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ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо питної води та питного водопостачання
_______________________________________________
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України,
1995 р., № 24, ст. 189):
1) у пункті 129 частини першої статті 16 слова “і джерел питного
водопостачання” виключити;
2) у статті 58:
частину першу викласти в такій редакції:
“Для задоволення питних і господарсько-побутових потреб населення
використовуються води, якісні характеристики яких відповідають
встановленим державним санітарним нормам та правилам, нормативам
екологічної безпеки водокористування.”;
у частині третій слова “стандартам, нормативам екологічної безпеки
водокористування і санітарним нормам” замінити словами “державним
санітарним нормам та правилам, нормативам екологічної безпеки
водокористування”;
3) у частині другій статті 59 слова “стандартів і” виключити.
2. У пункті “а” статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування
в Україні” (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170 із
наступними змінами):
1) у підпункті 5 слово “водопостачання,” виключити, а слова
“здійснення контролю за якістю питної води” замінити словами
“встановлення норм (нормативів) питного водопостачання, здійснення
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повноважень у сфері питної води та питного водопостачання відповідно до
закону”;
2) доповнити пункт підпунктом 23 такого змісту:
“23) затвердження схем оптимізації роботи систем централізованого
водопостачання та водовідведення;”.
3. У Законі України “Про питну воду, питне водопостачання та
водовідведення” (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 16, ст. 112
із наступними змінами):
1) у статті 1:
у частині першій:
в абзаці другому слова “на питну воду” замінити словами “державних
санітарних норм та правил”;
в абзаці восьмому слово “стандартів” замінити словами “санітарних
норм та правил”;
в абзаці дванадцятому слова “за допомогою пунктів розливу (в тому
числі пересувних), застосування установок (пристроїв) підготовки питної
води та виробництво фасованої питної води” виключити;
абзац тридцятий викласти в такій редакції:
“споживач питної води — фізична особа, фізична особа —
підприємець або юридична особа, яка споживає або використовує питну
воду;”;
доповнити частину абзацами такого змісту:
“схема оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та
водовідведення — документ, що містить характеристику основних
напрямів техніко-економічного розвитку систем водопостачання та/або
водовідведення певної території;
технологічний регламент — документ підприємства
питного
водопостачання та/або централізованого водовідведення, в якому
визначено вимоги до технологічного процесу експлуатації систем
централізованого водопостачання та/або водовідведення під час
провадження виробничої діяльності, режими експлуатації споруд і
обладнання.”;
2) статтю 4 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого
змісту:
“Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг;”.
У зв’язку з цим абзаци четвертий і п’ятий вважати відповідно
абзацами п’ятим і шостим;
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3) в абзаці четвертому статті 5 слово “, стандартизації” виключити;
4) у статті 6:
в абзаці сьомому
“вимірювальної техніки”;

слово

“вимірювання”

замінити

словами

в абзаці шістнадцятому слова “і стандартів” виключити;
доповнити статтю абзацом такого змісту:
“розвитку та реконструкції систем централізованого водопостачання
та/або водовідведення міст та інших населених пунктів України на основі
розроблених схем оптимізації роботи систем централізованого
водопостачання та водовідведення, затверджених відповідно до порядку,
встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері житлово-комунального
господарства.”;
5) у частині першій статті 7:
в абзаці четвертому слова “санітарно-епідеміологічного” замінити
словами “санітарно-епідемічного ”;
в абзаці п’ятому слова “та додержання державних стандартів у сфері
питної води та питного водопостачання” виключити;
6) у статті 9:
друге речення частини першої після слів “і водовідведення”
доповнити словами “, кількість населення, забезпеченого централізованим
водопостачанням та водовідведенням, очисні споруди та ефективність
очищення стічних вод”;
частину другу викласти в такій редакції:
“У разі коли якість питної води за окремими показниками не
відповідає вимогам державних санітарних норм та правил, органи
місцевого самоврядування інформують споживачів через засоби масової
інформації про невідповідність питної води якісним показникам та
вживають заходів, пов’язаних з відверненням загрози здоров’ю людей.”;
7) у статті 11:
- частину першу доповнити новим абзацом: «уповноважувати
підприємства та організації, їх відокремлені підрозділи та фізичних осіб підприємців на проведення певних вимірювань, не пов’язаних з оцінкою
відповідності продукції, процесів та послуг, у сфері законодавчо
регульованої метрології».
- у абзаці четвертому частини другої статті 11 після слів “і
водовідведення” доповнити словами “, кількість населення, забезпеченого
централізованим водопостачанням та водовідведенням, очисні споруди та
ефективність очищення стічних вод”;
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8) абзац другий статті 13 після слів “містобудівної документації”
доповнити словами “та схем оптимізації роботи систем централізованого
водопостачання та водовідведення”;
9) абзац четвертий статті 15 виключити;
10) у статті 16:
у частині першій слова “або фасованою питною водою” виключити;
у частині другій:
абзац другий викласти в такій редакції:
“дозволу на спеціальне водокористування, а також дозволу на
користування надрами, крім випадків, визначених законодавством;”;
абзаци четвертий і п’ятий викласти в такій редакції:
“документа, що посвідчує право власності або користування
земельною ділянкою;
технологічного регламенту.”;
друге речення частини четвертої викласти в такій редакції:
“Якість води у місцях водозбору для питного водопостачання має
відповідати вимогам законодавства у сфері санітарного та епідемічного
благополуччя населення.”;
11) у частині другій статті 20 слова “нормативні документи” замінити
словами “нормативно-правові акти”;
12) в абзацах другому та сьомому частини першої статті 22 слово
“стандартам” замінити словами “санітарним нормам та правилам”;
13) у статті 23:
у частині першій:
абзац третій викласти в такій редакції:
“розробляти і подавати органам місцевого самоврядування для
затвердження схеми оптимізації роботи систем централізованого
водопостачання та водовідведення;”;
абзац п’ятий викласти в такій редакції:
“надання технічних умов на приєднання до системи централізованого
питного водопостачання та/або водовідведення;”;
в абзаці шостому слово “стандартів” замінити словами “санітарних
норм і правил”, а слова “органів державної санітарно-епідеміологічної
служби” — словами “центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя
населення”;
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частину другу доповнити абзацом такого змісту:
“надання технічних умов на приєднання до систем централізованого
водопостачання та/або водовідведення.”;
14) у частині третій статті 25 слова “виробником або його
представником” замінити словами “їх виробником або представником
такого виробника”;
15) у назві розділу V слова “СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА” виключити;
16) статтю 27 виключити;
17) у статті 29:
назву статті викласти в такій редакції:
“Стаття 29. Нормативи у сфері питної води, питного водопостачання
та централізованого водовідведення”;
у частині першій:
абзац перший викласти в такій редакції:
“У сфері питної води, питного водопостачання та централізованого
водовідведення встановлюються такі нормативи:”;
абзац п’ятий викласти в такій редакції:
“державні санітарні норми та правила.”;
частину п’яту після слова
“, індивідуальні”;

“перспективні” доповнити

словом

абзац перший частини восьмої викласти в такій редакції:
“Приєднання до мереж централізованого питного водопостачання та
водовідведення здійснюється відповідно до технічних умов, виданих
виробником послуг. У технічних умовах на приєднання до мереж
централізованого
питного
водопостачання
та
водовідведення
зазначаються:”;
у частині дев’ятій слова “у сфері питної води та питного
водопостачання” замінити словами “на приєднання до мереж
централізованого питного водопостачання та водовідведення”;
18) абзац третій статті 38 викласти в такій редакції:
“центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері розвитку водного господарства, — щодо контролю
показників якості води в контрольних створах водного об’єкта у місцях
водозбору з урахуванням вимог, встановлених законодавством у сфері
санітарного та епідемічного благополуччя населення;”;
19) частину другу статті 41 викласти в такій редакції:
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“Облік у сфері питного водопостачання здійснюється підприємствами
питного водопостачання і споживачами за допомогою засобів
вимірювальної техніки, які відповідають вимогам Закону України “Про
метрологію та метрологічну діяльність”. У разі відсутності таких засобів
вимірювальної техніки облік питної води здійснюється розрахунковим
шляхом згідно з нормами (нормативами), установленими органами
місцевого самоврядування.”;
20) у частині першій статті 42 слово “стандартам” замінити словами
“санітарним нормам та правилам”;
21) частину третю статті 43 викласти в такій редакції:
“Державний контроль безпечності та якості питної води здійснюють
органи місцевого самоврядування та центральний орган виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного
благополуччя населення.”;
22) статтю 44 викласти в такій редакції:
“Стаття 44. Виробничий контроль у сфері питної води, питного
водопостачання та централізованого водовідведення
Виробничий контроль у сфері питної води, питного водопостачання та
централізованого водовідведення здійснюється підприємствами питного
водопостачання.
Виробничий контроль — контроль, який організовується на всіх
етапах підготовки та очищення води і спрямовується на забезпечення
дотримання техніко-економічних показників роботи водопровідних
споруд, технологічних процесів, виявлення порушень в технології
очищення води та запобігання постачанню споживачам питної води, яка не
відповідає вимогам державних санітарних норм та правил.
Перелік показників, за якими здійснюється виробничий контроль у
сфері питної води, питного водопостачання і централізованого
водовідведення, порядок і періодичність його здійснення визначаються
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя
населення.”;
23) абзац другий частини першої статті 46 викласти в такій редакції:
“постачанні споживачам питної води, яка не відповідає вимогам
державних санітарних норм та правил на питну воду або яка внаслідок
порушення вимог державних санітарних норм та правил є небезпечною для
життя і здоров’я людей;”.
4. У частині першій статті 1 Закону України “Про основні принципи
та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів” (Відомості
Верховної Ради України, 2014 р., № 41—42, ст. 2024):
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1) підпункт 14 виключити;
2) в абзаці першому підпункту 92 слова “(в тому числі вода питна)”
замінити словами “(в тому числі вода питна фасована)”.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання
чинності цим Законом:
привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим
Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із
цим Законом.

Голова
Верховної Ради України

