. відсоток населення, що користувався щонайменше базовими 

послугами санітарії сягав: 

- національний рівень – 96 %; 

- міське населення – 97 %; 

- сільське населення – 93 %. 

 

За даними «Національної доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання в 

Україні» у 2015 році показник охоплення міст послугами централізованого водовідведення 

складав 100 % у 14 областях, ще у 5 він знаходився у межах 91-97 %, а в інших областях – 

був меншим за 90 %. 

 

Що стосується цього показника у розрізі населення, то 100 % забезпечення послугами 

централізованого водовідведення було тільки у 3 областях (Миколаївська, Тернопільська та 

Херсонська); у м. Київ – 98,9 %; у Київській – 98 % та Львівській областях – 93,1 % (Рис. 4).  

Сільські населені пункти (серед областей, що надали ці дані) у 2015 році були найбільше 

охоплені централізованим водовідведенням в Одеській – 16 %, Дніпропетровській – 12,2 %, 

Львівській – 10,8 % областях; в усіх інших областях даний показник не перевищував 5 %. 

 

Щодо забезпечення сільського населення - такі дані по багатьом областям відсутні (Рис.5).  
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Рисунок 4. – Охоплення централізованим водовідведенням міського населення 

 

 
Рисунок 5 – Охоплення централізованим водовідведенням сільських н/п та населення 

 

За даними МОЗ станом на 2015 рік (Табл.12) загальна кількість дитячих навчальних закладів 

(ДЗНЗ), що забезпечені системами водовідведення та каналізованих на вигріб, була 15072 

ДНЗ та 16849 загально-освітніх закладів (ЗОНЗ), тоді як на 2011 рік загальна кількість ДЗНЗ, 

що були забезпеченими системами водовідведення та каналізованих на вигріб, сягала 13353 

ДНЗ та 19238 ЗОНЗ. У 2015 році працювало каналізованих на вигріб 4902 (32,5 %) 

дошкільних навчальних заклади (проти 4641 (34,5 %) у 2012) та 7813 (46,4%) 

загальноосвітніх навчальних закладів (проти 8026 (42,2%) у 2012 році); не каналізовані 

взагалі були 95 (0,6 %) ДНЗ (проти 120 (0,9 %) у 2012 році) і 675 (4%) ЗОНЗ проти 885 

(4,6%) у 2012 році. 

 

Таблиця 12. - Доступ до умов санітарії дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів у 

2010-2015 роках в Україні 
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 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Дошкільні навчальні заклади 

Загальна кількість об’єктів (ф. 18) 13169 13353 13445 13611 12268 15072 

Працювало каналізованих на вигріб 4309 4309 4641 5146 5132 4902 

% 32,7 32,3 34,5 37,8 41,8 32,5 

Не каналізовані 172 172 120 116 281 95 

% 1,3 1,3 0,9 0,9 2,3 0,6 

Загальноосвітні навчальні заклади 

Загальна кількість об’єктів (ф. 18) 19650 19238 19033 18720 17100 16849 

Працювало каналізованих на вигріб 8573 8479 8026 6672 7463 7813 

% 43,6 44,1 42,2 35,6 43,6 46,4 

Не каналізовані 1551 1087 885 916 791 675 

% 7,9 5,6 4,6 4,4 4,6 4,0 

 

Щодо забезпечення школярів теплими туалетами, то кількість загальноосвітніх навчальних 

закладів, які не мають централізованого або локального каналізування складає 7010 у 

2015 році (8545 – 2012 році); з них кількість загальноосвітніх навчальних закладів, у яких 

облаштовано внутрішні туалети, 1273 у 2015 році (1576 – 2011 року); кількість дошкільних 

навчальних закладів, які не мають централізованого або локального каналізування, – 3970 у 

2015 році (4328 – 2012 році); кількість дошкільних навчальних закладів, у яких облаштовано 

внутрішні туалети, 942 у 2015 році (539 – 2011 року); кількість загальноосвітніх навчальних 

закладів, які неканалізовані – 675 у 2015 році (1551 – 2010 році); кількість дошкільних 

навчальних закладів, які неканалізовані - 95 у 2015 році (172 – 2010 році). 

 

ii) наявність інформації про якість і кількість стічних вод і їх очищення 

 

За результатами узагальнення даних державного обліку водокористування, здійснених 

Держводагенством України і наведеним у Національній доповіді, протягом 2015 року в 

поверхневі водні об’єкти скинуто 5343 млн. м
3
 стічних вод, у т. ч. підприємствами 

промисловості – 3348 млн. м
3
, житлово-комунальної галузі – 1605 млн. м

3
 та підприємствами 

сільського господарства – 361,4 млн. м
3
. 

 

Із загального обсягу скинутих у водні об’єкти стічних вод забруднені склали 875,1 млн. м
3
 

(16 %), нормативно-очищені – 1389 млн. м
3
 (26 %) та нормативно-чисті без очистки – 

3070 млн. м
3
 (58 %). Основними причинами забруднення поверхневих вод є скид 

забруднених комунально-побутових і промислових стічних вод безпосередньо у водні 

об'єкти та через систему міської каналізації, а також надходження до водних об'єктів 

забруднюючих речовин у процесі поверхневого стоку води з забудованих територій та 

сільгоспугідь. 

 

У територіальному розрізі найбільше забруднених стічних вод скидається у 

Дніпропетровській - 39,1 % від із загального обсягу скидів у області, Донецькій - 31,3 %, 

Запорізькій - 24,8 % та Луганській - 87,9 % областях; у цих 4-ох областях скидається близько 

77 % від об’єму усіх забруднених стічних вод. 

 

За даними санітарно-епідеміологічного нагляду за станом випусків стічних у водні об’єкти, у 

поверхневі водойми та моря протягом 2015 року стічні води скидали 1474 об’єкти; кількість 

господарсько-побутових випусків становила 1019, з них без очищення або з очищенням, що 

не відповідає санітарним нормам – 27,4 %; для промислових випусків ці показники 

становили 502 та 22,5 % відповідно. У табл. 13 наведені дані по окремих областях України. 

 

Таблиця 13. – Питома вага випусків стічних вод у поверхневі водойми у %, які не 

відповідали санітарним нормам у 2015 році 
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№ Регіон всього 
господарсько-

побутових 
промислових 

1 АР Крим      

2 Вінницька 4,5 5,9 3,0 

3 Волинська 19,4 22,7 11,1 

4 Дніпропетровська 58,3 62,1 56,8 

5 Донецька 51,8 59,1 45,3 

6 Житомирська 30,5 37,3 13,0 

7 Закарпатська 26,6 27,5  

8 Запорізька 5,4 18,2  

9 Івано-Франківська 10,1 10,2 10,0 

10 Київська 18,4 21,2  

11 Кіровоградська 28,2 34,4  

12 Луганська 12,0 13,3 10,0 

13 Львівська 11,2 11,9  

14 Миколаївська 23,3 50,0  

15 Одеська 57,5 60,6 42,9 

16 Полтавська 9,5 3,8 18,8 

17 Рівненська 10,9 16,7  

18 Сумська 0,0   

19 Тернопільська 60,0 78,0 24,0 

20 Харківська 22,1 24,2 9,1 

21 Херсонська 60,0 60,0  

22 Хмельницька 15,4 15,5 15,0 

23 Черкаська 7,1 10,5  

24 Чернівецька 37,5 33,3 50,0 

25 Чернігівська 7,4 14,3  

26 м.Київ 0,0   

27 м.Севастополь    

  Всього по Україні 26,4 27,5 21,3 

 

У 2015 р. підприємствами водопровідно-каналізаційного господарства:  

 зібрано стічних вод - 1701,75 млн. м
3
; 

 пройшло через очисні споруди - 1597,48 млн. м
3
 або 93,87 %; 

 пройшло повне біологічне очищення - 1539,51 млн. м
3
 або 90,46 %; 

 пройшло доочищення - 59,9 млн. м
3
 або 3,52 %. 

 

ІІІ Відповідні діючі або заплановані заходи, які спрямовані на вирішення 

головних проблем  

 

Заходи, спрямовані на вирішення основних проблем: 

 на шляху гармонізації з нормативами ЄС, зокрема імплементації Директиви Ради 

91/271/ЄEC від 21 травня 1991 року «Про очистку міських стічних вод», необхідна 

суттєва зміна підходів до вирішення проблем у водовідведенні. Насамперед, 

необхідне прийняття окремого закону «Про водовідведення», який на даний час 

знаходиться у стадії розробки; 

 оновлення нормативної бази з питань водовідведення; 

 налагодження збору даних щодо доступу до санітарії відповідно вимог Протоколу та 

Директиви ЄС про очистку міських стічних вод. 

 

ІV Оцінка експерта 

1. Законодавча база щодо цього питання в Україні розвинута недостатньо. Право 

людини на санітарію прямо законодавчо не закріплено.  
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2. Ключовим законом, який нині визначає засади збору й очищення стічних вод 

централізованими і децентралізованими системами водовідведення є Закон України «Про 

питну воду, питне водопостачання та водовідведення». Але цей закон, по-перше, більш 

стосується питань водопостачання і, по-друге, не в повній мірі відповідає вимогам 

Директиви 91/271/ЄЕС «Про очистку міських стічних вод». 

3. На шляху гармонізації з нормативами ЄС та імплементації Директиви 

91/271/ЄЕС необхідна суттєва зміна підходів до вирішення проблем у водовідведенні. 

Насамперед, потрібно прийняти окремий закон «Про водовідведення», який наразі 

знаходиться на стадії розробки.  

4. Підзаконні акти і нормативна база в сфері санітарії також застарілі й 

обмежуються фактично наявністю будівельних норм і стандартів. На сьогоднішній день 

навіть немає (стара редакція відмінена, а нова не прийнята) ключового документу – Правила 

приймання стічних вод, який визначає засади взаємодії між підприємствами каналізації та 

іншими суб’єктами господарювання.  

5. Фактично відсутні нормативи, які визначають порядок поводження з 

децентралізованими системами водовідведення, що призводить до використання у 

переважній більшості вигребів застарілих конструкцій, які забруднюють неочищеними 

стічними водами водойми і водоносні горизонти. Використання неізольованих вигребів у 

поєднанні з надзвичайно низьким рівнем каналізування в сільській місцевості створює 

серйозну проблему фекального забруднення довкілля і загрозу для здоров’я людини. 

6. Єдиної державної програми розвитку систем водовідведення і покращення 

умов санітарії в Україні немає. Коштів місцевих бюджетів та фінансової складової у тарифах 

ледве вистачає на покриття поточних витрат, а тому розвиток систем практично не 

здійснюється. 

7. Тарифи за послуги з централізованого водовідведення в Україні є нижчими у 

порівнянні з Європейськими країнами як за абсолютними показниками, так і по відношенню 

до середнього рівня доходів сім’ї. В той же час відсутність будь-яких механізмів управління 

децентралізованими системами водовідведення, а також діючої системи відповідальності за 

порушення екологічних нормативів децентралізованими системами, робить підключення до 

централізованої каналізації мало привабливим. 

8. Рівень доступу населення до послуг централізованого водовідведення по 

областях України за даними Національної доповіді за 2015 рік складав: у міській місцевості - 

від 93,1 до 100 %, у сільський – від 0,4 до 16 %. 

9. Показник, який було встановлено у 2011 р. у Протоколі, «Відсоток міського 

та сільського населення, що має доступ до централізованих системам водовідведення» є 

цілком прийнятним і має бути узгодженим з індикаторами ЦСР 6.2. Показник щодо 

покращення доступу до санітарії в дитячих та загальноосвітніх навчальних закладах 

залишається пріоритетним, але потребує перегляду індикаторів. 

 

 

Цільова область V 
 

Стаття 6. 2 (е) перша частина 

 
Відповідно статті 6.2 (е) першої частини Протоколу було встановлено 1 національний 

цільовий показник та 2 індикатори щодо рівня роботи колективних й інших систем 

водопостачання забезпечення (Табл. 14). 

 

Таблиця 14 –  Національні показники та індикатори, встановлені до Статті 6.2(е) 

№ 

цільо-

вої 

Формулювання 

цільового показника 

відповідно до 

№ 

нац. 

показ-

Формулювання 

національного 

показника до 

Індикатори та їх відповідні 

значення, які мають бути 

досягнуті до 2015 р. 

Націо-

нальний 

показник
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обла-

сті 

Керівництва ника Протоколу 

Індикатор Значення 

/індика-

тор ЦСР 

6 

6.2 e Рівень роботи 

колективних та інших 

систем 

водопостачання (Level 

of performance of 

collective and other 

systems for water 

supply) Ст. 6.2(e) 

Протоколу, перша 

частина 

9 Зменшення 

протяжності 

трубопроводів 

водовідведення 

та 

водопостачання, 

що перебувають 

в аварійному 

стані  

Відсоток 

замінених 

аварійних 

трубопрово-

дів  

В містах з 

населенням 

більш 

500 000 чол. - 

30%; 

В інших 

населених 

пунктах – 

15 % 

Не 

встано-

влено 

 
І Існуюча законодавча база  

А) Стратегії, законодавча/регуляторна база та міжнародні акти 

 

Основні визначення та завдання щодо рівня роботи колективних й інших систем 

водопостачання закріплені в: 

Законі України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» Стаття 1: 

 

нормативи питного водопостачання - розрахункова кількість питної води, яка 

необхідна для забезпечення питних, фізіологічних, санітарно-гігієнічних та побутових 

потреб однієї людини протягом доби у конкретному населеному пункті, на окремому об'єкті 

або транспортному засобі при нормальному функціонуванні систем питного водопостачання, 

при їх порушенні та при надзвичайних ситуаціях техногенного або природного характеру; 

система питного водопостачання - сукупність технічних засобів, включаючи 

мережі, споруди, устаткування (пристрої), для централізованого та нецентралізованого 

питного водопостачання; 

технологічні нормативи використання питної води - максимально допустимий 

обсяг технологічних витрат води при її виробництві та транспортуванні, використанні на 

власні потреби підприємствами питного водопостачання та утриманні зон санітарної 

охорони. 

Норми та правила визначені у підзаконних нормативних документах:  

 ДСанПіН 2.2.4.171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для 

споживання людиною»; 

 «Порядок розроблення та затвердження технологічних нормативів використання 

питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого 

водопостачання та/або водовідведення» (Наказ Мінрегіону від 25.06.2014 р. 

№ 179); 

 «Методика розрахунку втрат питної води підприємствами, які надають послуги з 

централізованого водопостачання» (Наказ Мінрегіону від 25.06.2014 р., № 180); 

 «Методика розрахунку технологічних витрат питної води підприємствами, які 

надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення» 

(Наказ Мінрегіону від 25.06.2014 р. № 181). 

 

Б) Інституційні засади 

ЦОВВ: 

- Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства; 

- НКРЕКП. 
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Органи місцевого самоврядування є власниками систем водовідведення та повинні 

здійснювати їх розвиток. Крім того, вони встановлюють тарифи для не ліцензіатів НКРЕКП. 

 

Експлуатацію систем водовідведення здійснюють підприємства різної форми власності, які 

несуть відповідальність за якість послуг. 

У переважній більшості підприємства ВКГ належать до комунальної власності. Окремі 

системи, наприклад, ДМПВКГ «Дніпро-Західний Донбас», знаходяться у державній 

власності. В населених пунктах, де будівництво систем водопостачання/водовідведення 

проводилось за кошти його жителів, та система належить до приватної форми власності. 

 

В) Фінансові засади 

c) Економічний потенціал 

 

i) критерії ефективності, стійкості та цінової доступності водогосподарських 

послуг 

Модель тарифоутворення «Собівартість+» використовується на підприємствах 

водопостачання-водовідведення, але вона не стимулює їх розвиток та не створює умов для 

економії ресурсів. 

 

ii) ціна на воду та її соціальна доступність (наприклад, порівняння вартості води з 

доходом сім'ї) 

 

Оцінити соціальну доступність вартості питної води складно, тарифи на воду сильно 

різняться (мінімальний тариф – 4,32 грн/м
3
; максимальний – 15,42 грн/м

3
), як по окремих 

регіонах, так і в межах цих регіонах, що залежить від типу водозабору (поверхневий або 

підземний), якості води у джерелі, наявності очисних споруд, протяжності та стану мереж 

тощо. Доходи сімей також сильно різняться в залежності від регіону та особливостей 

домогосподарств тощо. 

 

Проте у вартості житлово-комунальних послуг плата за воду не є визначальною, а впродовж 

багатьох років була найнижчою. 

 

ІІ Екологічна та/або пов’язана із здоров’ям ситуація - існуючий стан та 

прогнози 

А) Програми моніторингу та індикатори 

 

Встановлений національний індикатор (Табл. 14) «Зменшення протяжності трубопроводів 

водовідведення та водопостачання, що перебувають в аварійному стані» не є показовим. Це 

не єдине та не ключове вирішення проблеми, бо оцінка рівня роботи систем 

централізованого водопостачання за кількістю зниження аварійності трубопроводів є доволі 

умовною. Тому цей індикатор потребує перегляду. 

 

Б) Головні проблеми, які пов’язані з цільовою областю 

ii) середня тривалість подачі питної води 

 

Подача питної води з систем водопостачання може відбуватися цілодобово або кілька годин 

на добу (тобто за графіком); у сільській місцевості графік може становити кілька годин на 

тиждень. За даними Національної доповіді у 2015 році подача питної води з систем 

централізованого водопостачання здійснювалася за графіком у 42 містах, 245 селищ та 133 

сіл, у тому числі: 

• м. Гайсин, смт Теплик, смт Глухівці (Вінницька обл.); 
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• 13 міст та 31 селище Донецької області; 

• м. Хуст, м. Мукачеве, м. Тячів, м. Іршава (Закарпатська обл.); 

• 23 селища Запорізької області; 

• м. Снятин, м. Надвірна, м. Косів (Івано-Франківська обл.); 

• м. Гайворон, м. Помічна (Кіровоградська обл.); 

• м. Кремінна, м. Попасна, м. Золоте, м. Привілля, м. Новодружеськ, 5 селищ 

(Луганська обл.); 

• м. Соснівка, м. Ходорів, м. Трускавець, м. Новий Калинів, м. Борислав, 2 

селища (Львівська обл.); 

• м. Очаків, м. Снігурівка, 133 села Миколаївської області; 

• м. Білгород-Дністровський, м. Роздільна, 66 селищ Одеської області; 

• м. Борщів, м. Бучач, 5 селищ Тернопільської області; 

• 111 селищ Херсонської області; 

• м. Сторожинець, м. Герца, м. Хотин (Чернівецька обл.). 

 

На законодавчому рівні не встановлено, що подача питної води має бути цілодобовою. 

Графік подачі води в населеному пункті встановлює власник системи водопостачання. 

Відключення споживачів від водопостачання може відбуватися через планові або аварійні 

ремонти у системах водопостачання. У ДБН В.2.5-74 «Водопостачання. Зовнішні мережі та 

споруди. Основні положення проектування» наведено максимально допустимий час 

ліквідації аварій: від 8 до 24 год у залежності від глибини залягання водоводів. 

 

Також відключення споживачів може відбуватися за борги по оплаті послуг, але відповідної 

статистики немає. 

 

iii) відсоток проб, які не відповідають нормам вмісту залишкового хлору в точці 

споживання (тільки для країн, у яких хлорування є обов'язковим) 

 

Згідно ДСанПіН 2.2.4.171-10 знезараження питної води є обов’язковим для систем із забором 

води з поверхневих джерел. З підземних джерел, у випадку їх бактеріальної чистоти та 

відсутності «розриву струменя води», вода може подаватися споживачам без знезараження: 

наприклад, у Сумській області підземна вода подається споживачам без очищення та 

дезінфекції. З епідемічної токи зору рекомендується знезаражувати воду в будь-якому разі. 

 

За ДСанПіН 2.2.4.171-10 знезараження допускається проводити шляхом впливу на патогенні 

мікроорганізми фізичних (ультрафіолетове опромінювання, ультразвук тощо), хімічних 

(хлор, гіпохлорит, озон, діоксид хлору, оксидантний газ тощо) та фізико-хімічних факторів. 

Виробник повинен вжити заходів щодо мінімізації забруднення питної води. 

 

В існуючій практиці знезараження питної води хлорування використовується найчастіше 

через його економічну та технологічну ефективність у порівнянні з будь-якими іншими 

відомим методом. Також на більшості підприємств застосовується гіпохлорит натрію, 

отриманий безпосередньо на місці електролізним способом, наприклад, ТОВ 

«Білоцерківвода». Знезараження змішаними оксидантами використовується на 

підприємствах м. Коломия, м. Івано-Франківськ. Діоксид хлору для знезараження питної 

води використовується у м. Жовті Води, м. Чорноморськ. 

 

Під час знезараження водопровідної питної води залишкові концентрації реагентів 

визначаються нерідше одного разу на годину (п. 3.14). Статистика щодо відсотка проб, які не 

відповідають нормам вмісту залишкового хлору відсутня. 
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iv) основні «відмови» в роботі (включаючи поломку клапанів і фітингів) систем 

водопостачання пов’язані з аварійністю на трубопровідних системах (магістральних та 

розподільних мережах). 

 

За даними Національної доповіді у 2015 р. сумарна протяжність водопровідних мереж 

оцінювалась у 106374,4 км, з них ветхі й аварійні (ті, що потребували заміни) складали 

36185,4 км (34 %); протягом року було замінено лише 573,6 км (1,6 %) від потреби. Останні 

роки ситуація не міняється через дуже низький рівень проведення реноваційних робіт. 

 

У 2014-2015 роках найбільша кількість аварій на трубопроводах систем водопостачання 

протягом року була у Херсонській області - 6,7 аварій на 1 км мережі; а найменша - у 

Сумській та Чернівецькій областях - 0,28 та 0,32 аварій на 1 км мережі відповідно (Рис. 6). 

 
Рисунок 6 – Аварійність на водопровідних мережах 

 

Інформацію про причини аварійних ситуацій – через пошкодження труб або запірно-

регулюючої арматури, збирають підприємства, які експлуатують систему водопостачання, у 

відповідних журналах або їх іншій документації. 

 

v) втрати води 

 

У Національній доповіді приводиться сумарний показник «технологічні витрати та втрати 

води», який є різницею між обсягами піднятої (вихідної) та реалізованою води, при цьому 

технологічні витрати, які необхідні для забезпечення самого процесу підйому та очищення 

води, складають біля 12-15 % для поверхневих та 3-5 % для підземних вод, основні втрати 

води припадають на витоки води з мереж. 

 

У 2015 році технологічні витоки та втрати води становили понад 35 % від загального обсягу 

піднятої води. Така ситуація була у попередніх роках, що, насамперед, зумовлено високою 

аварійністю систем транспорту води (Рис. 7). 
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Рисунок 7 – Витрати та витоки (% до піднятої води) 

На величину показника втрат води також впливає недосконалість існуючої системи обліку 

води, наявність несанкціонованих підключень, відсутність лабораторій оперативного пошуку 

та ліквідації аварій та ін.  

 

vi) поставка води сертифікованими (наприклад, Міжнародною організацією з 

стандартизації (ІСО)) постачальниками або інші системи гарантії якості води 

 

Відповідно до законодавства підприємства, які здійснюють діяльність у сфері 

централізованого водопостачання, підлягають ліцензуванню. Ліцензування здійснюється 

НКРЕКП або місцевими органами самоврядування. 

 

На підприємстві ТОВ «Білоцерківвода» створено і впроваджено Систему управління 

підприємством на базі вимог міжнародних стандартів ISO 9001. 

 

Відповідно до ДСанПіН 2.2.4.171-10 Санітарні норми встановлюють вимоги до безпечності 

та якості питної води, а також правила виробничого контролю та державного санітарно-

епідеміологічного нагляду в сфері питного водопостачання населення та є обов'язковими для 

виконання органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, 

установами, організаціями незалежно від форми власності та підпорядкування. 

 

Є системи, які не призначені для гарантування якості питної води на рівні ДСанПіН 

2.2.4.171-10, тому вони мають бути доповнені. Заходи для розвитку таких систем 

відображені у Схемах оптимізації водопостачання та водовідведення. Наприклад, такі схеми 

оптимізації були розроблені для м. Харків, м. Запоріжжя, м. Кривий Ріг, м. Луганськ. Для 

систем, які можуть гарантувати якість питної води відповідно до вимог ДСанПіН 2.2.4.171-

10, спосіб гарантування якості води викладений у технологічному регламенті підприємства, 

який містить основні технологічні режими та вимоги для забезпечення якості питної води. 

 

vii) скарги, отримані владою і/або провайдерами послуг на якість надаваних послуг 

 

Статистики стосовно кількості поданих скарг на національному рівні, принаймні у 

доступних джерелах, немає. 
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viii) наявність потенціалу, необхідного для подолання екстремальних погодних умов, 

виконання Керівництва по забезпеченню водопостачання та санітарії при екстремальних 

погодних явищах 

 

Для водопостачання регіонів, які постраждали внаслідок стихійного лиха або інших 

надзвичайних ситуацій, кошти виділяються із спеціального резервного фонду за 

розпорядженням Кабінету Міністрів України, опікується ліквідацією надзвичайних ситуацій 

та подоланням їх наслідків Державною службою України з надзвичайних ситуацій. 

  

ІІІ Відповідні діючі або заплановані заходи, які спрямовані на вирішення 

головних проблем  

 

Пріоритетними на найближчі роки заходами, спрямованими на вирішення основних 

проблем, відповідно до Загальнодержавної програми «Питна вода України» є: 

• заміна та реконструкція аварійних водопровідних мереж; 

• заміна зношеного насосного та іншого технологічного обладнання; 

• будівництво водопроводів у селах, де користуються привізною питною водою; 

• проектування та будівництво водопроводів (по можливості) в селищах 

міського типу, де відсутнє централізоване водопостачання; 

• перехід від подачі води за графіком на цілодобове водопостачання; 

• покращення системи знезараження питної води, перехід від використання 

рідкого хлору до більш сучасних та безпечних методів дезінфекції, наприклад, застосування 

електролізного гіпохлориту натрію, діоксиду хлору, змішаних оскидантів тощо; 

• посилення контролю за скидом стічних вод, особливо у районах питних 

водозаборів; 

• облаштування зон санітарної охорони, суворе дотримання правил їх 

функціонування. 

 

ІV Оцінка експерта 

1. Відсутність протягом тривалого часу інвестицій у розвиток систем 

водопостачання (фактично кошти взагалі не вкладались) спричинила технічне старіння 

застосованих технологій, устаткування, матеріалів, реагентів тощо. Практика будівництва 

типових споруд водоочищення без урахування якості води в районі конкретного водозабору 

призвела до того, що у даний час на багатьох водопроводах наявні водоочисні споруди є 

неадекватними якості води джерела і неспроможні забезпечити необхідний рівень очищення 

води до встановлених нормативів. 

2. Існуючі технології кондиціювання води та режими експлуатації споруд не 

розраховані на досягнення якості води згідно європейських вимог та ДСанПіН. Сучасні 

технології не впроваджуються через брак коштів у підприємств водопостачання та 

необхідність збільшення експлуатаційних витрат, а отже, і собівартості наданих послуг. 

3. Системи транспортування води переважно працюють у режимах, які суттєво 

відрізняються від проектних, і зі значним недовантаженням. Це, насамперед, є причиною 

непродуктивних витрат енергетичних, матеріальних та трудових ресурсів, сприяє 

погіршенню внутрішнього стану трубопроводів і якості води під час її транспортування до 

споживачів. 

4. Системи транспорту води (магістральні водоводи, розподільні 

внутрішньоквартальні та вуличні мережі) технічно сильно застарілі, характеризуються 

високою аварійністю, що зумовлює надзвичайно високі рівні втрат питної води при її 

транспортуванні. 

5. У теперішній час при тарифоутворенні на підприємствах водопостачання 

застосовується модель «собівартість плюс», яка не стимулює розвиток систем 

водопостачання та підвищення енерго- і ресурсоефективності. 
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6. Встановлений національний показник «Зменшення протяжності трубопроводів 

водовідведення та водопостачання, що перебувають в аварійному стані» є доволі умовним і 

потребує перегляду.   

 

 
Цільова область VІ 

 

Стаття 6. 2 (e), друга частина Рівень роботи колективних й інших санітарних 

систем 

 
Відповідно до статті 6.2 (е) друга частина Протоколу було встановлено 1 національний 

цільовий показник щодо рівня роботи колективних й інших санітарних систем (Табл.15). 

 

Таблиця 15 – Національні показники та індикатори, встановлені до статті 6.2(е) друга 

частина 

№ 

цільо-

вої 

області 

Формулювання 

цільового показника 

відповідно до 

Керівництва 

№ 

нац. 

показ-

ника 

Формулювання 

національного 

показника до 

Протоколу 

Індикатори та їх відповідні 

значення, які мають бути 

досягнуті до 2015 р. 
Нац. 

показник/ 

індикатор 

ЦСР 6 Індикатор Значення 

6. 2 (e) Рівень роботи 

колективних й інших 

санітарних систем 

(Level of performance 

of collective and other 

systems for sanitation) 

ст. 6. 2 (e) Протоколу, 

друга частина 

9 Зменшення 

протяжності 

трубопроводів 

водовідведення 

та 

водопостачання, 

що перебувають 

в аварійному 

стані  

Відсоток 

замінених 

аварійних 

трубопро-

водів  

у містах з 

населенням 

більше 

500000  чол.– 

30%; 

в інших 

населених 

пунктах – 15 % 

 Не 

встановлено 

 
І Існуюча законодавча база  

А) Стратегії, законодавча/регуляторна база та міжнародні акти 

 

Законодавча і нормативна база у сфері водовідведення розвинена недостатньо порівняно зі 

сферою водопостачання. 

 

Основні положення та завдання у цій сфері закріплені у Водному кодексі України, Кодексі 

України про надра та законах України: «Про питну воду, питне водопостачання та 

водовідведення», «Про житлово-комунальні послуги», «Про охорону навколишнього 

природного середовища", «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення», «Правилах охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами» та 

нормативно-правових актах, що регламентують роботу системи централізованого 

водовідведення: 

 Правила користування системами централізованого комунального водопостачання 

та водовідведення в населених пунктах України; 

 ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення 

проектування»; 

 ДБН 360-92 «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських 

поселень» (зі змінами); 



 

103 

 «Правила приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи 

каналізації населених пунктів України» (нова редакція документу проходить погодження 

відповідних установ, старий документ був скасований у травні 2017 року). 

 

Основні визначення, які стосуються цільової області. 

Закон України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» (Стаття 1): 

 водовідведення - діяльність із збирання, транспортування та очищення стічних вод за 

допомогою систем централізованого водовідведення або інших споруд відведення 

та/або очищення стічних вод; 

 підприємство централізованого водовідведення - суб’єкт господарювання, що 

здійснює експлуатацію об’єктів/систем централізованого водовідведення; 

 система централізованого водовідведення - сукупність технічних засобів, включаючи 

мережі, споруди, устаткування (пристрої), для централізованого відведення та 

очищення стічних вод, що пов’язані єдиним технологічним процесом; 

 централізоване водовідведення - господарська діяльність із відведення та очищення 

стічних вод за допомогою системи централізованого водовідведення. 

Водний Кодекс України (Стаття 1): 

 вода зворотна - вода, що повертається за допомогою технічних споруд і засобів з 

господарської ланки кругообігу води в його природні ланки у вигляді стічної, 

шахтної, кар'єрної чи дренажної води; 

 вода стічна - вода, що утворилася в процесі господарсько-побутової і виробничої 

діяльності (крім шахтної, кар'єрної і дренажної води), а також відведена з забудованої 

території, на якій вона утворилася внаслідок випадання атмосферних опадів; 

 гранично допустима концентрація (ГДК) речовини у воді - встановлений рівень 

концентрації речовини у воді, вище якого вода вважається непридатною для 

конкретних цілей водокористування; 

 гранично допустимий скид (ГДС) речовини - маса речовини у зворотній воді, що є 

максимально допустимою для відведення за встановленим режимом даного пункту 

водного об'єкта за одиницю часу; 

 забруднення вод - надходження до водних об'єктів забруднюючих речовин; 

 забруднююча речовина - речовина, яка привноситься у водний об'єкт у результаті 

господарської діяльності людини; 

 засмічення вод - привнесення у водні об'єкти сторонніх предметів і матеріалів, що 

шкідливо впливають на стан вод; 

 зона санітарної охорони - територія й акваторія, де запроваджується особливий 

санітарно-епідеміологічний режим з метою запобігання погіршення якості води 

джерел централізованого господарсько-питного водопостачання, а також з метою 

забезпечення охорони водопровідних споруд; 

 ліміт скиду забруднюючих речовин - граничний обсяг скиду забруднюючих речовин у 

поверхневі водні об'єкти, який встановлюється в дозволі на спеціальне 

водокористування. 

В цілому законодавча база потребує подальшого удосконалення та розвитку. 

 

Б) Інституційні засади 

- ЦОВВ; 

- Мінрегіонбуд; 

- НКРЕКП. 

 

Органи місцевого самоврядування є власниками систем водовідведення та повинні 

здійснювати їх розвиток, крім того вони встановлюють тарифи для не ліцензіатів НКРЕКП. 
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Експлуатацію систем водовідведення здійснюють підприємства різної форми власності, 

більшість комунальної, які несуть відповідальність за якість послуг. 

В) Фінансові засади 

 

f) ціна послуг з відведення стічних вод 

 

Тариф на послуги з централізованого водовідведення (для ліцензіатів НКРЕКП мінімальний 

складає – 3,42 грн/м
3
, максимальний – 15,69 грн/м

3
), як і для водопостачання, у багатьох 

випадках не покриває собівартість послуги з водовідведення, що не дає можливості 

здійснювати оновлення, модернізацію та розвиток цих систем. 

 

У малих населених пунктах власники домогосподарств не хочуть підключаються до 

централізованих систем каналізування через те, що скидати стічні води значно дешевше у 

навколишнє природне середовище. 

 

g) стійкість діяльності операторів у певних економічних, екологічних, технічних, 

фінансових, експлуатаційних і кадрових умовах 

 

На даний час стійкість діяльності операторів низька через ряд фінансових причин: тариф не 

покриває вартість наданих послуг, оператори не можуть забезпечити беззбитковий тариф 

тощо. 

 

h) скарги, отримані владою і/або провайдерами послуг у зв'язку з ефективністю 

обслуговування; 

 

Статистики стосовно кількості поданих скарг на національному рівні, принаймні у 

доступних джерелах, немає. 

 

ІІ Екологічна та/або пов’язана із здоров’ям ситуація - існуючий стан та 

прогнози 

А) Програми моніторингу та індикатори 

 

Для Національної доповіді інформацію від підприємств збирають обласні житлово-

комунальні господарства (ОЖКГ) та подають у Мінрегіон від області. Відповідальними за 

збір інформації є ОЖКГ та Мінрегіон. 

 

Встановлений показник до цієї цільової області (Табл. 15) по Протоколу «Зменшення 

протяжності трубопроводів водовідведення та водопостачання, що перебувають в 

аварійному стані» цілком адекватний, проте значення індикатора повинно бути переглянуте. 

 

Б) Головні проблеми, які пов’язані з цільовою областю 

 

b) існуючі вимоги щодо еталонних показників 

 

Еталонних показників для роботи колективних й інших санітарних систем немає. 

 

с) відмови насосів 

 

Системи централізованого водовідведення, як і водопостачання, були в основному 

побудовані ще за часи СРСР. Продуктивність встановленого насосного (та іншого) 

обладнання розраховувалася на далеку перспективу і передбачала постійне збільшення. За 

часи незалежності обсяги стоків, які перекачуються, у системах знизилися. Це призвело до 
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невідповідності проектної та фактичної потужності насосів і значних перевитрат 

електроенергії, крім того насосне та енергетичне обладнання не оновлювалось протягом 

багатьох років і у теперішній час переважно є технічно застарілим і не відповідає існуючим 

високотехнологічним аналогам. 

 

За даними Національної доповіді у 2015 році проектна потужність каналізаційного насосного 

обладнання майже у 3,1 рази була більшою від фактичної. Заміни потребували 32,4 % 

насосних агрегатів, а було замінено лише 15,1 % від потреби. 

Відповідно до ДБН В 2.5-75 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення 

проектування» при проектуванні станцій очищення стічних вод передбачається встановлення 

резервних насосів, але в реальних умовах це не завжди виконується. 

 

d) засмічення каналізаційних трубопроводів 

 

Проблема засмічення каналізаційних трубопроводів є проблемою локального рівня, вона 

вирішується на місцях шляхом виконання правил експлуатації трубопроводів. 

e) ефективність очищення з точки зору видалення органічних і поживних речовин 

 

За даними Національної доповіді у 2015 році разом із стічними водами до поверхневих 

водних об’єктів надійшло: завислих речовин - 27,17 тис. т, нафтопродуктів - 311,1 т, азоту 

амонійного - 5,8 тис. т, нітратів - 44,76 тис. т, нітритів - 1,13 тис. т, СПАР - 212,9 т, заліза - 

491,2 т, фосфатів - 4382 т й ін.; сумарний показник ХСК дорівнював 80,7 тис. т, БСК – 

17,95 тис. т. 

 

Очевидно, що ефективність очищення стічних вод є недостатньою. Проблема в основному 

полягає у: недостатності існуючої продуктивності каналізаційних очисних споруд (КОС) або 

їх відсутності (у сільській місцевості); відсутності стадій біологічного очищення та 

доочищення; неадекватності технологій очищення наявній якості стічних вод, технічній 

застарілості обладнання та ін. 

 

ІІІ Відповідні діючі або заплановані заходи, які спрямовані на вирішення 

головних проблем 

 

До основних запланованих заходів вирішення проблем можна віднести наступні: 

 оптимізація роботи систем очистки стічних вод шляхом заміни застарілого 

обладнання та модернізації каналізаційних очисних споруд; 

 впровадження додаткових методів очищення стічних вод; 

 використання сучасних методів утилізації осаду стічних вод; 

 встановлення резервних насосів на каналізаційних насосних станціях; 

 контроль за додержання правил експлуатації трубопроводів. 

 

ІV Оцінка експерта 

1. Підходи до управління якістю очищених стічних вод в Україні суттєво 

відрізняються від прийнятих у країнах Європи, зокрема вимоги до якості 

очищених стічних вод розраховуються, виходячи виключно з особливостей 

водойми, куди здійснюється скид, на відміну від вимог Європейської директиви, 

яка враховує розміри населеного пункту. 

2. Тариф за послуги з водовідведення (мінімальний тариф – 3,42 грн/м
3
; 

максимальний – 15,69 грн/м
3
), як правило, не покриває повністю собівартість 

наданих послуг, що не дозволяє забезпечити відшкодування поточних витрат і 

здійснювати планомірний розвиток систем, крім того тарифоутворення базується 
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на моделі «собівартість плюс», яка не стимулює розвиток каналізаційного 

господарства. 

3.  Існуючі каналізаційні очисні споруди не дозволяють забезпечити потрібну 

ефективність очищення стічних вод, внаслідок чого у 2015 році із загального 

обсягу скинутих у водні об’єкти стічних вод забруднені складали 16 %, 

нормативно-очищені – 26 %, нормативно-чисті без очищення – 58 %. 

Причини неефективної роботи каналізаційних очисних споруд наступні: станції 

очищення стічних вод недозавантажені, технології, які на них застосовуються, не 

призначені для видалення азоту та фосфору, у великих містах відбувається скид 

неочищених промислових стічних вод у загальну систему каналізації. 

4. Серйозну проблему становить також значна (подекуди до 10 разів) 

недовантаженість систем водовідведення, як в цілому, так і їх окремих елементів. 

Це призводить до перевитрат електроенергії та як наслідок веде до зростання 

собівартості послуг з водовідведення. 

5. Показник до Протоколу «Зменшення протяжності трубопроводів водовідведення 

та водопостачання, що перебувають в аварійному стані» цілком адекватний, 

проте значення індикатора повинно бути переглянуте. 

 

 

Цільова область VІІ 
 

Стаття 6. 2 (f), перша частина Застосування визнаних хороших практик для 

управління водопостачанням 
 

І. Існуюча законодавча база 

А) Стратегії, законодавча/регуляторна база та міжнародні акти 

 

• План імплементації Директиви Ради 98/83/ЄС від 3 листопада 1998 року про якість 

води, призначеної для споживання людиною Мінрегіону України, затверджений 

Постановою КМУ від 04.03.2015 № 162; 

• У 2009 році Україна прийняла стандарт ISO 9001:2015 у національному стандарті 

ДСТУ ISO 9001; 

• ISO 9001 не є обов’язковим, це система добровільної сертифікації; 

• Стандартів ISO серії 14000 містять установи щодо елементів системи управління 

навколишнім середовищем, а також настанови щодо здійснення екологічного аудиту, 

вони зазнали 2 переглядів стандартів серії ISO 14000 (у 2004 та 2015 роках), до 

2018 року триває перехідний період, впродовж якого діють 2 версії стандарту 

ISO 14001; 

• Лише поодинокі підприємства водопостачання та водовідведення здійснюють спробу 

підготовки до сертифікації за стандартами ISO; 

• План по забезпеченню безпеки води та сертифікація згідно з ІСО 22000 в Україні не 

реалізуються. 

Вимоги щодо улаштування та функціонування зон санітарної охорони викладені у: 

• Санітарних нормах і правилах планування та забудови населених пунктів, 

затверджених постановою Державного санітарного лікаря України від 19.06.96 

№ 173 (зі змінами); 

• ДБН 360-92 «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» 

(зі змінами); 

• ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні 

положення проектування» (розділ 15. Зони санітарної охорони); 
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• «Положенні про порядок проектування та експлуатації зон санітарної охорони джерел 

водопостачання та водопроводів господарсько-питного призначення» (затверджено 

постановою головного санітарного лікаря СРСР від 18.12.1982 р., № 2640-82). 

 

ІІ Екологічна та/або пов’язана із здоров’ям ситуація - існуючий стан та 

прогнози 

А) Програми моніторингу та індикатори 
У цій цільовій області Україна не встановила цільовий показник ні до Протоколу, а ні до 

ЦСР № 6. Показник до статті 6.2. f. «Застосування визнаних хороших практик для управління 

водопостачанням» є доцільним і має ґрунтуватися на визначені переліку хороших практик 

управляння водопостачанням з урахуванням досвіду вітчизняного та інших країн. 

 

Б) Головні проблеми, які пов’язані з цільовою областю, та заплановані заходи, 

які спрямовані на їх вирішення 

 

До основних проблем можна віднести наступні: 

 низька якість води у джерелах водопостачання через підвищення антропогенного 

навантаження на водні ресурси; 

• система технічних стандартів та будівельних документів у сфері водопостачання не 

повністю відповідає світовим нормам і з радянських часів вона докорінно практично 

не переглядалася; 

• на даний час в Україні почалась імплементація Водної рамкової Директиви, однією з 

вимог якої є розробка планів управління річковими басейнами (ПУРБ), Україна 

планує до 2024 року розробити та впроваджувати 9 ПУРБ; 

• в Україні не запроваджені Плани забезпечення безпеки води, проте для кожного 

підприємства розробляються Схеми оптимізації водопостачання та водовідведення, де 

визначено відповідні заходи для розвитку систем, проте не завжди всі заходи 

виконуються на практиці; 

• зниження перманганатної окиснюваності та вмісту хлорорганічних речовин; 

• технології очищення або кондиціювання води для видалення марганцю, фтору, 

зниження жорсткості та інших мінеральних компонентів практично відсутні, вони 

можуть бути впроваджені на рівні невеликих установок; 

• брак коштів підприємств водопостачання для впровадження сучасних технологій та 

водоочисного обладнання. Необхідно переглянути заходи Загальнодержавної 

програми «Питна вода України» та визначити і закріпити законодавчо джерела 

фінансування, включаючи Держбюджет. 

 

ІV Оцінка експерта 

У теперішній час застосування «визнаних передових методів управління» підприємствами 

водопровідно-каналізаційного господарства в Україні відбувається лише частково, зокрема 

на законодавчому рівні (та в переважній більшості випадків – на практиці) вирішується 

питання створення зон санітарної охорони і належного дотримання режиму їх 

функціонування. 

 

Питання стандартизації діяльності за міжнародними стандартами, розробка планів 

управління річковими басейнами та інше знаходяться лише на стадії впровадження. 

 

Принципи та методики розробки Планів забезпечення безпеки води залишаються 

невідомими в Україні, а Схеми оптимізації водопостачання та водовідведення не 

виконуються в повній мірі на практиці. 
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Показник до статті 6.2. f. «Застосування визнаних хороших практик для управління 

водопостачанням» є важливим і має ґрунтуватися на визначені та затвердженні переліку 

хороших практик управляння водопостачанням та розроблятися з урахуванням досвіду 

вітчизняного та інших країн. 

 

 

 
Цільова область VIII 

 

Стаття 6. 2 (f), друга частина Застосування визнаних хороших практик для 

управління санітарією 
 

І Існуючі політичні база/рамки 

А) Стратегії, законодавча/регуляторна база та міжнародні акти 

 

План імплементації Директиви Ради 91/271/ЄЕС від 21 травня 1991 р. «Про очищення 

міських стічних вод», відповідальним за впровадження якої є Мінрегіонбуд України 

затверджено Постановою КМУ від 04.03.2015 № 162. 

Системи сертифікації за міжнародно визнаними стандартами ISO 9000 або ІСО 1400 

перевіряються незалежними органами. 

 

Лише окремі підприємства водопостачання та водовідведення здійснюють спробу підготовки 

до сертифікації за стандартами ISO. 

 

Планів забезпечення безпеки (ПЗБ) води і санітарії (у 2015 році ВООЗ вже розробило 

Керівництво з підготовки ПЗБ санітарії) в Україні немає. 

 

ІІ Існуючий стан та прогнози 

А) Програми моніторингу та індикатори 

 

У цій цільовій області Україна не встановила цільовий показник ні до Протоколу, а ні до 

ЦСР № 6. Показник до статті 6.2. (f) друга частина «Застосування визнаних хороших практик 

для управління водовідведенням» є доцільним і має ґрунтуватися на визначені переліку 

хороших практик управляння водовідведенням з урахуванням досвіду вітчизняного та інших 

країн. Один або декілька індикаторів до Протоколу має бути розроблено з урахуванням 

існуючих кращих практик у цій області. 

 

ІV Оцінка експерта 

1. У теперішній час в Україні відсутня ефективна система застосування визнаних методів 

управління санітарією. 

2. Зараз система сертифікації в Україні знаходиться у стадії розвитку на шляху інтеграції 

до міжнародних стандартів. Конкретно щодо підприємств водопостачання та 

водовідведення, то тільки деякі з них роблять спробу підготовки до сертифікації за 

стандартами ISO (наприклад, на ТОВ «Білоцерківввода» створено і впроваджено 

Систему управління підприємством на базі вимог міжнародних стандартів ISO 9001). 

3. Законодавче закріплення знання та методики розроблення Планів із забезпечення 

безпеки води/санітарії в Україні відсутні; розробка та формування планів управління 

річковими басейнами тільки розпочинається. 

4. Один або декілька індикаторів до статті 6.2 (f), другої частини Протоколу має бути 

розроблено з урахуванням кращих практик управляння санітарією інших країн. 
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Цільова область ІХ 

 

Стаття 6. 2 (g) і - Наявність скидів неочищених стічних вод у водні об’єкти в 

рамках дії Протоколу  
 

До цільової області встановлено один національний показник «Зменшення обсягу скиду 

стічних, шахтно-кар’єрних та колекторно-дренажних вод без очистки і недостатньо 

очищених», 2 індикатори до нього, національний показник ЦСР 6.3 «Зменшення обсягів 

скидання неочищених стічних вод, насамперед, з використанням інноваційних технологій 

водоочищення на державному та індивідуальному рівнях» і низка індикаторів щодо обсягів 

скидів різними галузями господарства (Табл. 16). 

 

Таблиця 16. – Національні показники та індикатори, встановлені до Статті 6.2(g) і друга 

частина 

 

І Існуюча законодавча база 

А) Стратегії, законодавча/регуляторна база та міжнародні акти 

 

Питання захисту довкілля від забруднення стічними водами регулюються багатьма законами, 

постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України та ЦОВВ, але немає єдиного 

№

№ 

Ц 

Формулюва-

ння цільового 

показника 

відповідно до 

Керівництва 

Нац. 

показ-

ник 

Формулю-

вання нац. 

показника 

до  

Протоколу 

Індикатори та їх 

відповідні значення, 

які мають бути 

досягнуті до 2015 р. 

Національний показник/індикатор ЦСР 6 

Індикатор Значення  Завдання Індикатор 

Цільові 

значення 

(до 

2015 р.) 

6

6.2 

(g) 

і 

Наявність 

скидів 

неочищених 

стічних вод у 

водні об’єкти 

в рамках дії 

Протоколу 

(Occurrence of 

discharges of 

untreated 

wastewater)  

10 Зменшення 

обсягу 

скиду 

стічних, 

шахтно-

кар’єрних та 

колекторно-

дренажних 

вод без 

очистки і 

недостатньо 

очищених 

Відсоток 

обсягу 

скиду 

стічних, 

шахтно-

кар’єрних та 

колекторно-

дренажних 

вод без 

очистки і 

недостатньо 

очищених у 

поверхневі 

водні 

об’єкти 

Забрудне-

них без 

очистки  

- до 3 %; 

 

забрудне-

них 

недостат-

ньо 

очищених  

- до 15% 

6.3. 

Зменшити 

обсяги 

скидання 

неочищених 

стічних вод, 

насамперед, 

з використа-

нням 

інновацій-

них 

технологій 

водоочище-

ння на 

державному 

та 

індивідуаль-

ному рівнях 

6.3.1. Обсяги скидів 

забруднених (без 

очистки та 

недостатньо 

очищених) стічних 

вод у водні об’єкти, 

млн куб. м за видами 

економічної 

діяльності: 

промисловість, 

комунальний сектор, 

енергетика, транспорт, 

послуги 

 875 

6.3.2. Частка скидів 

забруднених (без 

очистки та 

недостатньо 

очищених) стічних 

вод у водні об’єкти у 

загальному обсязі 

скидів, % за видами 

економічної 

діяльності: 

промисловість, 

комунальний сектор, 

енергетика, транспорт, 

послуги 

15,7 
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законодавчого акту, який би регулював підходи до скидання очищених стічних вод у 

водойми. Існує лише його проект. 

 

До головних документів у цій сфері належать: 

Водний кодекс України: «Скидання стічних вод у водні об'єкти допускається лише за умови 

наявності нормативів гранично допустимих концентрацій та встановлених нормативів 

гранично допустимого скидання забруднюючих речовин. Скидати стічні води, 

використовуючи рельєф місцевості (балки, пониззя, кар'єри тощо), забороняється» (Стаття 

70); 

«У разі перевищення встановлених нормативів гранично допустимого скидання 

забруднюючих речовин скидання стічних вод у поверхневі водні об'єкти може бути 

обмежено, тимчасово заборонено чи припинено в порядку, встановленому законодавством» 

(Стаття 71); 

 

Закони України:  

 "Про охорону навколишнього природного середовища"; 

 "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення»; 

  «Про оцінку впливу на довкілля»; 

 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють 

відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру щодо 

спеціального водокористування» від 7 лютого 2017 року № 1830-VIII. 

 

Заходи передбачені у Загальнодержавній цільовій програмі розвитку водного господарства 

та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року та 

Загальнодержавній цільовій програмі «Питна вода України» на 2011-2020 роки 

 

Норми щодо цієї області зазначені у міжнародних зобов’язаннях України: Угоді про 

асоціацію ЄС-Україна та в планах імплементації Директив: ВРД ЄС, Директиви про очистку 

міських стічних вод, Нітратної Директиви. 

 

Також існує велика кількість підзаконних актів та нормативних документів, зокрема: 

 Порядок здійснення державного моніторингу вод; 

 Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджені; 

 Правилами прийняття стічних вод у комунальні та відомчі системи каналізації 

міст та селищ України (КДП-204-12-Укр.218-92); 

 Правила користування системами комунального водопостачання і водовідведення в 

містах і селищах України, Правила користування системами централізованого комунального 

водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджені Наказом 

Мінжитлокомунгоспу України від 27.06.2008 р., № 190; 

 Правила приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи 

каналізації населених пунктів України”, наказ Держбуду України від 19 лютого 2002 року, 

№ 37; 

 Податковий кодекс України, розділ VIII "Екологічний податок"; 

 СанПиН 4630-88 «Охрана поверхностных вод от загрязнения» (редакція від 21.10.91); 

 Правила технічної експлуатації систем водопостачання і каналізування населених 

пунктів України, затверджених наказом Мінрегіону від 27.11.2015 № 302; 

 Будівельні норми і правила "Каналізація, Зовнішні мережі і споруди" (БНіП 2.04.03-

85 р., окрім пункту 6.2); 

 Інструкція про порядок розробки та затвердження ГДС речовин у водні об'єкти, 

затверджена Наказом Мінприроди України від 15.12.94 р., № 116; 

 Інструкція про встановлення і стягнення плати за скид промислових й інших стічних вод 

у системи каналізації населених пунктів, Мінюст України від 26.04.2002 р. № 402/6690; 
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 форми дозволу на спеціальне водокористування та форми нормативного розрахунку 

водокористування і водовідведення (Наказ Мінприроди 23.06.2017 № 234). 

 

Відповідальність за скид неочищених стічних вод у водні об’єкти на законодавчому рівні не 

встановлена. 

 

Б) Інституційні засади 

 

13 ЦОВВ, очолюваних Мінприроди, та територіальні органи, підприємства, установи й 

організації, що належать до сфери їх управління, обласні, Київська та Севастопольська міські 

держадміністрації, а також орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань 

охорони навколишнього природного середовища залучені до вирішення питань 

водовідведення та охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, в тому 

числі моніторингу водних ресурсів, обліку та інше. 

 

Довгострокові регіональні програми розвитку водоканалізацій містять аналіз ситуації стану 

водопостачання та водовідведення, фінансову модель, у той час як схеми оптимізації 

водопостачання та водовідведення є короткостроковими і містять гідравлічний розрахунок, 

аналіз ситуації стану водопостачання та водовідведення та фінансову модель. 

 

ІІ Екологічна ситуація - існуючий стан та прогнози 

А) Програми моніторингу та індикатори 

 

Контроль за скидами неочищених стічних вод у водні об’єкти здійснює Державна екологічна 

інспекція (Мінприроди), а рівень відповідальності порушників встановлено Кодексом 

України про адміністративні правопорушення. 

 

До цієї області встановлено схожі за змістом цільові показники до Протоколу (1 

національний показник та 2 індикатори щодо зменшення обсягу скиду стічних, шахтно-

кар’єрних та колекторно-дренажних вод без очистки і недостатньо очищених) та ЦСР 6.3 і 

відповідні індикатори 6.3.1 та 6.3.2. (Табл. 16). 

 

Державний облік і аналіз стану використання вод, скидання зворотних вод та забруднюючих 

речовин, водокористування вод включає збір інформації про діючі системи очищення 

стічних вод і їх ефективність здійснюються шляхом подання водокористувачами звітів про 

водокористування до Держводагентства, яке є розпорядником цієї інформації. У 2015 році 

кількість підприємств, які подали звіти по формі 2-тп (водгосп), становила 15 204. В системі 

моніторингу Держводагентства задіяно 503 створи гідрохімічного контролю БУВР та інших 

водогосподарських організацій. 

 

Для визначення вмісту забруднень у стічних водах підприємств використовуються як дані 

лабораторії Водоканалу, так і результати вибіркового контролю, виконаного лабораторіями 

місцевих органів Держсанепіднагляду, Держуправління охорони навколишнього природного 

середовища або іншими лабораторіями, акредитованими у даній області вимірювань. 

 

Дані щодо якості очищених стічних вод можуть бути отримані з щорічної Національної 

доповіді, інформаційних джерел Мінприроди України, а також безпосередньо з 

інформаційних джерел водоканалів (наприклад: сайтів, друкованих видань і т. п.). Деяку 

інформацію можливо отримати із засобів масової інформації (радіо, телебачення тощо). 

 

За результатами узагальнення даних державного обліку водокористування у 2015 році у 

поверхневі водні об’єкти скинуто 5343 млн. куб. м стічних вод, з них підприємствами 
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промисловості – 3348 млн. куб. м, житлово-комунальної галузі – 1605 млн. куб. м та 

підприємствами сільського господарства – 361,4 млн. куб. м. 

 

Із загального обсягу скинутих у водні об’єкти стічних вод забруднені складають 875,1 млн. 

куб. м (16 %), нормативно-очищені – 1389 млн. куб. м (26 %) та нормативно-чисті без 

очистки – 3070 млн. куб. м (58 %). 

 

Основними причинами забруднення поверхневих вод є скид забруднених комунально-

побутових і промислових стічних вод безпосередньо у водні об'єкти та через систему міської 

каналізації, а також надходження до водних об'єктів забруднюючих речовин у процесі 

поверхневого стоку води з забудованих територій та сільгоспугідь. 

Моніторинг якості води поверхневих водойм свідчить про те, що їх екологічний стан не 

покращується, в цілому по країні ситуація щодо стану водойм І-ї категорії за санітарно-

хімічними та бактеріологічними показниками практично не змінюється. 

Питома вага досліджених проб води з водойм І-ї категорії, які не відповідали санітарним 

нормам у 2015 році за санітарно-хімічними показниками, становила 10,8 %, за санітарно-

бактеріологічними показниками – 9,3 %. З водойм ІІ-ї категорії було відібрано та досліджено 

12215 проб за санітарно-хімічними та 19125 проб за мікробіологічними показниками. 

Питома вага досліджених проб води, які не відповідали санітарним нормам за санітарно-

хімічними показниками – 19,4 %, за мікробіологічними – 12,3 %. 

 

У територіальному розрізі найбільше забруднених стічних вод скидається у 

Дніпропетровській (266,6 млн. куб. м або 39,1 % від із загального обсягу скидів у області), 

Донецькій (263,7 млн. куб. м, 31,3 %), Запорізькій (70,04 млн. куб. м, 24,8 %) та Луганській 

(72,21 млн. куб. м, 87,9 %) областях. У зазначених 4-ох областях скидається близько 77 % від 

об’єму усіх забруднених стічних вод. 

 

За результатами узагальнення звітів про використання води за 2015 рік у галузевому розрізі 

найбільшими забруднювачами є промислові підприємства (481,3 млн. куб. м), із них 

найбільші – підприємства чорної металургії (327 млн. куб. м), енергетики (123,3 млн. куб. м) 

та вугільної промисловості (103,7 млн. куб. м). 

 

Підприємствами житлово-комунальної галузі скинуто 308,1 млн. куб. м та підприємствами 

сільського господарства - 24,68 млн. куб. м забруднених стічних вод. 

 

У басейновому розрізі об’єми скидів забруднених стічних вод розподіляються у такому 

порядку: в басейні Дніпра – 429 млн. куб. м, Сіверського Дінця - 96,55 млн. куб. м, Дністра - 

18,43 млн. куб. м, Західного Бугу – 39,15 млн. куб. м, Дунаю – 19,45 млн. куб. м, Південного 

Бугу – 6,8 млн. куб. м. 

 

Через низьку якість очищення стічних вод надходження забруднених стоків у поверхневі 

водойми не зменшується, крім того у 2015 році було скинуто 327,4 млн. куб. м шахтно-

кар’єрних вод практично без очистки. 

 

Із стічними водами до поверхневих водних об’єктів у 2015 році скинуто 27,17 тис. т завислих 

речовин; 311,1 т нафтопродуктів; 5,8 тис. т азоту амонійного; 44,76 тис. т нітратів; 1,13 тис. т 

нітритів; 212,9 т СПАР; 491,2 т заліза; 4382 т фосфатів тощо, крім того сумарний показник 

ХСК дорівнював 80,7 тис. т і БСК – 17,95 тис. т. 

 

iv) якість систем каналізації та очистки стічних вод 

 



 

113 

Згідно «Національній доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання в 

Україні» у 2015 році в системах водовідведення перебувало 3091 каналізаційних насосних 

станцій із загальною фактичною потужністю 2647,85 млн. м
3
/рік. При цьому їх проектна 

потужність становила 8182,89 млн. м
3
/рік, тобто майже у 3,1 рази була більшою від потреби. 

 

Технічний стан каналізаційного насосного обладнання сумарно по країні був наступним: із 

7648 насосів заміни потребували 2475 (32,4 %), з них протягом року було замінено 373 

(15,1 %); у 2014 році ці показники відповідно дорівнювали 7620,2449 (32,1 %) та 346 

(14,1 %). По окремих областях у 2015 році ситуація була наступною: замінено насосів від 

потреби у Сумській 100 %, Херсонській – 89,2 %, Черкаській – 3,3 %, Запорізькій – 5,3 %; а у 

Луганській області не замінено жодного насосу. 

 

У 2015 році сумарна чисельність каналізаційних очисних споруд становила 1180, з них 564 

або 47,8 % потребували реконструкції; на 24 (4,3 %) КОС було зроблено часткову або повну 

реконструкцію. Системи водовідведення доволі капіталоємні. 

 

Б) Головні проблеми, які пов’язані з цільовою областю 

 

Загалом нормативні документи, які стосуються скиду стічних вод та питань захисту 

довкілля, є застарілими, прийнятими багато років тому, ряд діючих документів не відповідає 

сучасним умовам. 

 

Проблеми з очищенням стічних вод в Україні: 

-не в усіх населених пунктах каналізаційні очисні споруди працюють у режимі повної 

біологічної очистки; 

- в окремих випадках стічні води скидаються у водні об’єкти без очистки; 16 міст і 375 

селищ міського типу, 97,5 % сільських населених пунктів не оснащені централізованими 

системами каналізації, а в 187 міських населених пунктах очисні каналізаційні споруди 

працюють неефективно - у водойми щодоби скидається понад 154 тис. м
3
 неочищених та 

недостатньо очищених стічних вод; 

- складність і «заплутаність» чинного законодавства щодо очищення та скидання 

стічних вод для невеликих об’єктів, низькі штрафи за скиди неочищених вод, висока ціна на 

підключення до каналізації, особливо для власників невеликих об’єктів (баз відпочинку, 

готелів), жителів сільської місцевості; 

- відсутність законодавчо-нормативного акту та чіткого механізму контролю за 

станом водовідведення у невеликих населених пунктах і на окремих об’єктах; 

- «можливість» водокористувачів переводити стічні води із статусу забруднених до 

статусу нормативно-чисті: ГДС принаймні у 2015 році встановлювались для кожного 

підприємства окремо і при їх збільшенні, що робиться розрахунковим шляхом, існує 

можливість корупції, що акцентувало увагу на очищенні стічних вод; 

- недосконалий моніторинг якості вод та необхідність приведення його до 

європейських вимог (зобов’язань України в частині імплементації законодавства ЄС). 

 

Для вирішення означених проблем необхідно невідкладно прийняти закон у сфері 

водовідведення, який би регулював скидання стічних вод від малих господарств і 

домоволодінь, а також забезпечив впровадження та імплементацію Водної Рамкової 

Директиви ЄС і Директиви Ради 91/271/ЄЕС. 

 

ІІІ Відповідні діючі або заплановані заходи, які спрямовані на вирішення 

головних проблем 
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У рамках планів імплементації ВРД ЄС і Директиви Ради 91/271/ЄЕС необхідно 

апроксимація законодавства України, що потребує невідкладного прийняти спеціального 

закону в сфері водовідведення, який би належним чином регулював питання очистки та 

скидання стічних вод, у тому числі від малих господарств та домоволодінь. 

 

Реформування державного водного моніторингу шляхом приведення його до європейських 

вимог (зобов’язань України в частині імплементації законодавства ЄС). 

 

ІV Оцінка експерта 

1. Дієвої системи відповідальності за скид неочищених стічних вод у водні 

об’єкти немає. 

2. Нормування якості очищених стічних вод здійснюється за методами 

В.О. Фролова та І.Д. Родзіллера, а у водосховищах і озерах - за методами М.А. Руффеля або 

О.В. Караушева, що не в повній мірі відповідає вимогам Директиви про очищення міських 

стічних вод. 

3. За результатами узагальнення даних державного обліку водокористування у 

2015 році у поверхневі водні об’єкти скинуто 5343 млн. м
3
 стічних вод, у тому числі 

підприємствами промисловості – 3348 млн. м
3
, житлово-комунальної галузі – 1605 млн. м

3  
та 

підприємствами сільського господарства – 361,4 млн. м
3
. Із загального обсягу скинутих у 

водні об’єкти стічних вод забруднені складають 875,1 млн. м
3
 (16 %), нормативно-очищені – 

1389 млн. м
3
 (26 %) та нормативно-чисті без очистки – 3070 млн. м

3
 м (58 %). 

4. Стратегії та програми розвитку сектору санітарії, зокрема систем каналізації в 

Україні немає. Існують окремі регіональні програми мають неналежне фінансування і не 

виконують заплановані заходи. 

 

 

Цільова область Х 
 

Стаття 6. 2 g) іі - Наявність скидів неочищених зливових вод, переливання з 

систем каналізації у водні об’єкти в рамках дії Протоколу 
 

І Існуючі політичні база/рамки 

А) Стратегії, законодавча/регуляторна база та міжнародні акти 

 

i) Правове забезпечення поділу водовідведення та стічних вод 

 

Окремі положення щодо зливових вод та каналізації закріплені Водним кодексом України, 

законами України: «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», «Про 

охорону навколишнього природного середовища». 

 

Деякі аспекти стосовно зливової каналізації визначені у «Правилах технічної експлуатації 

систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України», затверджених 

Наказом Держжитлокомунгоспу України від 05.07.95  № 30. 

 

Визначення поверхневих стічних вод, до яких входять стічні води, що утворюються 

внаслідок випадіння атмосферних опадів (дощу і танення снігу чи льоду), а також 

поливання/зрошення зелених насаджень, поливання або миття удосконалених покриттів 

тротуарів, проїжджої частини автодоріг і вулиць на селищних територіях населених пунктів 

та майданчиках об’єктів господарювання, наведено у ДБН В.2.5 – 75 «Каналізація. Зовнішні 

мережі та споруди. Основні положення проектування» та у «Правилах технічної експлуатації 

систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України», затверджених 

Наказом Держжитлокомунгоспу України від 05.07.95 № 30. 
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Відповідно до ДБН В.2.5 – 75: 

• загальносплавна система каналізації - система каналізації, що складається з комплексу 

мереж й інженерних споруд, і призначена для спільного відведення та очищення усіх 

видів стічних вод (господарсько-побутових, виробничих, поверхневих); 

• напівроздільна система каналізації - система каналізації, при якій проектують дві 

самостійні вуличні мережі, господарсько-побутову і дощову (з можливістю скидання 

надлишкової кількості дощових вод під час злив через камери, що розподіляють, у 

водні об’єкти без очищення), а головні колектори, які відводять усі види стічних вод 

на очисні споруди населеного пункту, проектують як загальносплавні; 

• роздільна система каналізації - система каналізації в населеному пункті або на 

промисловому підприємстві, що складається з декількох самостійних каналізаційних 

мереж: господарсько-побутової (в яку, крім господарсько-побутових, може скидатися 

частина виробничих стічних вод), виробничої (для відведення забруднених 

виробничих стоків, які не допускають спільного відведення та очищення разом з 

побутовими стоками), дощової тощо; 

• система дощової (зливної) каналізації - система каналізації, що складається з 

комплексу мереж й інженерних споруд (елементів благоустрою) для приймання, 

відведення та очищення поверхневих стічних вод. 

 

У залежності від системи каналізації господарсько-побутові та виробничі або господарсько-

побутові, виробничі й атмосферні стічні води надходять у міську каналізаційну мережу, 

утворюючи міські стічні води. Існують окремі зливові станції, де передбачається локальний 

скид стоків та попереднє очищення (наприклад, на заправках). 

 

Очищення зливових вод фінансується із місцевих бюджетів, які є збитковими, тому якість їх 

очищення знижується. 

 

ii) покладання на установки по обробці стічних вод зобов'язань споруджувати 

накопичувачі зливових стоків 

 

Загальносплавна каналізація існує у деяких містах України, наприклад, у Львові, де КНС 

мають запас продуктивності, що дозволяє відводити, окрім основного стоку, також і дощові 

води. Проте законодавчо норми щодо накопичувачів зливових стоків не врегульовано. 

 

У той же час ряд підприємств незаконно скидають дощові води в загальну систему 

водовідведення, що порушує процес біологічного очищення стічної води. 

 

iii) забезпечення дотримання (контроль і штрафи) 

 

Контроль за скидами неочищених стічних вод у водні об’єкти на законодавчому рівні 

відповідно до своїх функцій здійснює Державна екологічна інспекція, а рівень 

відповідальності порушників встановлено Кодексом України про адміністративні 

правопорушення. Відповідальність за скид неочищених стічних вод у водні об’єкти, 

передбачені законодавством Статистика про такі порушення, не публікується. 

 

b) Питання управління 

 

i) будівництво накопичувачів або комбінованих систем для зливових стоків і стічних 

вод, а також відповідне проектування установок для обробки стічних вод 
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У ДБН В 2.5-75 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення 

проектування», ДБН 360-92 «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських 

поселень» викладені питання стосовно проектування систем водовідведення. 

 

ІІ Екологічна та/або пов’язана із здоров’ям ситуація - існуючий стан та 

прогнози 

А) Програми моніторингу та індикатори 

 

Цільових показників щодо відведення та очистки зливових вод в Україні не було визначено 

ні в рамках виконання зобов’язань Протоколу, ні в національній ЦСР 6. 

 

Індикатор до цільової області Протоколу необхідно розробити. 

 

Б) Головні проблеми, які пов’язані з цільовою областю 

 

До основних проблем у цільовій області можна віднести наступні: 

 відсутність зливової каналізації у переважній більшості міст України, особливо 

у селищах або сільській місцевості; 

 відсутність очищення зливових стічних вод, навіть при наявності зливової 

каналізації у населеному пункті, призводить до скиду неочищеного 

поверхневого стоку з території міста у річки та озера і їх забрудненню. 

Наприклад, у м. Києві є 6-7 очисних споруд на зливовій каналізації, які не 

працюють вже десятки років і скиди з цих споруд без очистки потрапляють у 

водотоки та водойми міста; 

 потрапляння неочищеного поверхневого стоку з автодоріг, промислових 

майданчиків, автомийок у міську каналізацію ускладнює процес біологічного 

очищення стічних вод міста; 

 на законодавчому рівні не вирішено питання стосовно власників зливової 

каналізації. 

 

ІІІ Відповідні діючі або заплановані заходи, які спрямовані на вирішення 

головних проблем 

 

Основним заходом для вирішення означених проблем у цільовій області є удосконалення 

чинного законодавства у сфері поводження зі зливовими водами. 

 

ІV Оцінка експерта 

1. Законодавча база України стосовно поводження зі зливовими водами 

потребує розвитку. 

2. Для вирішення основних питань необхідно розробити нормативні 

документи, які будуть регулювати поводження зі зливовими водами та визначати 

власників таких систем. 

 

 

Цільова область ХІ  

 
Стаття 6. 2 (h) - Якість скидів стічних вод з очисних споруд у водні об’єкти в 

рамках дії Протоколу 
 

І Існуючі політичні база/рамки 

А) Стратегії, законодавча/регуляторна база та міжнародні акти 
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Питання якості стічних вод і очистки регулюються Водним кодексом України та законами: 

 «Про охорону навколишнього природного середовища»; 

 «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення»; 

 «Про оцінку впливу на довкілля». 

 

Заходи передбачені у Загальнодержавній цільовій програмі розвитку водного господарства 

та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року та «Питна вода 

України" на 2011-2020 роки. 

 

Основні зміни законодавства нині стосуються впровадження європейських стандартів у цій 

галузі відповідно до вимог Директиви ЄС з очистки міських стічних вод згідно із 

зобов’язаннями Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 

 

Моніторинг та контроль у цій галузі відбувається відповідно діючих підзаконних 

нормативних актів: 

 Порядок здійснення державного моніторингу вод (Постанова КМУ від 20 

липня 1996 року № 815); 

 СанПиН 4630-88 «Охрана поверхностных вод от загрязнения»; 

 Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами 

(постанова КМУ від 25 березня 1999 року № 465); 

 Правила прийняття стічних вод у комунальні та відомчі системи каналізації 

міст та селищ України" (КДП-204-12-Укр.218-92); 

 Правила користування системами комунального водопостачання і 

водовідведення в містах і селищах України, затвердженими наказом 

Держжитлокомунгоспу України від 27.06.2008 р. № 190; 

 Будівельні норми і правила "Каналізація, Зовнішні мережі і споруди" (БНіП 

2.04.03-85р., окрім пункту 6.2); 

 Правила технічної експлуатації систем водопостачання і каналізування 

населених пунктів України, затверджених наказом Мінрегіону від 27.11.2015 № 302; 

 Інструкція про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів 

речовин у водні об'єкти; 

 Інструкція про встановлення і стягнення плати за скид промислових й інших 

стічних вод у системи каналізації населених пунктів, затверджена Мінюстом України 

від 26.04.2002 р. № 402/6690. 

 

Б) Інституційні засади 

 

Контроль за скидами неочищених стічних вод у водні об’єкти здійснює Державна екологічна 

інспекція, а також місцеві органи Держсанепіднагляду, Держуправління охорони 

навколишнього природного середовища. 

 

Мінрегіон здійснює моніторинг стічних вод міської каналізаційної мережі та очисних споруд 

(вміст забруднюючих речовин, обсяги надходження). 

 

Моніторинг якості стічних вод здійснюється ЦОВВ: Мінагрополітики, Мінприроди, ДАЗВ, 

Держгеонадрами, Мінрегіоном, ДКА, а також ДСНС, Держсанепідслужбою, 

Держлісагентством, Держводагентством, Держгеокадастром та територіальними органами, 

підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери їх управління. 

 

Держводагентство веде державний облік водокористування з метою систематизації даних 

про забір та використання вод, скидання зворотних вод і забруднюючих речовин, наявність 

систем оборотного водопостачання та їх потужність, а також про діючі системи очищення 
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стічних вод і їх ефективність на підставі звітів водокористувачів (щоквартально та щорічно) 

про водокористування. 

 

Мінприроди: дозвіл на скид видається територіальними організаціями природного нагляду, 

розташованими за місцем розташування стічного трубопроводу, а також  через 

Держгеонадра видає дозволи на спецводокористування з підземних джерел, у разі добування 

вод із глибоких горизонтів, дозволи на користування надрами. 

 

Водоканали визначають вміст забруднень у стічних водах підприємства. 

 

В)  Фінансові засади 

 

Виконання заходів має здійснюватися у межах видатків, передбачених у державному 

бюджеті відповідним органам (суб’єктами моніторингу), а також за кошти міжнародної 

технічної допомоги та інших джерел фінансування незаборонених законодавством. 

 

Також фінансування для здійснення моніторингу передбачене у Програмі розвитку водного 

господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року. 

 

ІІ Екологічна ситуація - існуючий стан та прогнози 

А) Програми моніторингу та індикатори 

 

Загальних стандартів стосовно якості очищених стічних вод немає. Якість очищених стічних 

вод лімітується через показники граничнодопустимих скидів (ГДС). 

 

Лабораторії водоканалів ведуть визначення вмісту забруднень у стічних водах підприємств. 

Вибірковий контроль якості стічних вод підприємств здійснюють лабораторії місцевих 

органів Держсанепіднагляду, Держуправління охорони навколишнього природного 

середовища або іншими лабораторіями, акредитованими у даній області вимірювань. 

 

У Звіті Держекоінспекція за 2015 рік немає інформації про здійснення перевірок щодо скидів 

стічних вод у водні об’єкти, що пов’язано з дією Закону України «Про внесення змін та 

визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014 

№ 76-VIII. У 2015 році перевірки територіальними органами Державної екологічної інспекції 

України проводились за заявкою суб’єкта господарювання щодо його перевірки. 

 

Б) Головні проблеми, які пов’язані з цільовою областю 

 

с) Питання якості: 

i) органічне забруднення: ХСК, БСК, загальний вміст зважених твердих частинок, 

азот і фосфор 

 

За даними Держводагенства України у 2015 році разом із стічними водами до поверхневих 

водних об’єктів у 2015 році скинуто 27,17 тис. т завислих речовин, 311,1 т нафтопродуктів, 

5,8 тис. т азоту амонійного, 44,76 тис. т нітратів, 1,13 тис. т нітритів, 212,9 т СПАР, 491,2 т 

заліза, 4382 т фосфатів тощо, крім того сумарний показник ХСК дорівнював 80,7 тис. т і БСК 

– 17,95 тис. т. 

 

ii) хімічне забруднення та небезпечні хімічні речовини 

 

Основними хімічними забруднювачами води є хімічні, нафтопереробні й целюлозопаперові 

заводи, великі тваринницькі комплекси, гірничорудна промисловість. Останнім часом 
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особливе місце серед забруднювачів води в Україні посідають синтетичні миючі засоби. Ці 

речовини надзвичайно стійкі та можуть зберігатися у воді роками. Більшість із них містить 

фосфор, що сприяє бурхливому розвитку у воді синьо-зелених водоростей і «цвітінню» 

водойм, яке супроводжується різким зниженням у воді вмісту кисню, "заморами" риби, 

загибеллю інших водних тварин. 

 

Аналіз стічних вод, що надходять до водних об’єктів з очисних споруд молокозаводів по 

різних областях свідчить, що якість скидів стічних вод з очисних споруд не відповідає 

встановленим нормативам очистки. Зокрема, дані моніторингу останніх років свідчать про 

постійне перевищення у стічних водах після очистки ГДК загальної мінералізації та вмісту 

заліза (Табл. 17). 

 

Таблиця 17 – Якість скидів стічних вод з очисних споруд молокозаводів (2017 рік) 

Область 
Мінералізація, 

мг/дм
3
, ГДК - 1000 мг/дм

3
 

Fe, 

мг/дм
3
, ГДК – 0,3 мг/дм

3
 

Миколаївська 2066-3270  
Луганська 1411 0,4 

Житомирська 740 0,4 

Одеська 5000 0,4 

Черкаська 438-596  0,42-0,46 

Волинська 140-598  0,58-1,95 

Київська 599-988 0,4-0,8 

Вінницька 362 0,66 

Дніпропетровська 922-3108  

Херсонська 730 - 1056 0,2 - 1,45 

 

iii) мікробіологічні показники, наприклад, фекальні коліформні бактерії, патогенні 

організми 

 

Серед основних факторів, що спричиняють біологічні забруднення водойм, є неочищені або 

недостатньо очищені комунально-побутові стоки, стоки підприємств цукрових заводів, 

м'ясокомбінатів, заводів, які обробляють шкіру, деревообробних комбінатів. Особливої 

шкоди біологічне забруднення водойм завдає в місцях масового відпочинку людей (курортні 

зони узбережжя морів). Останніми роками в Одесі, Маріуполі й інших містах узбережжя 

Чорного й Азовського морів неодноразово закривалися пляжі, оскільки в морській воді було 

виявлено збудників таких небезпечних хвороб, як холера, дизентерія, гепатит тощо. 

 

iv) картування ризиків і відповідна адаптація системи очищення 

 

Дослідження забруднення природних джерел та картування одержаних результатів 

проводиться в рамках моніторингу довкілля, але адаптації систем очищення не здійснюється. 

 

v) відповідний вибір ділянок/річок/озер для скидання оброблених стічних вод 

 

Загальні вимоги до складу і властивостей води водотоків та водойм у місцях господарсько-

питного та комунально-побутового водокористування наведені у додатку № 1 «Правил 

охорони поверхневих вод», а вимоги до концентрацій нормованих речовин у створі 

водокористування - в додатку № 2 цих Правил. 

 

При господарсько-питному водокористуванні норми якості води або (у випадках природного 

перевищення цих норм) її природний склад і властивості мають дотримуватися вище за 

течією впродовж 1 км (для водотоку) або на акваторії в межах 1 км (для водойми) від місця 
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розташування водозабору для господарсько-питного водопостачання населення чи 

водопостачання підприємств харчової промисловості. 

 

При комунально-побутовому водокористуванні норми якості води або (у випадках 

природного перевищення цих норм) її природний склад і властивості мають дотримуватися 

на ділянках водних об’єктів у межах населених пунктів, а також у водотоках впродовж 1 км 

вище найближчого за течією пункту водокористування (місця організованого відпочинку на 

воді населення, території прилеглого до водного об’єкта населеного пункту), у водоймах - на 

акваторії в межах 1 км від пункту водокористування, в прибережних зонах морів - на 

найближчій границі району водокористування або зони санітарної охорони. 

 

Діючі підприємства-водокористувачі, які скидають стічні води з перевищенням ГДС, разом 

із проектом нормативів ГДС подають план заходів по їх досягненню. У період реалізації 

зазначених планів або їх окремих етапів, які відповідають нормативним строкам тривалості 

будівництва та введення в експлуатацію водоохоронних споруд, підприємства здійснюють 

скиди стічних вод на підставі дозволів, які видають органи Мінприроди України. Ліміти 

тимчасово погодженого скиду (ТПС) речовин із стічними водами, які вказуються у цих 

дозволах, встановлюються по найкращих результатах, що можуть бути досягнуті на даному 

підприємстві, виходячи з наявних систем зворотного водопостачання, очисних й інших 

водоохоронних споруд. У разі надходження у водний об’єкт стічних вод від декількох 

підприємств враховується сума забруднень, що скидаються ними. Відповідно до 

асимілюючої спроможності водойми кількість забруднень, яка може бути допущена до 

скидання в неї, має розподілятися між підприємствами залежно від характеру стічних вод, 

що ними скидаються, та можливостей їх очищення. 

 

Величини ГДС забруднюючих речовин (г/год) для всіх категорій водокористувачів 

визначають як добуток максимальних годинних витрат стічних вод q (м
3
/год) на допустиму 

концентрацію забруднюючої речовини у стічних водах CГДС (г/м
3
). 

 

Водні об’єкти - приймачі стічних вод поділяють на дві основні групи: 

1) проточні – річки, в яких вода рухається з відносно великими швидкостями; 

2) слабо- або зовсім непроточні – водосховища й озера, постійна швидкість руху води 

в яких дорівнює нулю чи настільки мала, що помітне переміщення мас води в таких 

водоймах спричинюється лише дією вітру. 

 

Кратність розбавлення стічних вод у річках, зазвичай, розраховують за методом 

В.О. Фролова та І.Д. Родзіллера, а у водосховищах і озерах - за методами М.А. Руффеля або 

О.В. Караушева. 

 

Ступінь змішування стічних та річкових вод залежить від витрат води в річці, швидкості 

течії, глибини, звивистості русла, гідравлічної характеристики ложа, витрат стічних вод, 

умов випуску (конструкції оголовка) та низки інших чинників. 

 

Також кратність розбавлення стічної рідини з водою водотоку залежить від конструкції 

випусків, які можуть бути розпорошуючими або зосередженими. 

 

d) Питання, що стосуються інформації: 

i) регулярне вимірювання якості стічних вод, що скидаються очисними спорудами; 

ii) регулярне інспектування установок по обробці стічних вод та промислових 

майданчиків 
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Відповідно до «Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення 

населених пунктів України» роботу очисних споруд обліковують шляхом регулярних записів 

у журналах: і) технічної експлуатації, де щоденно реєструють кількість стічних вод, які 

очищуються, й осадів, тощо; іі) аналізів, до яких щоденно вносять результати аналізів складу 

стічних вод, що надходять до споруд і скидаються у водойму, а також складу стічних вод на 

окремих стадіях очищення, дані аналізів сирих та оброблених осадів тощо. 

 

Також ці Правила визначають, що технологічний контроль регулярно здійснюють черговий 

оператор разом з черговим персоналом лабораторії під загальним керівництвом головного 

інженера (технолога) і завідуючого лабораторією. Існує програма, яка встановлює 

періодичність контролю необхідних технологічних параметрів, більшість з яких 

контролюють щоденно, але для кожного технологічного процесу програма контролю різна. 

Усі дані спостережень і вимірювань заносять до журналів встановленої форми. 

 

iii) існування системи оповіщення про промислові аварії населення і країн, що 

знаходяться вниз за течією річки 

 

Відповідно до ст. 31 про інформування у сфері цивільного захисту Кодексу Цивільного 

Захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI органи управління цивільного захисту зобов’язані 

надавати населенню через засоби масової інформації оперативну та достовірну інформацію, 

зазначену в частині першій цієї статті, а також про свою діяльність з питань цивільного 

захисту, в тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі. Оприлюднення 

інформації про наслідки надзвичайної ситуації здійснюється відповідно до законодавства про 

інформацію. 

 

В Україні ведеться Державний реєстр потенційно небезпечних об'єктів (згідно з 

Положенням, затвердженим КМУ від 29 серпня 2002 р. № 1288) для їх обліку та 

інформаційного забезпечення процесів підготовки управлінських рішень і виконання 

зобов'язань України за міжнародними договорами щодо запобігання та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій, у тому числі транскордонного характеру, пов'язаних з 

функціонуванням цих об'єктів. 

 

е) Підвищення рівня інформованості, освіта та професійна підготовка: 

i) відповідна і регулярна підготовка персоналу станцій очищення 

 

Підготовкою та навчанням персоналу станцій очищення стічних вод займаються відповідні 

освітні установи – технікуми, вищі учбові заклади. 

 

ii) інформування населення про запобігання забрудненню, можливі ризики після 

очищення і т. д.; 

 

Інформуванням населення про запобігання забрудненню, можливі ризики після очищення 

займаються неурядові організації. 

 

ІІІ Відповідні діючі або заплановані заходи, які спрямовані на вирішення 

головних проблем 

 

Одним із найважливіших заходів покращення якості очищення стічних вод є адаптація 

систем очищення відповідно до якості стічних вод, які надходять на очищення. Необхідне 

фінансування та реалізація відповідних заходів, які заплановано у Програмі «Питна вода 

України на 2011-2020 роки». 
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ІV Оцінка експерта 

1. Загальних стандартів стосовно якості очищених стічних вод немає. Якість 

очищених стічних вод лімітується через показники граничнодопустимих скидів 

(ГДС), але цей підхід не в повній мірі відповідає вимогам Європейської директиви. 

2. Системи водовідведення знаходяться у незадовільному технічному стані, зокрема 

за даними Національної доповіді у 2015 році сумарна чисельність каналізаційних 

очисних споруд (КОС) у країні становила - 1180, з них 564 або 47,8 % потребували 

реконструкції. Переважна більшість решти очисних споруд, хоча і знаходиться у 

задовільному технічному стані, але використовує застарілі технологічні підходи і 

методи, що не завжди дозволяє досягти навіть чинних нормативних вимог, не 

кажучи вже про європейські. 

3. В останні роки за проектами розвитку, які фінансуються за кошти зарубіжних 

інвесторів, розпочалась реконструкція окремих очисних станцій (наприклад, у 

м. Запоріжжі та м. Івано-Франківську тощо), але повний цикл очищення та 

утилізації осадів навіть на цих станціях відсутній. За даними Національної 

доповіді лише на 24 (4,3 %) КОС було зроблено часткову або повну 

реконструкцію. У 2017 році розпочато проект реконструкції Бортницької станції 

аерації (м. Київ), який передбачається завершити протягом 5 років. 

4. Індикатор до цільової області Протоколу необхідно розробити. 

 

 

Цільова область ХІІ 
 

Стаття 6. 2 (i), частина перша - Захоронення або повторне використання мyлу 

з колективних систем санітарії або інших очисних споруд 

 
І. Існуюча законодавча база 

 

а) Правові, інституційні та адміністративні рамки: 

i) законодавчі положення, які забезпечують, що повторне використання осаду не 

представляє небезпеки для здоров'я людини (наприклад, існування національних стандартів 

повторного використання осаду і стічних вод) 

 

Державних стандартів безпеки повторного використання осаду немає. 

 

В Україні є стандарт, який встановлює вимоги до якості стічних вод, які використовуються 

для удобрювання: ДСТУ 7369:2013 Стічні води. Вимоги до стічних вод і їхніх осадів для 

зрошування та удобрювання. 

 

Також з 01.04.2018 р. набере чинності ДСТУ 8727:2017 Осад стічних вод. Підготування 

органо-мінеральної суміші з осаду стічних вод. 

 

ii) забезпечення дотримання (регулярні інспекції, штрафи за невиконання зобов'язань) 

 

Відповідно до чинного законодавства проводяться екологічні інспекції та здійснюється 

санітарно-епідеміологічний нагляд, але через введення мораторію на перевірки у 2014 році їх 

періодичність і кількість значно знизилися. За даними Національної доповіді у 2015 році 

Держсанепідслужбою за порушення вимог санітарного законодавства в частині охорони 

поверхневих водойм було накладено 17 штрафів (проти 192 у 2014 і 267 у 2013); у слідчі 

органи та для розгляду на адмінкомісіях не направлено і не передано жодної справи (2-і 

справи передані відповідно у 2014 і 2013); не винесено жодної постанови про припинення 

експлуатації об’єктів (у 2014 – 1; 2013 – 62). 
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b) Питання надійності інформації: 

i) регулярний моніторинг якості осаду перед повторним використанням 

 

Моніторинг якості осаду не проводиться. 

 

с) Адекватні обробка та використання осаду: 

i) адекватні механізми обробки шляхом висушування залишку (наприклад, мулові 

майданчики, механічне зневоднення) 

 

Механічне зневоднення проводиться тільки з метою зменшення площі для зберігання 

висушеного осаду. Статистика стосовно об’ємів обробленого осаду не збирається на 

державному рівні. 

 

ii) стійке повторне використання в достатній мірі обробленого осаду 

 

Повторного використання обробленого осаду в Україні практично немає. 

 

d) Підвищення інформованості, освіта та професійна підготовка: 

i) підготовка персоналу, що працює з осадом на станціях очистки та, можливо, в 

сільському господарстві 

 

Інформування персоналу, які працюють з осадом на каналізаційних очисних станціях, 

залишається вкрай низьким. 

 

ІІ Екологічна та/або пов’язана із здоров’ям ситуація - існуючий стан та 

прогнози 

А) Програми моніторингу та індикатори 

 

В Україні немає моніторингу повторного використання мулу, але ведеться накопичення 

осаду на мулових майданчиках, тому необхідно розробити відповідний показник до цієї 

цільової області Протоколу. 

 

Б) головні проблеми, які пов’язані з цільовою областю 

 

В Україні фактично немає повторного використання активного мулу, іноді його 

зневоднюють, але для отримання енергії з нього або в якості добрив мул не використовують. 

 

ІІІ Відповідні діючі або заплановані заходи, які спрямовані на вирішення 

головних проблем 

 

Одним із найважливіших заходів є створення системи моніторингу повторного використання 

мулу, тому що осад накопичується на мулових майданчиках і необхідно знати його 

параметри та можливі шляхи повторного використання. 

 

ІV. Оцінка експерта 

В майбутньому необхідно створити систему моніторингу повторного використання мулу для 

використання його в якості добрив або для отримання енергії та розробити індикатор до 

Протоколу. 
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Цільова область ХІІІ  
 

Стаття 6. 2 (i), частина друга - Якість стічних вод, що використовуються для 

поливу 

 
І Існуючі політичні база/рамки 

А) Стратегії, законодавча/регуляторна база та міжнародні акти 

 

Серед головних документів необхідно відзначити наступні: 

Водний кодекс України, ряд законів України: 

 «Про оцінку впливу на довкілля»; 

 «Про охорону навколишнього природного середовища»; 

Відповідні заходи зазначені у Загальнодержавній цільовій програмі розвитку водного 

господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року. 

Відносини в цій сфері регулюють ряд нормативних актів: 

 Положення про державну систему моніторингу довкілля, затверджене постановою КМУ 

від 30 березня 1998 р. N 391; 

 Порядок здійснення державного моніторингу вод; 

 ДСТУ 2730:2015 «Захист довкілля. Якість природної води для зрошення. Агрономічні 

критерії»; 

 ДСТУ 7591:2014 «Зрошення. Якість води для систем краплинного зрошення. 

Агрономічні, екологічні та технічні критерії»; 

 ДСТУ 7286:2012 «Якість природної води для зрошування. Екологічні критерії», який 

встановлює екологічні критерії оцінки якості природних вод для зрошування з метою 

попередження можливого негативного впливу на компоненти довкілля та здоров'я 

населення (змін стійкості ландшафтів й агроландшафтів, санітарно-гігієнічного стану та 

харчової якості сільськогосподарської продукції, характеристик санітарно-гігієнічного 

стану поверхневих та підземних вод, захищеності горизонтів питних вод від 

забруднення тощо). 

 

Оцінюються показники, що характеризують: 

— хімічний склад; 

— загально-екологічну якість та фітотоксичність; 

— санітарно-токсикологічну та водно-міграційну здатність хімічних елементів і речовин; 

— бактеріологічну забрудненість; 

— вміст радіоактивних речовин. 

 

Визначають 3 класи води: придатна (І клас), обмежено придатна (ІІ клас) і непридатна (ІІІ 

клас). Використання для зрошування вод ІІ класу можливо за умов екологічного контролю та 

обов'язкового застосування комплексу агромеліоративних заходів, а ІІІ - після доочищення. 

Переробка міських стічних вод та використання їх для зрошення кормових та технічних 

культур. ВНД 33-3.3-01-98. 

 

Б) Інституційні засади 

 

Зрошення сільськогосподарських угідь стічними водами може бути дозволено обласними, 

Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої 

влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного 

середовища за погодженням з ЦОВВ, що реалізує державну політику в сфері санітарного та 

епідемічного благополуччя населення, і Держпродспоживслужби (Стаття 65 Водного 

кодексу України). 
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Мінагрополітики здійснює моніторинг поверхневих вод сільськогосподарського призначення 

(токсикологічні та радіологічні визначення, залишкова кількість пестицидів, агрохімікатів і 

важких металів). 

 

З метою визначення придатності води до використання Держводагентство здійснює 

моніторинг якісного стану води водних об'єктів у районах основних водозаборів 

комплексного призначення, водогосподарських систем міжгалузевого та 

сільськогосподарського водопостачання за радіологічними і хімічними показниками. 

 

В)  Фінансові засади 
 

Виконання заходів має здійснюватися у межах видатків, передбачених у державному 

бюджеті відповідним органам (суб’єктами моніторингу), а також за кошти суб’єктів 

господарської діяльності. 

 

ІІ. Екологічна та/або пов’язана із здоров’ям ситуація - існуючий стан та прогнози 

А) Програми моніторингу та індикатори 
 

Стічні води, які використовуються для зрошення, можна поділити на: 1) господарсько-

побутові; 2) промислові; 3) тваринницькі; 4) атмосферні (дощові). 

 

Однак, використання будь-яких стічних вод для сільськогосподарського зрошення без 

відповідної попередньої підготовки води і застосування спеціальних методів її розподілення 

дуже небезпечне в епідеміологічному відношенні в зв’язку з вмістом у стоках патогенних 

бактерій, вірусів, яєць гельмінтів. Небезпека використання промислових стічних вод для 

сільськогосподарського зрошення без попередньої обробки води пов’язана з вмістом 

хімічних та шкідливих речовин. 

 

Б) Головні проблеми, які пов’язані з цільовою областю 

 

Останні роки площа земель, на яких здійснюється зрошення, зменшилася до 497 тис. га (у 

1990 році вона сягала 2,65 млн. га), з них на 422 тис. га полив здійснюється дощувальними 

машинами і на 75 тис. га – крапельним зрошуванням. 

 

У даний час через низьку ефективність очисних споруд, яка не забезпечує очистку стічних 

вод до проектних нормативів, полив такими водами не здійснюється. 

 

В Україні атмосферні (зливові) стічні води не використовуються для поливу, оскільки вони 

після проходження через каналізаційні колектори взагалі не проходять будь-яку очистку та 

несуть надзвичайно високу загрозу для здоров’я людей. Також існують високі ризики 

погіршення якості сільськогосподарської продукції, засолення та втрати родючих 

властивостей ґрунтів при використанні для поливу неочищених стічних вод. 

 

Використання сучасних систем крапельного поливу пред’являє досить жорсткі вимоги до 

вмісту у воді зважених речовин, тому вони не можуть бути використані для поливу стічними 

водами. До того ж у зв’язку із суттєвим зменшенням площ поливу потреби у використанні 

стічних вод для поливу сільськогосподарських культур не існує. 

 

За результатами досліджень 221  (поверхневі, підземні та штучно створені) джерела 

зрошення у 2015 році була оцінена якість води за гідрохімічним і гідробіологічним складом 

та її придатність для використання в системах краплинного зрошення за агрономічними, 
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екологічними та технічними критеріями (згідно з ДСТУ 2730:2015, ДСТУ 7286:2012 та 

ДСТУ 7591:2014). 

 

Встановлено, що вода більшості (70 %) джерел у Миколаївській, Херсонській, Одеській, 

Вінницькій та Київській областях не відповідає вимогам ДСТУ 2730:2015, ДСТУ 7286:2012 

та ДСТУ 7591:2014 для її безпечного використання в ланцюзі “ґрунт-рослина-зрошувальна 

мережа” (Рис. 8). 

 

 
 

Рисунок 8 – Придатність води, яку використовують для краплинного зрошення в 

Україні 

 

У джерелах зрошення в межах областей України найбільш небезпечними складовими 

поливної води для вказаного ланцюга є підвищена токсична лужність, величина рН, 

концентрація токсичних іонів, лужність від карбонатів, відношення концентрації катіона 

магнію до концентрації катіона кальцію, підвищений вміст заліза, азоту, висока загальна 

мінералізація, підвищений вміст завислих речовин органічного походження. Основними 

факторами погіршення якості води за технічними критеріями є завислі речовини, вміст яких 

у воді перевищує встановлені норми у 2-50 разів джерелах, зокрема у Миколаївській області 

в Інгулецькій зрошувальній системі. Через стійкі специфічні біологічні комплекси, що 

утворюються завдяки високому вмісту органіки в системах краплинного зрошення, 

порушувалися експлуатаційні режими зрошення. 

 

Розвиток аграрного виробництва зі зростанням потреби у воді на його технологічні процеси 

потребує удосконалення обліку водокористування, зокрема порядку збору звітності про 

використання водних ресурсів у сільському та рибному господарстві, автоматизації прямого 

водообліку на меліоративних системах, а також збалансування потреб водокористувачів, 

водоспоживачів і екосистем, тобто забезпечення сталого екологічно безпечного та 

економічно доцільного водокористування в басейнах річок. 

 

ІІІ. Відповідні діючі або заплановані заходи, які спрямовані на вирішення 

головних проблем  

Забепезпечення якості та безпечності стічних вод, що може використовуватись для 

зрошення, є серйозною проблемою. Виникає необхідність в впровадженні заходів 

забезпечення безпеки сільгосппродукції отриманої на зрошуваних землях, що поливались 

очищеними стічними водами. 

Необхідно забезпечити цільове виділення коштів для здійснення заходів передбачених 

в загальнодержавній цільовій програмі розвитку водного господарства та екологічного 

оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року та Програми «Питна вода 



 

127 

України». Вони потребують перегляду та корегування і фінансування оновлених заходів за 

участю Державного бюджету та коштів місцевих бюджетів і водоканалів, зокрема, в частині 

додаткового очищення стічних вод, як потенційного джерела зрошення із застосуванням 

сучасних технологій, матеріалів та обладнання. 

Потребує затвердження рішенням Уряду «Стратегія зрошення та дренажу в Україні» 

(розроблена Мінприроди України, Мінагрополітики України, представниками наукових 

інститутів та інших заінтересованих сторін за участю і сприяння ФАО та Світового банку).  

 

ІV. Оцінка експерта 

1. Існуюча в Україні законодавча база в сфері контролю якості води, що 

подається на зрошення з очисних споруд є недостатньою і потребує розвитку. В той же час 

нормативно-правова база України у цій сфері не в повній мірі відповідають вимогам 

Європейських директив. 

2. Ненадійність та неповнота інформації через невідповідність сучасним вимогам 

систем моніторингу/контролю якості вод (очищених стічних вод) різних суб’єктів 

моніторингу та водокористувачів, зокрема, за ступенем їх безпечності для здоров’я людини.  

3. Потребує налагодження відповідної звітності з урахуванням вимог 

Європейських директив. 

4. Потрібно передбачити акредитацію та сертифікацію відповідних лабораторій, 

для підвищення ефективності контролю очищених стічних вод, що можуть 

використовуватись для зрошення.   

5. Створити національну базу (реєстри) очисних споруд (з урахуванням якості та 

технології очищення), води яких після очищення можуть бути потенційними джерелами для 

зрошення. 

6. Стратегії та програми розвитку використання стічних вод, зокрема, зливових 

вод для зрошення, немає. 

7. Показник до цієї області треба встановити. 

 

Цільова область XІV 
 

Стаття 6, 2(j) перша частина - Якість вод, які використовуються як джерела 

питної води 
 

І. Існуюча законодавча база 

A. Стратегії, правова/нормативна база та міжнародні зобов'язання 

 

Законодавство у сфері питної води та питного водопостачання складається з Водного 

кодексу України, Кодексу України про надра, законів України: «Про питну воду, питне 

водопостачання та водовідведення», «Про охорону навколишнього природного середовища", 

«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» та інших 

нормативно-правових актів. 

 

Протокол про воду та здоров’я до Конвенції про охорону та використання транскордонних 

водотоків та міжнародних озер 1992 року. 

 

Розроблена низка підзаконних актів: 

- Правовий режим зон санітарної охорони об’єктів (постанова КМУ від 18.12.1998 № 2024), 

- Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами; 

- Порядок визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму господарської діяльності 

в них (постанова Кабінету Міністрів України від 08.05.1996 № 486). 
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Також відповідні заходи передбачені у Загальнодержавній цільовій програмі розвитку 

водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 

року та у п. 10 доручення Прем’єр-міністра України від 25.10.2010 № 64283/0/1-10 і 

розпоряджень КМУ від 02.11.2011 № 1097р. «Про скидання надлишків зворотних вод у 

р. Інгулець» і від 03.11.2010 № 2047 р. 

 

Підзаконні акти, що регулюють цю область: ДСанПіН 2.2.4-171-10. 

 

На заміну СанПіНу 4630-88 «Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от 

загрязнения» був підготовлений документ «Гігієнічні норми (ГН) хімічних речовин у 

поверхневих водах», який знаходиться на затвердженні у МОЗ. 

 

B. Інституційні рамки 

 

Суб’єктами відносин у цій сфері є:  органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування, до сфери управління яких належать об’єкти питного водопостачання (та 

водовідведення); підприємства питного водопостачання (та централізованого 

водовідведення); споживачі питної води (та/або послуг з водовідведення), ЦОВВ: 

 Мінрегіон України, 

 МОЗ України проводить (моніторинг стану джерел); 

 Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів при Мінагрополітики України (нагляд та контроль за об’єктами), 

 Мінприроди України, Державне водне агентство України (Держводагентство), 

Державна служба геології та надр України (Держгеонадра) - проведення моніторингу стану 

водних об'єктів (поверхневих та підземних вод), які є джерелами питного водопостачання; 

 Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) – попередження і ліквідація 

надзвичайних ситуацій на об’єктах питного водопостачання (водовідведення) та їх наслідків. 

Ще кілька міністерств (Міноборони, Мінінфраструктури, Міненерговугілля) 

вирішують питання, зв’язані з функціонуванням підпорядкованими ним відомчими 

системами водопостачання (водовідведення). 

 

С. Фінансування, економічний потенціал 

 

i) фінансові можливості для втручання 

 

Фінансування заходів моніторингу та контролю якості води в джерелах здійснюється за 

рахунок Дербюджету та коштів місцевого бюджету (обласного, міського, селищного і т. д); 

коштів підприємств питного водопостачання, отриманих за рахунок фінансової складової у 

тарифах за надані послуги; інших джерел фінансування, в т. ч. коштів міжнародних 

фінансових організацій. 

Залучення коштів з Державного бюджету України може відбуватися в рамках 

виконання загальнодержавних програм України, в першу чергу, Програми «Питна вода 

України на 2011-2020 роки». 

 

ІІ. Екологічна та/або пов’язана із здоров’ям ситуація - існуючий стан та прогнози 

А. Сучасний стан  

 

На ситуацію вплинули адміністративна реформа і ліквідація Держсанепідслужби МОЗ, 

передача її повноважень новій службі та обмеження виконання наглядових функцій 

служби і заборона перевірки об’єктів нагляду відповідно до постанови КМ України від 

13.08.2014 № 408 «Питання запровадження обмежень на проведення перевірок державними 
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інспекціями та іншими контролюючими органами» (із змінами). Також вплинула ситуація, 

яка склалася через військовий конфлікт на сході та анексію РФ території АР Крим. 

 

Лабораторні центри МОЗ постійно проводять спостереження та нагляд щодо дотримання 

безпечності питної води, включаючи моніторинг води з водойм, які використовуються як 

джерела питної води.  

 

Заходи із підвищення обізнаності про якість питної води включають оприлюднення 

відповідної інформації на сайтах місцевих державних адміністрацій, органів місцевого 

самоврядування, центральних органів виконавчої влади, Лабораторних центрів МОЗ 

України, у Facebook, у друкованих виданнях тощо. 

 

На даний час відсутній онлайновий моніторинг якості необробленої (особливо поверхневої) 

води. Проект такого моніторингу стосовно якості необробленої поверхневої води 

розроблявся Міністерством екології та природних ресурсів України із залученням інших 

зацікавлених міністерств та відомств (МОЗ-Держсанепідслужба, ДСНС, Держводагенства), 

проте не був затверджений нормативним документом. 

 

Існують природні проблеми вихідної води в невеликих населених пунктах, зокрема щодо 

вмісту фторидів (у Полтавській, Чернігівській, Львівській, Одеській областях), заліза (в 

Тернопільській, Київській й інших областях) тощо. 

 

Існує істотне питання антропогенного забруднення поверхневих джерел води за рахунок 

неочищених промислових та побутових стоків, які містять широкий спектр забруднюючих 

речовин. Окремо слід зазначити проблеми фосфатного забруднення водних ресурсів через 

використання синтетичних фосфатних миючих засобів та проблеми «цвітіння» поверхневих 

вод, які є джерелами питного водопостачання. 

 

Програми та індикатори моніторингу 

 

Лабораторні центри МОЗ України (до липня 2016 року – Держсанепідслужба МОЗ України) 

постійно проводять дослідження джерел централізованого і децентралізованого 

водопостачання за мікробіологічними та понад 70 санітарно-хімічними показниками. 

Особливу занепокоєність викликає стан водопостачання сільського населення, основними 

проблемами якого є: незавершеність процесу передачі сільських водопроводів на баланс 

органів місцевого самоврядування, відсутність спеціалізованих організацій технічного 

обслуговування та експлуатації цих систем, відсутність виробничого лабораторного 

контролю якості води тощо. Централізованим водопостачанням забезпечено лише четверту 

частину сіл України, а решта сільського населення споживає воду з колодязів та 

індивідуальних свердловин, які у переважній більшості знаходяться у незадовільному 

технічному стані. 

 

Лабораторними центрами проводився моніторинг вмісту нітратів у воді нецентралізованих 

джерел водопостачання, зокрема колодязів та каптажів, вода з яких використовується для 

споживання дітьми віком до 3-х років на виконання п. 8.3 Протоколу засідання Кабінету 

Міністрів України від 19.05.2010 № 20 «Про попередження виникнення водно-нітратної 

метгемоглобінемії у дітей». 

 

ІІІ. Відповідні діючі або заплановані заходи, які спрямовані на вирішення головних 

проблем 
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Забезпечення якості та безпечності води, що постачається населенню, є серйозною 

проблемою в сільських громадах. 

 

Заходи з облаштування та дотримання зон і режиму санітарної охорони джерел 

водопостачання, модернізації джерел водопостачання, будівництва нових та модернізації, 

заміні трубопроводів заплановані в Програмі розвитку водного господарства та Програмі 

«Питна вода України». Вони потребують перегляду та корегування і фінансування 

оновлених заходів за участю Державного бюджету та коштів місцевих бюджетів і 

водоканалів. 

 

Виникає необхідність у впровадженні «Планів забезпечення безпеки води». 

 

Для видалення з води забруднювачів природного й антропогенного характеру можливі 

наступні рішення: 

 реконструкція і модернізація водоочисних станцій з урахуванням наявної якості 

вихідної води та застосуванням сучасних технологій, матеріалів і обладнання; 

 улаштування додаткової стадії передочищення води шляхом встановлення 

мікрофільтрів для видалення фітопланктону; 

 застосування активованого вугілля (порошкоподібного або гранульованого) для 

зниження вмісту органічних речовин і зниження таким чином показника перманганатної 

окиснюваності; 

 запровадження надійної та ефективної системи знезараження води на всіх етапах її 

виробництва та транспортування до споживачів з урахуванням необхідності зниження 

побічних токсичних продуктів дезінфекції таких як: дибромхлорметан, тригалогенметани 

(сума) та хлороформ. 

 

ІV. Оцінка експерта 

1. Існуюча в Україні законодавча база в сфері контролю якості питної води є достатньо 

розвинутою і в цілому може забезпечити діяльність. Але вона не в повній мірі відповідає 

вимогам Директиви ЄС по питній воді. 

2. Головний документ, який визначає вимоги до якості води в джерелі питного 

водопостачання, а саме ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, 

призначеної для споживання людиною», у частині загального переліку показників якості 

відповідає вимогам Директиви ЄС про якість питної води, але класифікація показників за 

ступенем їх безпечності для здоров’я людини у нашому документі є більш суворою. В 

сучасних умовах (техніко-економічного стану водоканалів) досягнення частини вимог цього 

документу (по окремих показниках) неможливе. Для виконання усіх вимог директиви 

необхідно суттєве оновлення споруд, устаткування, реагентів і технологій водопідготовки. 

3. У теперішній час відбувається реорганізація органів санітарно-епідеміологічного 

нагляду в зв’язку з ліквідацією державної санітарно-епідеміологічної служби, яка 

здійснювала контроль за якістю питної води. Їх функції передаються іншим установам МОЗ 

України. 

4. Відбуваються зміни в системі акредитації та сертифікації лабораторій, які призводять 

до деякої невизначеності стосовно лабораторій контролю якості питної води. 

5. У зв’язку з введенням СанПіН і необхідністю здійснювати аналізи показників, які 

раніше не потребували контролю, лабораторії підприємств водопостачання потребують 

значного оновлення аналітичного обладнання, а отже і великих фінансових затрат. Для 

обслуговування сучасного високотехнологічного обладнання потрібен висококваліфікований 

персонал, що на багатьох підприємства водопостачання в умовах сьогодення є лише метою. 

Незважаючи на прийняття рішення про створення потужних регіональних лабораторій, які 

зможуть здійснювати складні аналізи води для всього регіону, вдосконалення поки що далекі 

від реалізації. 
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6. Система контролю води у децентралізованих індивідуальних системах розвинута 

вкрай слабо. Обов`язковість такого контролю не передбачена жодним нормативним актом. 

7. Не дотримуються санітарно-захисні зони водозабору та режим господарювання у 

прибережних захисних смугах і водоохоронних зонах річок, водойм і джерел 

водопостачання. Необхідно забезпечити виконання постанов КМ України від 08.05.1996 № 

486 “Про затвердження порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму 

господарської діяльності в них” та від 18.12.1998 № 2024 “Про правовий режим зон 

санітарної охорони водних об’єктів” тощо. 

8. Показник до цієї області треба встановити. 

 

 
Цільова область XV 

 

Стаття 6, 2 (j), друга частина - Якість вод, що використовуються для купання 
 

І. Існуюча законодавча база 

A. Стратегії, правова/нормативна база та міжнародні зобов'язання 

 

Законодавчі положення, що мають відношення до управління водами, які використовуються 

для купання: Водний кодекс, Закони України «Про благоустрій населених пунктів», «Про 

курорти», «Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля 

Азовського та Чорного морів», Розпорядження Президента України від 14.07.2001 р. 

№ 190/2001-рп «Про невідкладні заходи щодо запобігання загибелі людей на водних 

об’єктах», постанова Кабінету Міністрів України від 06.03.2002 № 264 «Про затвердження 

Порядку обліку місць масового відпочинку населення на водних об’єктах», наказ МВС від 

10.04.2017 № 301 «Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об’єктах 

України» (визначені терміни, вимоги безпеки до пляжів, місць масового відпочинку людей 

на водних об’єктах, заходи безпеки тощо). 

 

Діяли до 2017 року: СанПіН 4630-88 «Санитарные правила и нормы охраны поверхностных 

вод от загрязнения», СанПіН 4631-88 «Санитарные правила и нормы охраны прибрежных 

вод морей от загрязнения в местах водопользования населения», СП 497-64 «Санитарные 

правила устройства, оборудования и эксплуатации пляжей», СанПіН 4060-85 «Лечебные 

пляжи. Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации», ГОСТ 17.1.5.02-80 

«Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов», які відмінені 

розпорядженням КМУ від 20.01.2016 № 94-р. 

 

B. Інституційні рамки 

 

Управління водами, що використовуються для купання, відноситься до повноважень 

Держводагенства, місцевих державних адміністрацій і органів місцевого самоврядування у 

межах комунальної власності. 

 

Місця, що відведені для купання, належать до комунальної власності населених пунктів, 

міських та селищних громад, до власності міністерств, відомств або підприємств у межах 

закладів для оздоровлення, а також до приватної власності. 

 

МОЗ України, Лабораторні центри МОЗ України забезпечують проведення лабораторних 

моніторингових досліджень і епідеміологічного нагляду, особливо у літній оздоровчий 

сезон, на місцях із забезпеченням дотримання законодавства та нормативних документів. 
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Державна служба з надзвичайних ситуацій України, Держпродспоживслужба при 

Мінагрополітики України ведуть контроль за об’єктами та виконують нагляд із 

застосуванням засобів адміністративного впливу. 

 

С. Фінансування 

 

Всі фінансові розрахунки для дотримання управлінських обов'язків – місцеві державні 

адміністрації населених пунктів, органи місцевого самоврядування, міські та селищні 

громади, міністерства, відомства або підприємства, які мають відомчі заклади для 

оздоровлення, а також приватні підприємства, у володіннях яких знаходяться такі місця, у 

межах їх кошторису. 

 

ІІ. Екологічна та/або пов’язана із здоров’ям ситуація - існуючий стан та прогнози 

А. Сучасний стан 

 

Керівники місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, а також громадяни 

України, іноземці та особи без громадянства, які використовують водні об’єкти з 

фізкультурно-оздоровчою метою або для відпочинку людей, щороку перед початком 

купального (курортного) сезону організовують та проводять такі заходи: 

- здійснюють підготовку водного об’єкта (пляжу) до масового відпочинку людей; 

- установлюють на території водного об’єкта на видимих місцях інформаційні матеріали 

щодо заходів безпеки на воді, способів надання допомоги потерпілому та саморятування; 

- організовують спостереження за акваторією місця масового відпочинку людей..., зв’язок з 

підрозділами екстреної медичної допомоги населенню, правоохоронними органами, 

аварійно-рятувальними службами, територіальними органами Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій та Держпродспоживслужби; 

- відпрацьовують порядок інформування відпочиваючих щодо заходів безпеки на воді, 

проведення роз’яснювальної і профілактичної робіт, дотримуючись його. 

 

На сайтах місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, ЛЦ МОЗ 

України надається регулярно відповідна інформація в літній оздоровчий сезон. Також 

інформація розміщується у засобах масової інформації на відповідних територіях. 

 

Програми та індикатори моніторингу 

Спостереження за впливом на здоров'я використання вод у рекреаційних цілях проводять: 

МОЗ України, ДУ «Центр Громадського здоров'я МОЗ», ДЗ «УЦКМЗ МОЗ», Лабораторні 

центри МОЗ, які ведуть лабораторний моніторинговий контроль якості вод для купання. 

Також вони займаються інформаційно-просвітницькою роботою з громадськістю. ЦОВВ: 

ДСНС і Держпродспоживслужба виконують наглядову функцію і застосовують засоби 

адміністративного впливу. 

 

На рівні облдержадміністрацій розробляються розпорядження щодо відповідних програм 

заходів з урахуванням місцевих особливостей щодо наведення належного порядку на пляжах 

і в рекреаційних зонах, відведених для купання населення, при підготовці відповідних 

об’єктів до початку оздоровчого сезону. З метою впорядкування місць масового відпочинку 

населення на водних об’єктах проводиться їх облік, організовується систематичний 

лабораторний контроль води з відкритих водойм тощо. 

 

Лабораторними центрами МОЗ України здійснюється постійне лабораторне спостереження 

за якістю морської та річкової води за органолептичними, хімічними та мікробіологічними 
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показниками (Табл. 18), у тому числі в районах відпочинку та місцях відведених для 

купання, із вживанням відповідних заходів у разі виявлення порушень. 

 

Таблиця 18. – Результати моніторингу якості води в районах відпочинку і місцях купання в 

Україні у 2011 - 2017 роках 
Назва 

областей 
Кількість досліджених проб води 

% нестандартних проб води від загальної 

кількості досліджених за бак. показниками 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Донецька 570 452 479 347 205 300 280 19,8 2,4 2,7 2,0 5,4 18,3 20,4 

Запорозька 685 747 1381 833 806 1692 721 9,3 7,8 0,1 0,5 0,7 0,9 2,8 

Миколаївська 204 165 228 200 232 247 1020 23,0 21,8 21,1 19,5 21,6 38,1 7,0 

Одеська 1207 1363 1060 1032 1204 1635 1430 0,3 1,2 0,7 2,6 0,7 4,5 1,0 

Херсонська 1492 1672 1745 1503 1554 1433 1668 0,8 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 

Всього 4158 4399 4893 3915 4001 5307 5119 5,8 3,2 1,4 2,0 1,9 4,5 3,3 

 

У 2017 році лабораторний контроль за якістю води проводився на 651 річковому пляжі та у 

рекреаційних зонах. За червень-серпень 2017 року було здійснено 10589 досліджень річкової 

води за бактеріологічними показниками, з них не відповідало нормативам за індексом ЛКП 

(лактозопозитивні кишкові палички) 1325 проб (12,5 %), за фізико-хімічними показниками 

здійснено 11782 дослідження, з них не відповідало нормативам 871 дослідження (7,4%). 

 

За результатами перевищень мікробіологічних показників у воді водойм надані рекомендації 

власникам щодо виставлення знаків про заборону купання, поінформовано органи місцевого 

самоврядування, засоби масової інформації, в т. ч. на веб-сторінках. ЛЦ МОЗ постійно 

надають результати моніторингу в ЗМІ, розміщують інформацію на своїх веб-сайтах, ведуть 

санітарно-просвітню та роз’яснювальну роботу серед населення з питань профілактики 

гострих кишкових інфекційних хвороб, харчових отруєнь, дотримання правил особистої 

гігієни в надзвичайних умовах перебування. 

 

ІІІ. Відповідні діючі або заплановані заходи, які спрямовані на вирішення головних 

проблем 

 

На заміну СанПіНу 4630-88 «Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от 

загрязнения» був підготовлений документ «Гігієнічні норми хімічних речовин у поверхневих 

водах», який знаходиться на затвердженні у МОЗ. 

Основними джерелами, які формують стабільно високі рівні забруднення водойм та зон 

рекреації (особливо рік Дністер і Дунай) залишаються скиди стічних вод та дощові води. 

Понад 90% забруднених стоків дають водоканали міст області та промислові підприємства 

гірничо-видобувного та металургійного комплексів міст Дніпропетровськ, 

Дніпродзержинськ, Нікополь, Кривбас і Західний Донбас. Залишається гострою проблема 

скиду у водойми високомінералізованих шахтних та кар’єрних вод Кривбасу та Західного 

Донбасу (Дніпропетровська, Миколаївська та Херсонська області). 

 

Для зменшення виникнення загрози медико-біологічного характеру в регіоні необхідно: 

 проводити цільове фінансування реконструкції діючих каналізаційних систем, їх 

розширення та будівництво нових систем; 

 дотримуватися норм чинного законодавства у галузі охорони вод, звернувши 

особливу увагу на водойми, які використовуються населенням для купання. 

 

ІV. Оцінка експерта 

Переглянути та підготувати проекти документів на затвердження у відповідності до 

рекомендацій ВООЗ та ЄС Директивою 2006/7/ЕЕС Європейського парламенту та Ради 

Європи від 15.02.2006 щодо управлення якістю вод, які використовуються для купання, 
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планами імплементацій Директив на заміну СанПіН 4630-88 «Санитарные правила и нормы 

охраны поверхностных вод от загрязнения», СанПіН 4631-88 «Санитарные правила и нормы 

охраны прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользования населения», СП 

497-64 «Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации пляжей», СанПіН 

4060-85 «Лечебные пляжи. Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации», 

ГОСТ 17.1.5.02-80 «Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов», які 

відмінені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.01.2016 № 94 р. 

Подати на затвердження проект документа «Гігієнічні норми хімічних речовин у 

поверхневих водах», підготовлений на заміну СанПіНу 4630-88 «Санитарные правила и 

нормы охраны поверхностных вод от загрязнения». 

 

 
Цільова область XVІ 

 

Стаття 6, 2 (j), третя частина - Якість води, що використовуються для 

аквакультури 
 

І. Існуюча законодавча база 

А) Стратегії, законодавча/регуляторна база та міжнародні акти 

 

Головні документи, які регулюють цільову область: Водний кодекс України (вимагає 

встановлення гранично допустимих концентрацій речовин у водних об'єктах, вода яких 

використовується для потреб рибного господарства (Стаття 36) 

 і закони: 

 «Про оцінку впливу на довкілля», 

 «Про охорону навколишнього природного середовища»; 

 «Про аквакультуру» від 18 вересня 2012 року № 5293-VI; 

 «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних 

біоресурсів» від 8 липня 2011 року № 3677-VI, який вводить екологічні нормативи якості 

води для рибогосподарських водних об'єктів (Стаття 17). 

 

Заходи передбачені у Загальнодержавній цільовій програмі розвитку водного господарства 

та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року. 

Також затверджено низку підзаконних актів: 

 Положення про державну систему моніторингу довкілля; 

 Порядок здійснення державного моніторингу вод; 

 Наказ Мінагрополітики від 30.07.2012 № 471 «Про затвердження Нормативів 

екологічної безпеки водних об’єктів, що використовуються для потреб рибного 

господарства, щодо гранично допустимих концентрацій органічних та мінеральних 

речовин у морських та прісних водах (біохімічного споживання кисню (БСК-5), 

хімічного споживання кисню (ХСК), завислих речовин та амонійного азоту)» 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 серпня 2012 р. за № 1369/21681); 

 Порядок ведення Державного реєстру рибогосподарських водних об’єктів (їх 

частин), затверджений постановою КМУ від 30 вересня 2015 р. № 979. 

 

Б) Інституційні засади 

 

Моніторинг водних об'єктів у місцях їх використання здійснюється для господарських 

культурно-побутових потреб: забору питної та технічної води, рекреації тощо. 

 

З метою визначення придатності води до використання Держводагентство здійснює 

моніторинг якісного стану води водних об'єктів у районах основних водозаборів 
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комплексного призначення, водогосподарських систем міжгалузевого та 

сільськогосподарського водопостачання за радіологічними і хімічними показниками. 

 

Мінагрополітики здійснює моніторинг поверхневих вод сільськогосподарського призначення 

(токсикологічні та радіологічні визначення, залишкова кількість пестицидів, агрохімікатів і 

важких металів). 

 

Державний облік водокористування ведеться Держводагентством з метою систематизації 

даних про забір та використання вод, скидання зворотних вод і забруднюючих речовин, 

наявність систем оборотного водопостачання та їх потужність, а також про діючі системи 

очищення стічних вод та їх ефективність (Стаття 25 Водного кодексу України). Він 

здійснюються шляхом подання водокористувачами звітів про водокористування. 

 

В)  Фінансові засади 

 

Виконання заходів має здійснюватися в межах видатків, передбачених у державному 

бюджеті відповідним органам влади, а також за кошти суб’єктів господарської діяльності. 

 

ІІ. Екологічна та/або пов’язана із здоров’ям ситуація - існуючий стан та прогнози 

А) Програми моніторингу та індикатори 

 

Нормативи якості води водойм рибогосподарського призначення встановлено також для 

двох видів водокористування: до першого належать водойми, що використовуються для 

відтворення і збереження цінних сортів риб, до другого — водойми, що використовуються 

для всіх інших рибогосподарських потреб. 

 

Нормативи складу і властивостей води водойм, що використовуються для 

рибогосподарських потреб, можуть поширюватися на ділянку скидання стічних вод у разі 

швидкого змішування їх з водою водойми або на ділянку, розташовану нижче від місця 

скидання стічних вод (у цьому випадку береться до уваги можливість їх змішування і 

розбавлення на ділянці від місця скидання до найближчої межі рибогосподарської ділянки 

водойми). На ділянках масового нересту і нагулу риби скидання стічних вод не дозволяється. 

 

У разі скидання стічних вод у рибогосподарські водойми до них ставлять жорсткіші вимоги, 

ніж до стоків у водойми, що використовуються для господарсько-питних і культурно-

побутових потреб населення, а саме: 

- кількість розчиненого кисню (після змішування стічних вод з водою водойми) 

неповинна становити менш ніж 6 і 4 мг/л для водойми відповідно першого і другого видів, 

влітку — менш як 6 мг/л у пробі, відібраній до 12 години дня для всіх водойм; 

- повне БСК за температури 20°С неповинне перевищувати 3 мг/л у водоймах обох 

видів; якщо взимку вміст розчиненого кисню у воді водойм першого і другого видів 

водокористування зменшується відповідно до 6 і 4 мг/л, то можна допустити скидання в них 

тільки таких стічних вод, що не змінюють БСК води; 

- отруйні речовини неповинні міститись у концентраціях, що можуть чинити пряму 

або опосередковану шкідливу дію на риб чи водяні організми, які споживають риби; 

- температура води внаслідок скидання стічних вод неповинна підвищуватися влітку 

більш ніж на 3°С, взимку — більш ніж на 5°. 

 

За результатами узагальнення даних державного обліку водокористування у 2015 році у 

поверхневі водні об’єкти рибним господарством скинуто 244,9 млн. куб. м. 
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Із загального обсягу скинутих у водні об’єкти стічних вод забруднені складають 8,348 млн. 

куб. м , нормативно-очищені – 236,5 млн. куб. м і нормативно-чисті – 0,02 млн. куб. м. 

 

Б) Головні проблеми, які пов’язані з цільовою областю 

Значною проблемою аквакультури є прогалини в системі збору, систематизації та аналізу 

даних про виробництво. Необхідна та усталена у світі (наприклад на рівні ФАО та відповідно 

до рекомендацій цієї організації) інформація збирається не в повній мірі. 

 

Потребує удосконалення система моніторингу якості води, що включала б оцінку впливу 

аквакультури на забруднення води органічними речовинами та розвиток евтрофікації, а 

також забруднення води хімікатами і медикаментами (антибіотиками, фунгіцидами), що 

становлять потенційну загрозу здоров'ю людини. Розвиток виробництва аквакультури у 

зв’язку зі зростанням потреби у воді на його технологічні процеси вимагає удосконалення 

моніторингу якості води в місцях скиду використаних вод, а також обліку водокористування, 

зокрема порядку збору звітності про використання водних ресурсів у рибному господарстві, 

що сприятимуть сталому екологічно-безпечному та економічно доцільному 

водокористуванню в басейнах річок. 

 

ІІІ. Відповідні діючі або заплановані заходи, які спрямовані на вирішення 

головних проблем  

 Регіональний проект ЄС «Водна ініціатива плюс» (EUWI+ EaP), бенефіціаром якого є 

Мінприроди України (2016 – 2020); тематичний напрямок – «Зміцнення лабораторних 

та моніторингових систем».  

 Реалізація водної складової проекту ЄС ENI SEIS II East В Україні.   

 

ІV. ОЦІНКА експерта 

1. Існуюча в Україні законодавча та нормативно-правова база в сфері контролю 

якості води, що використовується для аквакультури є недостатньою і потребує розвитку. 

Окрім того вона не в повній мірі відповідає вимогам Європейських директив. 

2. Ненадійність та неповнота інформації через невідповідність сучасним вимогам 

систем моніторингу/контролю якості вод різних суб’єктів моніторингу та водокористувачів, 

зокрема, за ступенем їх безпечності для здоров’я людини.  

3. Потребує налагодження відповідної звітності з урахуванням вимог 

Європейських директив. 

4. Потрібно передбачити акредитацію та сертифікацію відповідних лабораторій, 

для підвищення ефективності контролю вод, що використовуються для аквакультури.   

5. Показник до цієї області треба встановити. 

 

 

Цільова область XVII 
 

Стаття 6. 2 (k) - Застосування визнаних хороших практик для управління замкнутими 

водами наявними для купання 
 

І. Існуюча законодавча база 

A. Стратегії, правова/нормативна база та міжнародні зобов'язання 

 

Основні законодавчі норми закріплені у Водному кодексі України та законах України “Про 

регулювання містобудівної діяльності” та “Про благоустрій населених пунктів”. 
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На даний час діють нормативно-правові та технічні документи: перелік будівельних робіт, 

які не потребують документів, які дають право на їх виконання та після закінчення яких 

об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію, затверджений постановою КМУ від 07.06.2017 

№ 406; Державні будівельні норми: ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. 

Основні положення», ДБН В.2.2-13-2003 «Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди” (з 

урахуванням доступу для неповносправних осіб)», ДСанПіН 202-1997 «Державні санітарні 

правила і норми проектування, будівництва та експлуатації плавальних басейнів на морських 

і річкових суднах», ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для 

споживання людиною". 

 

Сім нормативних актів у 2017 році були скасовані розпорядженням КМУ № 94 р. від 

20.01.2016, а саме: СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий», СНиП 

3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы», Санитарные правила устройства и 

содержания мест занятий по физической культуре и спорту (№ 1567-76; прийнятий: 

30.12.1976); «Методические рекомендации по эксплуатации лечебно-оздоровительных 

бассейнов с пресной водой в санаториях» (1977), «Методические указания по проведению 

профилактической дезинфекции в спортивных плавательных бассейнах» (31.03.1980 № 28-

2/6) у доповнення до «Рекомендаций по обеззараживанию воды, дезинфекции подсобных 

помещений и санитарному режиму эксплуатации купально-плавательных бассейнов» 

№ 1229-75, СанПиН 1437-76 «Инструктивно-методические указания по устройству, 

эксплуатации и санитарному контролю плавательных бассейнов с морской водой». 

 

B. Інституційні рамки 

 

Управління цими об’єктами відноситься до повноважень місцевих державних адміністрацій 

та органів місцевого самоврядування у межах комунальної власності населених пунктів, 

міських і селищних громад; до власності міністерств, відомств або підприємств, юридичних 

або фізичних осіб, які експлуатують басейн чи інші місця, спеціально призначені для 

купання, у межах приватної власності. 

 

Держпродспоживслужба України проводить нагляд і контроль у цій сфері. Територіальні 

Лабораторні центри МОЗ України при залученні Держпродспоживслужби України або за 

угодами проводять лабораторні дослідження. 

 

С. Фінансування 

 

Фінансування відомчих закладів з оздоровлення здійснюється за кошти місцевих бюджетів 

місцевими державними адміністраціями населених пунктів, органами місцевого 

самоврядування, міськими та селищними громадами, міністерствами, відомствами або 

підприємствами, а також приватними підприємствами, у володіннях яких знаходяться такі 

місця, у межах їх кошторису. 

 

ІІ. Екологічна та/або пов’язана із здоров’ям ситуація - існуючий стан та прогнози 

А. Сучасний стан 

 

В Україні на даний час практично відсутня нормативна база щодо утримання та експлуатації 

водноспортивних об’єктів. 

 

Розроблено проект ДБН В 2.2-9:201Х "Громадські будинки. Основні положення", який 

знаходиться на обговоренні для подальшого прийняття і містить низку основних визначень у 

цій сфері, наведених нижче. 

http://meganorm.ru/Index2/1/4294846/4294846448.htm
http://meganorm.ru/Index2/1/4294846/4294846448.htm
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Аквапарк — розважальний комплекс з інфраструктурою для заняття іграми на воді та водні 

атракціони. Більшість аквапарків знаходяться на відкритому повітрі, зазвичай у курортній 

місцевості, проте існують і в закритих приміщеннях. В Україні нараховується 25 аквапарків 

за даними інтернету. 

Плавальний басейн — споруда для спортивного плавання і стрибків у воду, для гри у водне 

поло та купання; буває закритий (зимовий) і відкритий (літній). Офіційної статистики щодо 

загальної кількості в Україні немає. 

Басейн – водне спорудження із замкнутою системою циркуляції, фільтрації, знезараження і 

хімізації. Знезаражування басейну – регулювання рівня рН (у нормі значення знаходиться в 

межах 7,0-7,4), при сильному забрудненні використовувати ударне хлорування - 

концентрація хлору в цьому випадку може досягати 3-5 мг/л, а після шокового хлорування 

виконувати дехлорування, доводячи рівень хлору до значення 0,3-0,5 мг/л; у разі 

необхідності позбавляти воду від хлорамінів, небезпечних продуктів розпаду після 

хлорування; попереджати поширення водоростей та іншої рослинності; проводити 

коагуляцію, усунення помутніння; стежити за вмістом заліза, боротися з відкладенням вапна. 

 

За даними Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, Держсанепідслужби 

м. Києва (Гігієна населених місць, № 60, 2012, с. 86-92) у більшості діючих, старих і нових 

плавальних басейнах при навчально-виховних закладах використовуються застарілі схеми 

водопідготовки, зокрема знезараження води методом хлорування…, тому існує потреба у 

впровадженні в Україні сучасних методів водопідготовки, в тому числі альтернативних 

хлоруванню способів знезараження та методів кондиціонування води. 

 

Поводиться постійно інформування населення, громадськості про правила і рекомендації, що 

стосуються поведінки користувачів у загальнодоступних басейнах, водолікарнях, аквапарках 

тощо. 

 

У березні 2017 року був зареєстрований випадок отруєння парами хлору в аквапарку 

"Джунглі", внаслідок якого було госпіталізовано 6 дітей, а за допомогою лікаря звернулося 

близько 20 осіб. За даними Харківського обласного лабораторного центру МОЗ України 

вміст зв'язаного хлору в басейнах перевищує нормативний у 1,5-24 рази, а вміст вільного 

залишкового хлору не перевищував нормативні рівні. Цей випадок був висвітлений у ЗМІ. 

 

Програми та індикатори моніторингу 

На даний час в України немає відповідної офіційної статистики як на національному, так і на 

місцевих рівнях. 

 

Деякі дані мають наглядові та контролюючі служби на територіях, де знаходяться такі 

об’єкти, при проведенні перевірок за заявками або при виникненні надзвичайної ситуації, 

отруєнні хлором або іншими причинами. 

 

ІІІ. Відповідні діючі або заплановані заходи, які спрямовані на вирішення головних 

проблем  

 

ДБН В.2.2-13-2003 «Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди» поширюються на 

проектування нових, реконструкцію критих і відкритих спортивних споруд із місцями для 

глядачів або без них, у тому числі на криті спортивні споруди: спортивні зали, ковзанки із 

штучним льодом, басейни; фізкультурно-оздоровчі споруди: комплексні майданчики, 

відкриті та криті ванни комплексів тощо. 

 

Будівництво відкритого басейну або ставка можна почати без отримання дозволу до тих пір, 

поки його розміри не перевищують 5 м
2
. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://homerobot.ua/ua/liquid_chlorine_sodium_hypochlorite.html
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Ліцензування процедур і матеріалів для обробки та дезінфекції води з липня 2017 року 

передано від МОЗ і Держсанепідслужби України до Держпродспоживслужби України. 

 

Відмова від дезінфекції води хлорним препаратами з причини «різкого запаху» на користь 

безхлорної дезінфекції в більшості випадків не виправдовується, тим більше, що 

європейський стандарт DIN 19643-1:1997 «Підготовка води плавальних і купальних басейнів. 

Частина 1. Загальні вимоги», діючі українські нормативні документи наказують застосування 

лише реагентів на основі хлору або хлорних сполук. 

 

Неможливо отримати повну інформацію щодо вказаних об’єктів без спеціальних запитів від 

міністерств і відомств через відсутність єдиної онлайнової мережі таких об’єктів. 

 

ІV. Оцінка експерта 

1. Прийняти ДБН В 2.2-9:201Х "Громадські будинки. Основні положення" та ввести в дію. 

2. Переглянути та підготувати проекти документів на затвердження у відповідності до 

рекомендацій ВООЗ та ЄС Директивами ЕС, планами імплементацій Директив на заміну 

«Санитарных правил устройства и содержания мест занятий по физической культуре и 

спорту» (№ 1567-76, прийнятий 30.12.1976); «Методических рекомендаций по эксплуатации 

лечебно-оздоровительных бассейнов с пресной водой в санаториях» (1977), «Методических 

указаний по проведению профилактической дезинфекции в спортивных плавательных 

бассейнах» (31.03.1980 №28-2/6) у доповнення до «Рекомендаций по обеззараживанию воды, 

дезинфекции подсобных помещений и санитарному режиму эксплуатации купально-

плавательных бассейнов» № 1229-75, СанПиН 1437-76 «Инструктивно-методические 

указания по устройству, эксплуатации и санитарному контролю плавательных бассейнов с 

морской водой», які відмінені розпорядженням КМУ від 20.01.2016 № 94 р. 

3. У більшості діючих старих і нових плавальних басейнах при навчально-виховних закладах 

використовуються застарілі схеми водопідготовки, зокрема знезараження води методом 

хлорування. В Україні необхідно впроваджувати сучасні методи водопідготовки, в тому 

числі альтернативні хлоруванню способи знезараження та методи кондиціонування води. 

 

 
Цільова область XVIII 
 

Стаття 6. 2 (l) - Визначення та відновлення особливо забруднених місць, які впливають або 

можуть мати негативний вплив на водні ресурси і об’єкти, що підпадають під дію 

Протоколу , і таким чином є джерелом загрози виникнення захворювань, пов’язаних з водою 

 

І. Існуюча законодавча база 

А) Стратегії, законодавча/регуляторна база та міжнародні акти 

 

Національні стратегічні документи: 

 Стратегія удосконалення механізму управління в сфері використання та охорони земель 

сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними, 

затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 р. № 413; 

 Національна стратегія поводження з відходами в Україні схвалена на засіданні КМУ 

8 листопада 2017 р.; 

 План імплементації Директиви 2000/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради про 

встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері водної політики із змінами та 

доповненнями, внесеними Рішенням 2455/2001/ЄС і Директивою 2009/31/ЄС; 

http://meganorm.ru/Index2/1/4294846/4294846448.htm
http://meganorm.ru/Index2/1/4294846/4294846448.htm
http://meganorm.ru/Index2/1/4294846/4294846448.htm
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 План імплементації Директиви Ради 91/676/ЄЕС про захист вод від забруднення, 

спричиненого нітратами з сільськогосподарських джерел із змінами і доповненнями, 

внесеними Регламентом (ЄС) № 1882/2003. 

 

Основні законодавчі/регуляторні акти: 

 Конституція України; 

 Водний кодекс України, Глава 20. Охорона вод від забруднення, засмічення і 

вичерпання; 

 Земельний кодекс України, Глава 27. Використання техногенно забруднених земель, 

Стаття 167. Охорона земель від забруднення небезпечними речовинами; 

 Закон України «Основні засади (Стратегія) державної екологічної політики України 

на період до 2020 року», прийнятий 21.12.2010; 

 Закон України «Про відходи» (Стаття 34. Вимоги щодо поводження з небезпечними 

відходами; Стаття 35-1. Вимоги щодо поводження з побутовими відходами) у редакції 

09.05.2016, набув чинності 05.03.1998; 

 Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» у редакції від 02.08.2017; 

 Закон України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного 

забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» (Статті 1–4); 

 Закон України «Про Загальнодержавну цільову програму захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013 – 

2017 роки»; 

 Закон України «Про зону надзвичайної екологічної ситуації»; 

 Укази Президента України «Про оголошення окремих територій зонами надзвичайної 

екологічної ситуації»; 

 Закон України «Про доступ до публічної інформації»; 

 Методика визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням 

земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства, затверджена 

наказом Мінприроди України № 171 від 27.10.1997 р. (із змінами від 04.04.2007 р.); 

 Положення про державну систему моніторингу довкілля, затверджене постановою 

КМУ від 30 березня 1998 р. № 391. 

 

Головні відповідні міжнародні зобов’язання: 

 Стокгольмська конвенція про стійкі органічні забруднювачі (Стаття 6. Заходи щодо 

скорочення або ліквідації викидів, пов'язаних із запасами і відходами, п.1.е); 

  Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень 

та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхуська Конвенція). 

 

Б) Інституційні засади 

 

ЦОВВ, які відповідають за дотримання та впровадження: 

 Мінприроди України; 

 МОЗ України; 

 Мінагрополітики України; 

 Мінекономрозвитку України; 

 Мінрегіон України; 

 Державне агентство водних ресурсів України; 

 Державне агентство України з управління зоною відчуження; 

 Чорнобильський центр – науково-дослідна установа, підвідомча Кабінету Міністрів 

України; 

 Органи місцевого самоврядування. 
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Залучення приватного сектору 

Стратегією державної екополітики на період до 2020 року зазначено серед важливих 

інструментів реалізації екологічної політики, розвитку партнерства між секторами та 

залучення до планування і реалізації політики усіх стейкхолдерів, у тому числі 

приватного сектору. 

 

Залучення НУО та громадськості 

 Координаційний комітет Національного діалогу про управління водними ресурсами при 

Мінприроди України; 

 Громадські ради при Мінприроди України, МОЗ України, Мінагрополітики України, 

Мінекономрозвитку України, Мінрегіон України, Держводагентстві України, ДАЗВ 

України, а також громадські ради при органах місцевого самоврядування; 

 Установи НАН України, НАМН України, НААН України; 

 Галузеві тематичні союзи, асоціації, спілки тощо; 

 Громадські організації тематичного спрямування. 

 

В) Фінансові засади 

 

Основні відповідні фінансові інструменти 
 

Важливим економічним інструментом природокористування в Україні є платежі за 

забруднення навколишнього природного середовища, які мають компенсувати економічний 

збиток, що заподіяний підприємствами в процесі своєї діяльності. Відповідно до Закону 

України «Про охорону навколишнього природного середовища» встановлюється збір за 

спеціальне використання природних ресурсів, збір за забруднення навколишнього 

природного середовища, збір за погіршення якості природних ресурсів та за інші види 

впливів. 

 

ІІ. Екологічна та/або пов’язана із здоров’ям ситуація – існуючий стан та прогнози 

А) Програми моніторингу та індикатори 

 

Наявність, повнота й адекватність даних, інституції, які відповідальні за ці джерела 

даних 

 

ДУ «Інститут охорони ґрунтів в Україні» (ДУ «Держґрунтохорона») – колишній 

Державний технологічний центр охорони родючості ґрунтів «Центрдержродючість», та 

24 філії в областях України на замовлення користувачів проводять агрохімічне 

обстеження земельних ділянок з визначенням залишкових кількостей пестицидів; солей 

важких металів; нітратів; радіонуклідів 
137

Cs та 
90

Sr. 

Також в Україні існує мережа стаціонарних ділянок моніторингу ґрунтів на території 

країни (Рис. 9). 
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Рисунок 9 – Мережа стаціонарних ділянок моніторингу ґрунтів на території України 

 

Загальні й агрофізичні показники, вміст валових форм важких металів і мікроелементів 

контролюється один раз на 10 років. Агрохімічні, фізико-хімічні показники, вміст 

міцнофіксованих форм важких металів та мікроелементів, залишків стійких пестицидів – 

один раз на 5 років. Вміст рухомих форм мікроелементів і важких металів контролюється 

щорічно. Гамма-фон на моніторингових ділянках контролюють один раз на рік, а у зоні АЕС 

– один раз на квартал. Питому активність цезію-137 визначають щорічно, а стронцію-90 – 

один раз у 5 років у орному та підорному шарах ґрунту. 

 

Б) Головні проблеми, які пов’язані з цільовою областю 

 

Впливи на здоров’я людей та/або довкілля (виміряні або розраховані) 

 

Як визначено у Стратегії державної екополітики на період до 2020 року (Розділ 1), стан 

земельних ресурсів України оцінюється як близький до критичного – на території країни 

поширені процеси деградації земель, і серед найбільш масштабних є забруднення (близько 

20 % території). 

 

Основними джерелами забруднення та забруднювачами ґрунту в цілому по Україні та на 

місцях є полігони та звалища твердих побутових відходів з широким спектром 

забруднюючих речовин; склади та місця накопичень непридатних пестицидів (пестициди, 

включаючи СОЗ та інші ксенобіотики); промислові майданчики підприємств (забруднення 

важкими металами та іншими речовинами); території, які постраждали внаслідок катастрофи 

на Чорнобильській АЕС (радіонукліди, важкі метали); також важливим є забруднення 

ґрунтів нітратами, джерелом яких є сільське господарство та каналізаційні й очисні санітарні 

системи, нафтопродуктами з різних джерел. Ці забруднювачі мігрують з ґрунту до ґрунтових 

вод та джерел водопостачання. 

 

 Полігони/ звалища твердих побутових відходів 

 

Згідно із звітом Мінрегіону «Стан сфери поводження з побутовими відходами в Україні за 

2016 рік», кількість перевантажених сміттєзвалищ становила 305 од. (5,6 %) і 1646 од. 

(30 %), що не відповідає нормам екологічної безпеки. 
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Через неналежну систему поводження з твердими побутовими відходами в населених 

пунктах, як правило, у приватному секторі щорічно виявляється понад 27,5 тис. 

несанкціонованих звалищ, що займають площу 1,2 тис. га; у 2016 р. було ліквідовано понад 

27,4 тис таких звалищ площею 1,1 тис. га. 

 

 Важкі метали 

 

За даними ДУ «Держґрунтохорона», які отримані в результаті агрохімічної паспортизації 

ґрунтів земель сільськогосподарського призначення, концентрації найбільш екологічно 

небезпечних хімічних елементів (свинець, кадмій, ртуть, мідь, цинк) в основному 

знаходяться на рівні їхніх фонових значень. Високі рівні забруднення ґрунтів (5–15 ГДК) 

спостерігаються у промислових містах та промзонах підприємств, що іноді призводить і до 

незначних перевищень ГДК важких металів у ґрунтах сільськогосподарських угідь, які 

прилягають до цих об’єктів. В Україні також визначені зони геохімічних аномалій у 

Закарпатській, Івано-Франківській областях та АР Крим з природним високим вмістом 

міцнофіксованих та рухомих форм важких металів. У Київській і Одеській областях 

виявлено забруднення ґрунту міддю понад ГДК на землях виноградників, у садах і ягідниках. 

 

У засобах масової інформації з’являються відомості про забруднення водойм важкими 

металами (Шацькі озера, водосховища Дніпровського каскаду тощо). 

 

У 2006 р. вибірково були досліджені на вміст промислових токсикантів ґрунти 18 міст 

України. Високі середньорічні концентрації важких металів (свинцю, кадмію, міді та цинку) 

в межах 1,1 - 11,2 ГДК зафіксовані в ґрунтах міст Дніпропетровськ, Ялта, Костянтинівка та 

Маріуполь Донецької області, Вишневе та Фастів Київської області. Геолого-екологічне 

дослідження ґрунту в м. Маріуполь і прилеглих до нього територій показало перевищення 

ГДК по свинцю (18 мг/кг) у 2,95 рази. В ґрунті м. Донецька середній вміст свинцю становив 

33,56 мг/кг, що також майже в два рази перевищує ГДК. 

 

Ртуть утворює найбільш значиму техногенну аномалію у підземних водах центрального 

району Донбасу поблизу Микитівського ртутного комбінату, де її вміст становить 0,01 мг/л, 

що в 20 разів перевищує норматив. Високі значення концентрацій ртуті (15-20 ГДК) були 

отримані поблизу коксохімічних та металургійних заводів, а також у районах, де горять 

породні відвали вугільних шахт. 

 

У пробах ґрунту на території колишнього заводу «Радикал» у м. Києві також фіксують 

значне виявлені перевищення гранично допустимих концентрацій ртуті. Також значне 

забруднення ґрунту ртуттю спостерігається в місцях звалищ відпрацьованих люмінесцентних 

ламп. 

 

 Пестициди 

 

За багаторічними даними моніторингу стану ґрунтів земель сільськогосподарського 

призначення, що проводився у системі агрохімічної служби, встановлено, що забруднення 

агросфери, включаючи водні ресурси, знаходиться у тісній залежності від номенклатури та 

від обсягів використання хімічних засобів захисту рослин (ХЗЗР) та мінеральних добрив. 

 

У період найбільш інтенсивного застосування ХЗЗР (1984-1988), коли на 1 га орних земель 

вносили 5,5 кг пестицидів, їх залишки виявлялися у 50 – 60 % проб ґрунту і в 30–35 % проб 

рослин, у т. ч. 2,5 % з перевищенням ГДК у ґрунті та 3,5 % з перевищенням максимально 

допустимих рівнів у продукції харчового призначення та 2,5 % у кормах. 
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Частота виявлення залишків препаратів із групи стійких хлорорганічних сполук 

(поліхлорпінен, поліхлоркинфел, кельтан) на оброблених полях досягала 90–98 %, у т. ч. до 

10 % з перевищенням ГДК. 

 

Ще більш несприятлива ситуація спостерігалася у випадках забруднення ґрунтів 

симтриазиновими гербіцидами, залишки яких виявилися у ґрунтах у 56 % проб через 3-

4 роки після обробки. 

 

Суттєве зменшення в останні десятиріччя обсягів використання ХЗЗР, а також перехід на 

більш безпечні препарати сприяло зменшенню забруднення ґрунтів і рослинної продукції. 

Так залишки стійких хлорорганічних сполук зустрічаються лише у 5-7 % проб ґрунтів, у 

тому числі менше 1 % - з перевищенням ГДК. 

 

Як правило, у вибіркових дослідженнях проб ґрунту, відібраних на земельних ділянках, що 

прилягають до колишніх складів пестицидів, розчинних вузлів, та рідше - на полях, які були 

під давніми виноградниками, садами та хмільниками вказують на значне забруднення цих 

територій залишками хлорорганічних, фосфорорганічних та симтриазинових пестицидів. 

 

Пестициди, що залишаються у ґрунті, проникають у глибші шари і забруднюють поверхневі 

та підземні води, а з водою потрапляють до організму людей. 

 

 Радіонукліди 

 

Радіологічні підрозділи регіональних центрів “Облдержродючість” проводять радіологічне 

обстеження орних земель України. 

 

Дані обстежень показали, що забруднення цезієм-137 вище 37 кБк/м
2
 на 

сільськогосподарських угіддях України поширене на території 461,7 тис. га, з них орних 

земель – 345,9 тис. га. Забруднені радіонуклідами площі зберігаються на території 

12 областей, де було обстежено 8,8 млн. га. 

 

Найбільші площі угідь, забруднених цезієм-137, знаходяться в областях: Житомирській – 

156 тис. га, Черкаській – 76, Рівненській – 52, Чернігівській – 52, Вінницькій – 50, Київській 

– 34 тис. га. У Черкаській та Вінницькій областях в останні роки не виявлено 

сільськогосподарської продукції, забрудненої вище допустимих рівнів через особливості 

складу ґрунтів, де переважають легко- та середньосуглинкові чорноземи з обмеженими 

властивостями для міграції радіонуклідів. 

 

Найскладніша ситуація із забрудненням цезієм-137 склалась у Рівненській області, де 

забруднено 18,6 тис. га торфовищ (37 %) і спостерігається найбільша міграція радіонукліду. 

 

Забруднення ґрунту стронцієм-137 на сільськогосподарських угіддях України 

спостерігається в значно більших масштабах, ніж цезіем-90. У межах 0,74–

5,55 кБк/м
2
 стронцієм-90 забруднено 4,6 млн. га, що становить 52 % від обстеженої площі. 

Інтенсивне поширення на території України стронцію-90, у першу чергу, зумовлене його 

глобальними викидами в атмосферу під час випробувань ядерної зброї. Забруднення угідь 

стронцієм-90 внаслідок Чорнобильської катастрофи було менш інтенсивним і поширилося, в 

основному в межах зони відчуження та на прилеглих до неї територіях, проте в аерозольних 

випадах стронцій-90 поширився і значно далі. 

 

 Нафтопродукти 
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Джерелами забруднення ґрунту нафтопродуктами можуть бути всі підприємства, діяльність 

яких пов’язана з видобуванням, зберіганням, очищенням нафти та стоків, переробкою і 

транспортуванням нафти, нафтопродуктів і їх споживанням, а також майже всі види 

сучасного автомобільного, водного, повітряного, залізничного транспорту. 

 

Основна частина забруднення пов’язана з транспортуванням нафти. Загальні втрати 

нафтопродуктів при їх видобуванні, переробці, транспортуванні та використанні складають 

близько 45 млн т на рік, тобто майже 2–3 % від усього видобутку (2009 р.). 

 

Існує стала думка, що сучасні масштаби споживання нафтопродуктів у містах обумовлюють 

розповсюдження площ забруднених ґрунтів з «традиційних» промислових і транспортних 

зон на території селищної забудови та рекреаційні об’єкти завдяки інтенсивному руху 

автотранспорту, відсутності достатньої мережі облаштованих об’єктів паркування та 

наявності стихійного утворення масових стоянок автотранспорту безпосередньо на 

прибудинкових територіях. До забруднення ґрунтів призводять також надзвичайні ситуації з 

витоком нафтопродуктів. 

 

На жаль, на сьогодні бракує комплексної інформації щодо вмісту нафтопродуктів у різних 

функціональних зонах крупних промислових міст. 

 

 Нітрати 

 

Нітратне забруднення водних джерел, їх евтрофікація та відповідні загрози на сьогодні є 

актуальними в Україні. Як зазначено в Стратегії державної екополітики на період до 

2020 року, питання запобігання забрудненню внаслідок змиву нітратів із 

сільськогосподарських земель віднесене до першочергових напрямів гармонізації 

екологічного законодавства України із положеннями права ЄС. 

 

Основними завданнями Плану імплементації Директиви Ради 91/676/ЄЕС (строк виконання – 

грудень 2017 р.) передбачено: 

 прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу; 

 визначення зон, вразливих до (накопичення) нітратів (Стаття 3 Директиви); 

  запровадження планів дій для зон, вразливих до (накопичення) нітратів (Стаття 5 

Директиви); 

 запровадження програм моніторингу (Стаття. 6 Директиви). 

 

Причини проблем: 

 результати господарської діяльності у минулому і зараз, 

 неналежне розташування та захист колодязів від забруднення, включаючи нітратне, 

 існування несанкціонованих звалищ та проблеми полігонів побутових та промислових 

відходів; 

 наслідки катастрофи на Чорнобильській АЕС. 

 

ІІІ. Відповідні діючі або заплановані заходи, які спрямовані на вирішення головних 

проблем (основні цілі заходу, оцінка його результатів й отриманих уроків) 

 

 Стратегія відновлення роботи та розвитку зрошувальних систем України 

(розробляється Мінприроди України, Мінагрополітики України, представниками 

наукових інститутів й інших залучених сторін, а також партнерами зі Світового 

банку). 



 

146 

 Проект міжнародної технічної допомоги у рамках угоди між Мінприроди України та 

Данським агентством з охорони навколишнього середовища (DEPA) «Допомога 

українським органам влади у покращенні управління забрудненими ділянками» 

(2004). 

 Проект Королівства Нідерландів «Гармонізація національних стандартів щодо 

моніторингу стану земель відповідно до вимог ЄС, включаючи розширення списку 

параметрів (фізичних, хімічних, мікробіологічних) і забезпечення ефективних 

показників якості ґрунтів», бенефіціаром якого є Мінагрополітики України (2008–

2009); етап – Збирання та обробка даних в Україні щодо моніторингу якості ґрунтів. 

 Регіональний проект ЄС «Водна ініціатива плюс» (EUWI+ EaP), бенефіціаром якого є 

Мінприроди України (2016–2020); тематичний напрямок – «Зміцнення лабораторних 

та моніторингових систем». 

 

ІV. Оцінка експерта 

1. Розробити зміни до відповідного екологічного законодавства, що стосуються 

особливо забруднених місць, які впливають або можуть мати негативний вплив на 

водні ресурси й об’єкти, що підпадають під дію Протоколу про воду та здоров’я. 

2. На законодавчому рівні закріпити визначення «особливо забруднена ділянка» та 

розробити нормативно-правові акти щодо визначення зон, вразливих до накопичення 

у ґрунтах забруднювачів різних типів та методики визначення цих зон. 

3. Створити національну базу (реєстри) особливо забруднених місць за основними 

забруднювачами ґрунтів, ґрунтових вод і джерел водозабезпечення та процедури для 

її оновлення. 

4. Підготувати план ремедіації особливо забруднених місць, включаючи ділянки у 

складів/накопичень непридатних пестицидів та зон нітратних забруднень. 

5. Підготувати добірки кращих методів ведення сільськогосподарських робіт та 

програми сприяння їх впровадженню з метою запобігання нітратному забрудненню 

ґрунтів. 

6. Підготувати та реалізувати інформаційну кампанію із залученням громадськості з 

метою додаткового виявлення особливо забруднених місць. Проводити тренінги, 

семінари та інші освітні заходи для заінтересованих сторін. 

 

 

Цільова область XIХ 
 

Стаття 6. 2 (m) - Ефективність систем управління, розвитку, захисту та використання 

водних ресурсів 

 

Україна встановила національні цільові показники та індикатори до статті 6.2(m) Протоколу 

та показник ЦСР 6.5 щодо впровадження інтегрованого управління водними ресурсами 

(Табл. 19). 

 

Таблиця 19 – Національні показники та індикатори, встановлені до Статті 6.2(m) 

№

ЦО 

Формулювання 

цільового 

показника 

відповідно до 

Керівництва 

№ нац. 

показ-

ника 

Формулюва-

ння 

національно-

го показника 

до Протоколу 

Індикатори та їх 

відповідні значення, які 

мають бути досягнуті до 

2015 р. 

Національний показник/ 

індикатор ЦСР 6 

Індикатор Завдання Завдання Індикатор 

Цільо-

ві 

значе-

ння 
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6

6.2 

(m) 

Ефективність 

систем управління, 

розвитку, захисту 

та використання 

водних ресурсів 

(Effectiveness of 

systems for the 

management, 

development, 

protection and use 

of water resources) 

стаття 6.2 m) 

 

12 

Розробка і 

затвердження 

ПУРБ річок: 

Дунай, Тиса, 

Дніпро, 

Дністер, 

Південний 

Буг, 

Сіверський 

Донець  

Наявність 

Плану 

управління 

річковими 

басейнами  

План 

управління 

басейнами 

річок: 

Дунай, 

Тиса, 

Південний 

Буг 

6.5 

Забезпечити 

впровадже-

ння інтегро-

ваного  

управління 

водними 

ресурсами  

Кількість 

річкових 

басейнів, 

для яких 

затвердже-

ні плани 

управління

, одиниць 

 

2020 р.-1 

2025 р.-9 

2030 р.-9 

 

І. Існуюча законодавча база 

А) Стратегії, законодавча/регуляторна база та міжнародні акти 

 

Основні положення, цілі, визначені у Водному кодексі України та законах України: 

 "Про охорону навколишнього природного середовища"; 

 «Про оцінку впливу на довкілля»; 

  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження 

інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами за басейновим 

принципом» від 4 жовтня 2016 року № 1641-VIII; 

 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють 

відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру щодо 

спеціального водокористування» від 7 лютого 2017 року № 1830-VIII 

й інших секторальних законах, що стосуються розвитку окремих галузей, пов’язаних з 

використанням водних ресурсів. 

 

Заходи з розвитку водного господарства визначені у загальнодержавній цільовій програмі 

розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період 

до 2021 року. 

 

Особливе значення має імплементація Водної рамкової Директиви: Директиви 2000/60/ЄС 

Європейського парламенту і Ради від 23 жовтня 2000 р. відповідно до Угоди про асоціацію 

між Україною та ЄС (ратифікована Законом № 1678-VII від 16.09.2014). 

 

Серед основних підзаконних нормативно-правових актів слід зазначити: 

 Порядок здійснення державного моніторингу вод; 

 Порядок розроблення плану управління річковим басейном, затверджений 

постановою КМУ від 18 травня 2017 р. № 336; 

 «Про затвердження середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року 

та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік»; 

 Національний план дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням, 

затверджений розпорядженням КМУ від 30 березня 2016 р. № 271 р.; 

 Наказ Мінприроди України від 23.06.2017 № 234 «Про затвердження форми дозволу 

на спеціальне водокористування та форми нормативного розрахунку водокористування і 

водовідведення»; 

 Наказ Мінприроди України від 03.03.2017 № 103 «Про затвердження Меж районів 

річкових басейнів, суббасейнів та водогосподарських ділянок»; 

 Наказ Мінприроди України від 26.01.2017 № 26 "Про затвердження Порядку 

розроблення водогосподарських балансів"; 

 Наказ Мінприроди України від 26.01.2017 № 23 "Про затвердження Типового 

положення про басейнові ради"; 
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 Наказ Мінприроди України від 06.02.2017  № 45 «Про затвердження Переліку 

забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масивів поверхневих і підземних вод 

та екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод»; 

 Наказ Мінприроди України від 26.01.2017  № 25 «Про виділення суббасейнів та 

водогосподарських ділянок у межах встановлених районів річкових басейнів»; 

 Наказ Мінприроди України від 16.03.2015 № 78 «Про затвердження Порядку ведення 

державного обліку водокористування». 

 

Також слід зазначити Національну доповідь “Цілі сталого розвитку: Україна”, яка 

встановлює національні ЦСР № 6, показники 6.5 та відповідні індикатори щодо 

впровадження інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом, 

документ було схвалено на засіданні Міжвідомчої робочої групи високого рівня для 

організації процесу імплементації ЦСР. 

 

Б) Інституційні засади 

 

ЦОВВ, що мають відношення до формування та реалізації державної політики з питань 

управління водними ресурсами, управління водогосподарсько-меліоративним комплексом 

(інфраструктурою): Мінприроди, Держводагентство, МінАПК, Мінрегіонбуд, 

Мінпаливенерго, Мінінфраструктури, МОЗ, ДСНС, Держгеослужба, Держрибагентство та 

інші. 

 

Відповідно до Глави 4 Водного кодексу Держводагентство є ЦОВВ, який реалізує державну 

політику у сфері розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, 

управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів. 

 

Громадськість, як і приватний сектор мають можливість брати участь у діяльності 

басейнових рад на рівні з іншими заінтересованими сторонами, що здійснюють свою 

діяльність у межах річкового басейну. Рішення басейнової ради враховуються під час 

розроблення та виконання ПУРБ. 

 

В)  Фінансові засади 

 

Виконання заходів має здійснюватися в межах видатків, передбачених у державному 

бюджеті відповідним органам, а також за кошти міжнародної технічної допомоги та інших 

джерел фінансування незаборонених законодавством. Указом Президента від 21 листопада 

2017 року № 381/2017 «Про додаткові заходи щодо розвитку лісового господарства, 

раціонального природокористування та збереження об'єктів природно-заповідного фонду» 

прийняте рішення про розробку законодавчого документу щодо створення державного 

фонду розвитку водного господарства. 

 

ІІ. Екологічна та/або пов’язана із здоров’ям ситуація - існуючий стан та прогнози 

А) Програми моніторингу та індикатори 
 

Відповідно до міжнародних зобов’язань та національного законодавства Україна 

сформулювала національні цілі щодо розвитку управління водними ресурсами, а саме, 

впровадження інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом. 

Формулювання показника по суті є однакове для цілей Протоколу про воду та здоров’я, так і 

для ЦСР № 6.5 (Табл. 19), Стратегії державної екологічної політики України до 2020 року та 

імплементації ВРД відповідно до Угоди про асоціацію Україна-ЄС. Він передбачає розробку 

ПУРБ для всіх основних річкових басейнів України, але індикатори (в частині строків 

розробки ПУРБ) необхідно уніфікувати для всіх процесів. 
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З метою виконання зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС і 

досягнення ЦСР ООН, Україною взяті зобов’язання щодо здійснення заходів, які сприяють 

реалізації ЦСР, забезпечують розвиток сфери якості води та управління водними ресурсами, 

зокрема пунктом 62 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС передбачається до 2019 року 

підготувати план управління українською частиною району басейну р. Дунай (відповідальні 

виконавці: Мінприроди, Держводагентство, Мінінфраструктури, Мінрегіон). 

 

У Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схваленій Указом Президента України від 12 

січня 2015 р. № 5, серед пріоритетів реформ та напрямків розвитку задекларовано 

досягнення безпечного стану довкілля і забезпечення доступу до якісної питної води. 

 

У Стратегії національної безпеки України (затвердженої Указом Президента України від 26 

травня 2015 року № 287/2015а) серед пріоритетів безпеки держави визначено: гарантування 

безпечних умов життєдіяльності населення, поліпшення екологічного стану водних ресурсів, 

якості питної води, створення умов для розкриття потенціалу аграрного сектору України у 

доступному, якісному і безпечному продовольстві. 

 

Як зазначено у середньостроковому плані пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плані 

пріоритетних дій Уряду на 2017 рік (Розділ 9 «Стале управління водними ресурсами»), 

існуюча система державного управління у сфері охорони вод та раціонального використання 

водних ресурсів є недостатньо ефективною і потребує реформування шляхом переходу від 

адміністративно-територіальної моделі управління до басейнової, в якій одиницею 

управління є річковий басейн, а не його частина у межах адміністративної одиниці, як того 

вимагає ВРД № 2000/60/ЄС, яку впроваджує Україна за Угодою про асоціацію Україна-ЄС. 

 

У планах пріоритетних дій Уряду визначені відповідні цільові показники: 

- до кінця 2017 року встановити межі районів дев’яти річкових басейнів, 

- до кінця 2020 року розробити дев’ять проектів ПУРБ, встановити межі басейнів 

Азовського та Чорного морів (українська частина). 

 

А відповідно до Національної доповіді “Цілі сталого розвитку: Україна” (схвалено на 

засіданні Міжвідомчої робочої групи високого рівня для організації процесу імплементації 

ЦСР) індикатори ЦСР 6.5 передбачають затвердження 1 плану управління річковим 

басейном у 2020 році, 9 ПУРБ - у 2025 році та 9 ПУРБ - у 2030 році. 

 

У 2017 році Мінприроди за допомогою ГВП зробило самооцінку індикатора ЦУР 6.5.1 щодо 

інтегрованості управління водними ресурсами на національному рівні за багатокроковою 

методикою UN-Water. Величина інтегрованості управління водними ресурсами була оцінена 

у 39,45 балів. 

  

Б) Головні проблеми, які пов’язані з цільовою областю 

 

Недосконалість існуючого в Україні законодавства з питань управління водними ресурсами 

та меліорації земель, внаслідок чого залишаються неврегульованими питання, що 

визначають умови та можливості сталого функціонування галузі на засадах її децентралізації 

шляхом залучення до управління та експлуатації водокористувачів, зокрема створення 

сприятливого середовища для ведення бізнесу, розвитку малого і середнього 

підприємництва, забезпечення прозорості та справедливого розподілу водних ресурсів, 

створення механізму інклюзивного залучення стейкхолдерів до басейнового управління. 
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Існує складність інституціональних реформ з впровадження басейнового принципу та 

переходу від існуючої централізованої системи управління водним господарством за 

адміністративним принципом до басейнового управління всіма водними ресурсами, бо 

реформа потребує децентралізації та розподілу влади і ресурсів. Нині водокористувачі 

практично повністю відсторонені від управління водними ресурсами та формування тарифів 

на послуги з подачі та відведення води. 

 

Істотною проблемою є брак фінансування сектору якості води та управління водними 

ресурсами, тобто через відсутність коштів у державному бюджеті за одночасної 

неможливості залучення інвестицій. 

 

Надзвичайно нагальною є необхідність забезпечити удосконалення державної системи 

моніторингу водних ресурсів, оцінки екологічного стану водних об’єктів і прогнозування їх 

змін відповідно до вимог ВРД ЄС. 

 

ІІІ. Відповідні діючі або заплановані заходи, які спрямовані на вирішення головних 

проблем (основні цілі заходу, оцінка його результатів і отриманих уроків): 

 забезпечити цільове виділення коштів на виконання заходів Загальнодержавної 

цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення 

басейну річки Дніпро на період до 2021 року; 

 затвердити рішенням Уряду «Стратегію зрошення та дренажу в Україні» (розробленої 

Мінприроди України, Мінагрополітики України, представниками наукових інститутів 

й інших заінтересованих сторін за участю і сприяння ФАО та Світового банку); 

 затвердити рішенням Уряду «Концепцію реформування галузевої структури 

інтегрованого управління водними ресурсами України»; 

 забезпечити ефективне впровадження Регіонального проекту ЄС «Водна ініціатива 

плюс» (EUWI+), бенефіціаром якого є Мінприроди України (2016–2020). 

 

ІV. Оцінка експерта 

1. Розробити новий нормативно-правовий акт щодо порядку ведення державного 

моніторингу вод з урахуванням імплементації положень законодавства ЄС. 

2. Доопрацювати та узгодити цільові значення індикаторів “Цілі сталого розвитку: 

Україна” з урахуванням гармонізації ЦСР 6.5 щодо впровадження інтегрованого 

управління водними ресурсами в Україні. 

3. Забезпечити подальший розвиток і удосконалення галузевої структури інтегрованого 

управління водними ресурсами України, зокрема в частині посилення повноважень 

БУВР та розробки Планів управління водними ресурсами. 

4. Розробити систему заходів створення сприятливого середовища для залучення 

громадськості та стейкхолдерів до басейнового управління, забезпечення прозорості 

та справедливого розподілу водних ресурсів. 

5. Підготувати та реалізувати інформаційну кампанію із залученням наукових установ, 

центів і навчальних закладів щодо формування тренінгів, семінарів й інших освітніх 

заходів для заінтересованих сторін з питань ефективного управління водними 

ресурсами, їх раціонального використання та охорони. 

 

 

Цільова область ХХ 

 

Стаття 6.2 (n) - Частота публікації інформації щодо якості питної води, що постачається 

та інших вод, до яких стосується Протокол 
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Україна встановила 3 національні цільові показники та відповідні 3 індикатори до статті 

6.2(n) Протоколу про воду та здоров’я (Табл. 20) щодо періодичності публікації інформації. 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 20. – Національні показники та індикатори, встановлені до Статті 6.2(n) 
№ Цільовий 

показник, що 

розглядається у 

базовому звіті 

№ до 

2018 

Національний цільовий 

показник 

Індикатор та його значення, що 

має бути досягнуто до 2015 року 

20 Періодичність 

публікації 

інформації про 

якість питної води 

та інших вод, які 

мають відношення 

до Протоколу 

(стаття 6, п. 2-n) 

13. Підготовка й оприлюднення 

Національної доповіді про якість 

питної води та стан питного 

водопостачання в Україні 

Наявність Національної доповіді 

про якість питної води та стан 

питного водопостачання в Україні 

– щорічно  

14. Підготовка та оприлюднення 

Короткої доповіді про прогрес у 

впровадженні Протоколу про воду 

та здоров'я 

Наявність Короткої доповіді про 

прогрес у впровадженні Протоколу 

про воду та здоров'я – кожні 3 роки 

15. Підвищення рівня обізнаності 

громадськості 

Проведення санітарно-просвітної 

та роз’яснювальної роботи серед 

населення – щорічно 

 

І. Існуюча законодавча база 

А) Стратегії, законодавча/регуляторна база та міжнародні акти 

 

Законодавчі акти України, які регулюють ці питання: 

 

 Конституція України, 

Стаття 50. Кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування 

завданої порушенням цього права шкоди. 

Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість 

харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. Така інформація 

ніким не може бути засекречена. 

 

 Водний Кодекс України, 

Стаття 11. Участь громадян та їх об'єднань, інших громадських формувань… між іншим, - 

одержувати у встановленому порядку інформацію про стан водних об'єктів, джерела 

забруднення та використання вод, про плани і заходи щодо використання і охорони вод та 

відтворення водних ресурсів; 

 

 Закон України «Про інформацію», 

Визначає інформацію, доступ до якої не може бути обмеженим: екологічна інформація про 

стан довкілля, його складових, фактори впливу, про стан здоров’я та безпеки людей – 

Стаття 13, й  інформація про товар (роботу, послугу) – Стаття 14. 

 

 Закон України «Про доступ до публічної інформації» 

Забезпечення доступу до інформації (Стаття 5) здійснюються шляхом 1) систематичного та 

оперативного оприлюднення інформації в офіційних друкованих виданнях; на офіційних 

веб-сайтах у мережі Інтернет; на єдиному державному веб-порталі відкритих даних; на 

інформаційних стендах; будь-яким іншим способом; 2) надання інформації за запитами на 

інформацію. 
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До розпорядників інформації (Стаття 13), зобов'язаних оприлюднювати та надавати за 

запитами інформацію прирівнюються суб'єкти господарювання, які володіють інформацією 

про стан довкілля; якість харчових продуктів..., про аварії, катастрофи, небезпечні природні 

явища та інші надзвичайні події, що сталися або можуть статися і загрожують здоров'ю та 

безпеці громадян; й іншою суспільно необхідною інформацією. 

 

Розпорядники інформації зобов'язані (Стаття 14): між іншим надавати та оприлюднювати 

достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність і 

об’єктивність наданої інформації та оновлювати оприлюднену інформацію. 

 

 Закон України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» 

Стаття 6 визначає принцип забезпечення вільного доступу до інформації про якість питної 

води, стан джерел і систем питного водопостачання та водовідведення, порядку формування 

нормативів питного водопостачання та тарифів на послуги централізованого водопостачання 

і водовідведення. 

 

Відповідно до Статті 9 кожному споживачеві питної води державою гарантується право 

вільного доступу до інформації про якість питної води. З цією метою ЦОВВ, що реалізує 

державну політику в сфері житлово-комунального господарства, щороку готує та 

оприлюднює в порядку (576-2004-п), встановленому Кабінетом Міністрів України, 

Національну доповідь про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні, 

забезпечує заінтересовані органи державної влади, громадські організації, підприємства, 

установи, організації та громадян інформацією про випадки і причини забруднення питної 

води, порядок розрахунку тарифів на послуги централізованого водопостачання і 

водовідведення. 

 

У разі, коли питна вода має відхилення за показниками від державного стандарту, органи 

місцевого самоврядування інформують споживачів через засоби масової інформації про її 

якість та вживають заходів, пов'язаних з відверненням загрози здоров'ю людей. 

 

До того ж існують відповідні нормативно-правові акти: 

«Правила надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води 

і водовідведення та типовий договір про надання послуг з централізованого опалення, 

постачання холодної та гарячої води і водовідведення», затверджені постановою КМУ від 

21.07.2005 № 630, 

«Інструкція щодо надання послуг лазень і душів», затверджена Наказом Українського союзу 

об'єднань, підприємств і організацій побутового обслуговування населення 27.08.2000 N 20. 

 

Головні відповідні міжнародні зобов’язання (інші, ніж зобов’язання за Конвенціями ЄЕК 

ООН та Протоколами): 

 Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та 

доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Оргуська Конвенція); 

 Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та з Європейським Союзом та його 

державами-членами, з іншої сторони, ратифікована із заявою Законом № 1678-VII від 

16.09.2014, вступила в повну силу з 1 вересня 2017; 

 План імплементації Директиви 2003/4/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 

28 січня 2003 р. про доступ громадськості до екологічної інформації та про скасування 

Директиви Ради 90/313/ЄЕС (Офіційний вісник ЄС, L 41, 14 лютого 2003 р., с. 26-32), 

затверджений Розпорядженням КМУ від 15 квітня 2015 р. № 371-р “Про схвалення 

розроблених Міністерством екології та природних ресурсів планів імплементації деяких 

актів законодавства ЄС”; 
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 План імплементації Директиви 2000/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради про 

встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері водної політики із змінами та 

доповненнями, внесеними Рішенням 2455/2001/ЄС і Директивою 2009/31/ЄС, 

затверджений Розпорядженням КМУ від 15 квітня 2015 р. № 371-р; 

 План імплементації Директиви 98/83/ЄС про якість води, призначеної для споживання 

людиною, затверджений Розпорядженням КМУ від 26 листопада 2014 р. № 1141-р «Про 

схвалення розроблених Міністерством охорони здоров’я планів імплементації деяких 

актів законодавства ЄС». 

Б) Інституційні засади 
 

Центральні органи виконавчої влади: 

- Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України готує і оприлюднює щорічну Національну доповідь; 

- Мінприроди України відповідає за систему державного моніторингу водних ресурсів; 

- МОЗ України забезпечує формування державної політики у сфері санітарного та 

епідемічного благополуччя населення, затверджує: державні санітарні норми і правила, 

санітарні регламенти; показники якості питної води; 

- Держводагентство України здійснює моніторинг поверхневих вод у місцях 

розташування основних водозаборів - джерел питного водопостачання та комплексного 

призначення; 

- Державна служба геології та надр України здійснює державний облік підземних вод 

та водного кадастру, моніторинг підземних вод; 

- Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів надає інформацію про санепідситуацію в країні. 

 

Місцеві органи самоврядування: 

 місцеві державні адміністрації та комунальні підприємства – Водоканали; 

 залучення приватного сектору – Водоканали, виробники столових вод, виробники 

обладнання для очистки і доочистки питної води; 

 залучення НУО та громадськості: 

Координаційний комітет Національного діалогу про управління водними ресурсами 

при Мінприроди України; 

професійні асоціації: Українська асоціація «УкрводоканалЕкологія», Асоціація 

«Питна вода України», Українське водне товариство WaterNet – професійна 

громадська організація фахівців, що спеціалізуються в питаннях локальної 

водопідготовки, інші; 

Глобальне водне партнерство (ГВП) – Україна; 

екологічні НУО: ВЕГО «МАМА-86». 

 

В) Фінансові засади 

 основні відповідні фінансові інструменти 

 

За державний кошт здійснюється підготовка щорічної Національної доповіді про якість 

питної води та стан питного водопостачання в Україні. 

 

За кошт держави, орг. внесків та спонсорів відбувається конференція «Вода і довкілля», яку 

проводить Мінприроди, та конференція «Проблеми та перспективи розвитку питного 

водопостачання та водовідведення в Україні»/ «Сучасний стан і основні напрямки вирішення 

проблем якісного водозабезпечення та водовідведення», яку проводить Мінрегіонбуд у 

рамках Міжнародного водного форуму «AQUA UKRAINE». 
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За рахунок міжнародних донорів, коштів професійних асоціації, виробників – водоканалів, 

грантових проектів НУО проводяться різні інформаційно-просвітницькі заходи з різних 

питань якості питної води, доступу до безпечної води, права на воду та санітарію, інше. 

 

ІІ. Існуючий стан та прогнози 

А) Програми моніторингу та індикатори 
 

• наявність, повнота й адекватність даних, інституції, які відповідальні за ці джерела 

даних 

Починаючи з 2004 року, Мінрегіонбуд готує й оприлюднює щорічно Національну доповідь 

про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні. Остання доповідь 

була за 2015 рік. Через брак бюджетних коштів оприлюднення Нац. Доповіді готуються 

щорічно, але не оприлюднюються вчасно, зокрема Національні доповіді за 2013-2015 роки 

були оприлюднені лише у 2016 році. Існує проблема вільного доступу до попередніх 

Національних доповідей (2004-2012 рр.). 

 

Національна доповідь готується на підставі офіційних матеріалів, наданих 11 ЦОВВ 

(міністерствами, агентствами, службами та комісіями), обласними і Київською міською 

державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування. 

 

Національна доповідь висвітлює узагальнену на національному й обласному рівнях 

інформацію про якість води джерел водопостачання, яку надає: 1) Держводагентство щодо 

основних проблем якості (за 20-49 гідрохімічними та 2 радіологічними показниками) 

поверхневих вод за басейновим принципом у 79 пунктах спостережень на 41 водному об’єкті 

у місцях розташування питних водозаборів; 2) МОЗ щодо частини (%) досліджених проб 

води, які не відповідали санітарним нормам з водойм І-ї категорії, що використовуються в 

якості джерел централізованого водопостачання населення, а також з джерел 

централізованого водопостачання населення (у 2015 році було обстежено 16215 джерел, у 

тому числі 1741 комунальних, 4641 відомчих, 6684 сільських водопроводи) і джерел 

децентралізованого водопостачання (у 2015 році – 160343), щодо моніторингу вмісту 

нітратів у воді нецентралізованих джерел водопостачання (у 2015 році було обстежено 

лише 5,4 % (17 тис.) громадських й індивідуальних шахтних колодязів і каптажів); також про 

якість води водойм ІІ-ї категорії для рекреації щодо частини (%) досліджених проб води, що 

не відповідали санітарним нормам з водойм, які використовуються для рекреаційних цілей. 

 

Також Україна, починаючи з 2010 року, раз у три роки готує та оприлюднює Коротку 

доповідь згідно зі статтею 7 Протоколу про воду та здоров’я. Відповідальним за 

підготовку Короткої доповіді є Мінприроди, інформацію для визначення прогресу 

впровадження Протоколу про воду та здоров’я надають всі ЦОВВ, які відповідають за якість 

води, управління водними ресурсами та питним водопостачанням, за санітарно-

епідеміологічне благополуччя. Коротка доповідь у значній мірі опирається на інформацію 

Національної Доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні. 

 

МОЗ, ДЗ «УЦКМЗ МОЗ», Лабораторні центри МОЗ приймають участь у підготовці 

матеріалів до публікації про якість питної води та інших вод, які мають відношення до 

Протоколу відповідно до Директиви 76/160/ЕЕС про води для купання, Директив 98/83/ЄС 

про питну воду, Нітратної Директиви 91/676/ЕЕС і Директиви 91/271/ЕЕС про очистку 

міських стічних вод із заданою періодичністю. 

 

Держпродспоживслужба надає інформацію про санепідситуацію в країні 

http://www.consumer.gov.ua/ContentPages/Sanepidsituatsiya/88/, у тому числі про спалахи 

захворювання на гостру кишкову інфекцію та отруєння, стан пляжів по областям та 

http://www.consumer.gov.ua/ContentPages/Sanepidsituatsiya/88/
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морських пляжів (погодження паспорту пляжу), річні звіти про заходи державного нагляду 

(контролю) з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, зокрема за 2016 

http://www.consumer.gov.ua/Pictures/Files/Editor/document/%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%8

2%D0%B8%20%D0%94%D0%9F%D0%A1%D0%A1/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%

D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20-

2016.pdf. 

 

Басейнові управління надають інформацію про стан вод у відповідних річкових басейнах, 

зокрема Дніпровський БУВР з різним інтервалом кілька раз на рік надає дані за 8 фізико-

хімічними параметрами http://dbuwr.com.ua/3648-stan-vod-dniprovskogo-basejnu-protyagom-

zhovtnya-2017-roku.html 

 

Місцеві органи влади також публікують на своїх інтернет ресурсах актуальну інформацію 

щодо якості питної води, зокрема на офіційному сайті Харківської міської ради, міського 

голови, виконавчого комітету є публікації http://www.city.kharkov.ua/ru/news/kharkivska-voda-

vidpovidae-vsim-standartam-28467.html та дають лінки на сайти водоканалів 

http://vodokanal.kharkov.ua/ 

 

Водоканали оприлюднюють на своїх вебсторінках інформацію про поточний стан якості 

питної води, наприклад, КиївВодоканал раз на тиждень публікував у 2012-2016 роках дані за 

14 показниками контролю якості води : https://www.vodokanal.kiev.ua/ua/page-kontrol-yakosti-

vody; ІнфоксВодоканал (м. Одеса) надає актуальну інформацію про якість водопровідної 

води (станом на жовтень 2017 р.) за 18 показниками - 

https://infoxvod.com.ua/information/kachestvo_pitevoy_vodi. 

 

Інформацію щодо якості питної води надають та розповсюджують у різних формах 

громадські організації, наприклад, ВЕГО «МАМА-86» на своїй вебсторінці публікує звіти 

про результати моніторингу якості питної води, які були проведені в рамках різних проектів, 

починаючи з 1999 року, зокрема: «Співпраця задля сталого розвитку сільської місцевості: 

забезпечення питною водою, екосанітарія, органічне сільське господарство» 

http://archive.mama-86.org/archive/files/matra2006_web.pdf; «Нітратне забруднення джерел 

питної води в Україні» http://archive.mama-86.org/index.php/ru/watersan/watersan-

publications/50-2009-10-06-09-19-23.html; «Самооцінка доступу до води та санітарії в регіонах 

України» https://mama-86.org/index.php/ua/pytna-voda-ta-sanitariia/publikatsii/samootsinka-

zabezpechennia-prava-na-vodu-i-sanitariiu-rehyony-ukrainy-2015  

 

Українське водне товариство WaterNet підтримує на своєму інформаційному порталі 

інтерактивну карту якості води, де відображає результати аналізів якості питної води з 

водопроводу, колодязів й інших джерел у різних областях України: http://waternet.ua/uk/map. 

Інформація про якість скидів стічних вод є відомчою і фіксується в 2ТП-Водгосп, але це 

вузьковідомча інформація, якої немає у вільному доступі. 

 

Інформація про якість води для купання (закриті водойми – басейни) відсутня. 

 

Б) Головні проблеми, які пов’язані з цільовою областю 

 

 Більшість офіційної статистики, яка є у вільному доступі, є узагальненою щодо 

кількості проб, аналізів, але не дає належної та оновленої інформації про частоту і 

територіальне охоплення плановими/неплановими перевірками джерел 

централізованого і децентралізованого водопостачання. 

http://www.consumer.gov.ua/Pictures/Files/Editor/document/%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%20%D0%94%D0%9F%D0%A1%D0%A1/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20-2016.pdf
http://www.consumer.gov.ua/Pictures/Files/Editor/document/%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%20%D0%94%D0%9F%D0%A1%D0%A1/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20-2016.pdf
http://www.consumer.gov.ua/Pictures/Files/Editor/document/%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%20%D0%94%D0%9F%D0%A1%D0%A1/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20-2016.pdf
http://www.consumer.gov.ua/Pictures/Files/Editor/document/%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%20%D0%94%D0%9F%D0%A1%D0%A1/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20-2016.pdf
http://dbuwr.com.ua/3648-stan-vod-dniprovskogo-basejnu-protyagom-zhovtnya-2017-roku.html
http://dbuwr.com.ua/3648-stan-vod-dniprovskogo-basejnu-protyagom-zhovtnya-2017-roku.html
http://www.city.kharkov.ua/ru/news/kharkivska-voda-vidpovidae-vsim-standartam-28467.html
http://www.city.kharkov.ua/ru/news/kharkivska-voda-vidpovidae-vsim-standartam-28467.html
http://vodokanal.kharkov.ua/
https://www.vodokanal.kiev.ua/ua/page-kontrol-yakosti-vody
https://www.vodokanal.kiev.ua/ua/page-kontrol-yakosti-vody
https://infoxvod.com.ua/information/kachestvo_pitevoy_vodi
http://archive.mama-86.org/archive/files/matra2006_web.pdf
http://archive.mama-86.org/index.php/ru/watersan/watersan-publications/50-2009-10-06-09-19-23.html
http://archive.mama-86.org/index.php/ru/watersan/watersan-publications/50-2009-10-06-09-19-23.html
https://mama-86.org/index.php/ua/pytna-voda-ta-sanitariia/publikatsii/samootsinka-zabezpechennia-prava-na-vodu-i-sanitariiu-rehyony-ukrainy-2015
https://mama-86.org/index.php/ua/pytna-voda-ta-sanitariia/publikatsii/samootsinka-zabezpechennia-prava-na-vodu-i-sanitariiu-rehyony-ukrainy-2015
http://waternet.ua/uk/map
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 Немає належної та актуальної інформації на національному та місцевому рівнях про 

якість та безпеку питної води, якість інших вод (джерел питної води, вод для 

купання, стічних вод), про спалахи захворювань, пов’язані з водою. 

 Немає інформації про відхилення від державних стандартів якості питної води, 

територіальне розподілення таких відхилень, про групи ризику (кількісні та якісні 

показники), які підпадають під вплив таких відхилень, про причини відхилень; 

колективні та індивідуальні методи усунення цих відхилень якості води. 

 Обмежена інформація про вплив водного фактору на здоров’я людей та/або довкілля. 

 

 

 

ІІІ. Відповідні діючі або заплановані заходи, які спрямовані на вирішення головних 

проблем 

 

 Щорічна Національна доповідь надає узагальнену на національному та регіональному 

рівнях інформацію про стан централізованого водопостачання-водовідведення, 

інформація про якість питної води узагальнена по хімічним та бактеріологічним 

показникам на національному рівні, що не є ефективним ні для тих, хто приймає 

рішення, ні для споживачів питної води. Треба включати та надавати інформацію за 

базовими і національними показниками по Протоколу та ЦУР 6.1 ЦУР 6.2. 

 Коротка національна доповідь по Протоколу являється звітом за базовими та 

національними показниками до Протоколу. Національні показники слід узгодити з 

ЦУР 6.1-6.2 та з вимогами по звітності за Директивою ЄС по питній воді (Стаття 13. 

Інформація та звітність). 

 Інформаційно-просвітня робота: Водний Форум «АКВА-Україна» є майданчиком для 

обговорення основними стейкхолдерами проблем води та довкілля, проблем водо-

каналізаційного господарства, якості питної води, обміну досвідом та представленням 

кращих технологій і практик. 

 Проекти міжнародної допомоги: Проект «Водна ініціатива ЄС+» (Національні 

політичні діалоги включають питання перегляду національних цілей до Протоколу та 

розробку плану заходів на їх досягнення). 

 

ІV. Оцінка експерта 

 Ненадійність та неповнота інформації через невідповідність сучасним вимогам систем 

моніторингу/контролю якості вод (питної води, води в джерелах питного 

водопостачання, води для рекреації, стічних вод й інших) різних учасників – 

міністерств, агентств, служб і виробників - водоканалів й інших. Необхідна реформа 

системи моніторингу якості вод відповідно вимог ЄС: ВРД та Директиви по питній 

воді, Нітратній директиві, Директиві по очищенню стічних вод. 

 Налагодження звітності відповідно вимог Директиви по питній воді ст. 13. Інформація 

та звітність: 

 1. Держави-члени вживають заходів, необхідних для забезпечення надання 

споживачам достатньої та обновленої інформації про якість води, призначеної для 

споживання людиною. 

 2. Без шкоди положенням Директиви Ради 90/313/ЄЕС від 7 червня 1990 року про 

свободу доступу до інформації про довкілля (1) кожна держава-член кожні три роки 

публікує звіт про якість води, призначеної для споживання людиною, з метою 

інформування споживачів… Кожен звіт повинен включати, як мінімум, усі окремі 

випадки постачання води, що перевищують 1000 куб. м в день у середньому або 

обслуговують більш ніж 5000 осіб, і повинен охоплювати три календарні роки і бути 

оприлюдненим протягом одного календарного року від закінчення звітного періоду. 
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 Покращити доступ до інформації для водоканалів та споживачів щодо взаємозв’язку 

води і здоров’я, планування забезпечення безпеки води та санітарії. 

 

Пропозиції щодо можливих цільових показників, які можна встановити в цій цільовій 

області: 

 

1) В структурі Національної доповіді про якість питної води включити главу, яка 

висвітлювала інформацію за Національними цільовими показниками по Протоколу та ЦУР 

6.1 -6.2. 

2) Налагодити та оприлюднювати звітності відповідно до Директиви 98/83/ЄС про питну 

воду, Директиви 76/160/ЕЕС про води для купання, Нітратної Директиви 91/676/ЕЕС і 

Директиви 91/271/ЕЕС про очистку міських стічних вод із заданою періодичністю. 

3) Заснувати/відновити регулярне належне інформування споживачів про якість питної води, 

про ризики для здоров’я, по’вязані з водою та санітарією в звичайних та надзвичайних 

ситуаціях, умовах надзвичайних погодних явищ з використанням сучасних інструментів 

візуалізації інформації та доступу до неї на місцевому та національному рівні. 

4) Проводити інформаційні заходів на національному – місцевому рівні, в тому числі 

міжнародних днів за водною тематикою: Всесвітній день води – 22 березня, Глобальний день 

миття рук – 15 жовтня, Всесвітній день туалетів – 19 листопада. 
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ІІІ. Додатки 
 

Додаток 1. Список Міжнародних актів, у яких бере участь Україна 

№ Назва міжнародного акту 
Дата ратифікації 

Верховною Радою 

Дата вступу 

в силу 

1. Конвенція про охорону дикої флори і фауни та природних 

середовищ існування в Європі (Бернська конвенція)  

29.10.1996 N 436/96-

ВР приєднання із 

застереженнями 
травень 1999 

2. Рамсарська Конвенція про захист та збереження водно-

болотних угідь 

29.10.1996 № 437/96-

ВР 15.11.1997 

3. Конвенція про транскордонний вплив промислових аварій 17.03.1992  
4. Базельська конвенція про контроль за транскордонним 

перевезенням небезпечних відходів та їх видаленням 

Приєднання від 

01.07.1999 № 803-14  

5. Стокгольмська конвенція про стійкі органічні забруднювачі 18.04.2007 № 949-16 24.12.2007 
6. Роттердамська Конвенція про процедуру Попередньої 

обґрунтованої згоди відносно окремих небезпечних хімічних 

речовин та пестицидів у міжнародній торгівлі 

№ 169-15 від 

26.09.2002 приєднання  

7. Конвенція про біологічне різноманіття N 257/94-ВР від 

29.11.1994 
07.02.1995 

8. Нагойський протокол про доступ до генетичних ресурсів та 

розподіл на справедливій і рівній основі вигід від їх 

використання до Конвенції про біологічне різноманіття 

995_k03 від 29.10.2010 

 

9. Програма робіт по природно-заповідним  територіям Конвенції 

про біологічне різноманіття 

 
 

10. Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин N 535-XIV (535-14) 

від 19.03.1999 

приєднання 
 

11. Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і 

флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES) 

14.05.1999 № 662-14 

приєднання  

12. Європейська ландшафтна Конвенція N 2831-15 від 

07.09.2005 
01.07.2006 

13. Рамкова конвенція про охорону та сталий розвиток Карпат № 1672-15 від 

07.04.2004 
 

14. Конвенція ООН про боротьбу з опустелюванням у тих країнах, 

що потерпають від серйозної засухи та/або опустелювання, 

особливо в Африці 

№ 61-15 від 

04.07.2002  

15. Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в 

процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя (Орхуська 

конвенція) 

N 832-XIV (832-14) 

від 06.07.99 30.10.2001 

16. Конвенція про охорону та використання транскордонних 

водотоків та міжнародних озер 1992 року 

N 801-14 від 

01.07.1999 приєднання  

17. Протокол про воду та здоров’я  до конвенції про охорону та 

використання транскордонних водотоків та міжнародних озер 

1992 року 

№1066-15 від 

09.07.2003 серпень 2005 

18. Конвенція про захист Чорного моря від забруднення N 3939-XII від 

04.02.1994 14.04.1994 

19. Конвенція про охорону ріки Дунай № 2997-14 від 

17.01.2002 
 

20. Картахенський протокол про біобезпеку до Конвенції про 

біологічне різноманіття 

№ 152-15 від 

12.09.2002  

21. Протокол про збереження і стале використання біологічного та 

ландшафтного різноманіття до Рамкової конвенції про охорону 

та сталий розвиток Карпат 

N 1621-17 від 

04.09.2009 03.02.2010 

22. Угода про збереження кажанів у Європі N 663-XIV від 

14.05.1999 
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 23. Угода про збереження афро-євразійських мігруючих водно-

болотних птахів 

№ 62-15 від 

04.07.2002  

 24. Угода про збереження китоподібних Чорного моря, 

Середземного моря та прилеглої акваторії Атлантичного океану 

№ 1067-15 від 

09.07.2003 приєднання  

 25. Всеєвропейська стратегія збереження біологічного та 

ландшафтного різноманіття 

25.10.1995 
 

 26. Конвенція про транскордонне забруднення повітря на великі 

відстані 

14.11.1979 
05.06.1980 

 27. Протокол про фінансування Спільної програми спостережень 

та оцінки розповсюдження забруднювачів на великі відстані в 

Європі(ЕМЕП) до Конвенції про транскордонне забруднення 

повітря на великі відстані 

28.09.1984 

 

 28. Гетеборгський протокол 1999 року про боротьбу з 

підкисленням, евтрофікацією і приземним озоном до Конвенція 

про транскордонне забруднення повітря на великі відстані 

30.11.1999 

 

 29. Протокол по стійким органічним забруднювачам (СОЗ) до 

Конвенції про транскордонне забруднення повітря на великі 

відстані 

№ 995 c75 

24.06.1998  

 30. Загальноєвропейська програма з транспорту, навколишнього 

природного середовища та охорони здоров’я 

 
 

 31. Рамкова конвенція ООН про зміну клімату  № 435/96-ВР 

29.10.1996 
 

 32. Кіотський протокол до Рамкової конвенції ООН про зміну 

клімату 

N 1430-15 від 

04.02.2004 
 

 33. Віденська конвенція про охорону озонового шару  22.03.1985  

 34. Монреальський протокол по речовинах, що руйнують озоновий 

шар 

21.09.2007 
 

 35. Конвенція з оцінки впливу на навколишнє природне 

середовище в транскордонному контексті (Конвенція  ЕСПОО) 

№534-14 19.03.1999 
 

 36 Конвенція про охорону всесвітньої культурної та природної 

спадщини  

№ 6673-11 від 

04.10.1988 
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Додаток 2. Перелік водоканалів, які є ліцензіатами НКРЕКП 

 

№ Найменування підприємства 

1. 
Кримське республіканське підприємство «Вода Криму» 

2. 
Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця» 

3. 
Комунальне підприємство «Компанія «Вода Донбасу»  

4 
Комунальне підприємство «Водоканал» Мелітопольської міської ради Запорізької області  

5. 
Комунальне підприємство «Облводоканал» Запорізької обласної ради 

6. 
Комунальне підприємство «Водоканал» (м. Запоріжжя) 

7. 
Приватне акціонерне товариство «Акціонерна компанія «Київводоканал» 

8. 
Комунальне підприємство «Вінницяоблводоканал» 

9. 
Комунальне підприємство «Луцькводоканал» 

10. Лисичанське комунальне спеціалізоване підприємство з видобутку, обробки, реалізації води 

та очищенню стоків «Лисичанськводоканал»  

11. Комунальне підприємство «Алчевське виробниче управління водопровідно-каналізаційного 

господарства» 

12. 
Комунальне підприємство «Дніпроводоканал» Дніпровської міської ради 

13. 
Комунальне підприємство «Кривбасводоканал»  

14. Комунальне підприємство «Нікопольське виробниче управління водопровідно-

каналізаційного господарства» Нікопольської міської ради 

15. Комунальне підприємство «Павлоградське виробниче управління водопровідно-

каналізаційного господарства» Павлоградської міської ради 

16. 
Комунальне підприємство «Житомирводоканал» Житомирської міської ради 

17. Комунальне підприємство «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного 

господарства міста Ужгорода» 

18. 
Обласне комунальне виробниче підприємство «Дніпро-Кіровоград» 

19. Кримське республіканське підприємство «Виробниче підприємство водопровідно-

каналізаційного господарства Південного берега Криму» 

20. 
Львівське міське комунальне підприємство «Львівводоканал» 

21. Комунальне підприємство "Дрогобичводоканал" Дрогобицької міської ради Львівської 

області 

22. 
Комунальне підприємство «Міськводоканал» Сумської міської ради  

23. 
Комунальне підприємство «Тернопільводоканал» 

24. Міське комунальне підприємство «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного 

господарства міста Херсона» 

25. 
Міське комунальне підприємство «Хмельницькводоканал» 

26. 
Комунальне підприємство «Черкасиводоканал» Черкаської міської ради 

27. 
Комунальне підприємство «Уманьводоканал» Уманської міської ради 

28. 
Комунальне підприємство «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради 

29. 
Комунальне підприємство «Донецькміськводоканал» 
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30. Комунальне підприємство «Маріупольське виробниче управління водопровідно-

каналізаційного господарства» 

31. 
Комунальне підприємство «Кременчукводоканал» Кременчуцької міської ради 

32. 
Комунальне підприємство Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» 

33. Рівненське обласне виробниче комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного 

господарства «Рівнеоблводоканал» 

34. 
Комунальне підприємство «Харківводоканал» 

35. 
Комунальне підприємство «Чернівціводоканал» 

36. 
Комунальне підприємство «Ірпіньводоканал» 

37. Державне міжрайонне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Дніпро-

Західний Донбас» 

38. 
Комунальне виробниче підприємство «Краматорський водоканал» 

39. Комунальне підприємство  Броварської міської ради Київської 

області «Броваритепловодоенергія» 

40. 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Інфокс» 

41. 
Міське комунальне підприємство «Миколаївводоканал» 

42. 
Приватне акціонерне товариство «Енергоресурси» 

43. 
Комунальне підприємство «Івано-Франківськводоекотехпром» 

44. 
Приватне акціонерне товариство «Сєверодонецьке об'єднання Азот» 

45. 
Комунальне виробниче підприємство Кам'янської міської ради «Міськводоканал» 

46. 
Комунальне підприємство Дніпропетровської обласної ради «Аульський водовід» 

47. 
Комунальне підприємство «Бахмут-вода» 

48. 
Комунальне підприємство  Слов'янської міської ради «Словміськводоканал» 

49. 
Товариство з обмеженою відповідальністю «ТАУН СЕРВІС» 

50. 
Комунальне підприємство «Міськтепловоденергія» 

51. 
Комунальне підприємство «Новомосковськводоканал» 

52. 
Комунальне підприємство «Бердянськводоканал» Бердянської міської ради 

53. 
ТОВ «Білоцерківвода» 

54. 
Районне комунальне підприємство «Старобільськвода» 

 

 


