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Голові Комітету Верховної Ради 

України з питань будівництва, 

містобудування і житлово-

комунального господарства 

Скуратовському С.І. 

 

 

Шановний Сергію Івановичу! 

 

Якість питної води є дуже важливим фактором, що впливає на здоров`я 

людей. 

Підприємства водопровідно-каналізаційного господарства постійно 

працюють над вдосконаленням технологічних процесів, хоча це не просто 

робити в нинішніх умовах. 

Ряд підприємств користується міжнародними інвестиційними фондами для 

фінансування реконструкції водопідготовки. При проектуванні вони повинні 

користуватись сучасними стандартами Європейського рівня.  

З метою імплементації українського законодавства до стандартів ЄС, 

фахівціми Інституту громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України 

ще в 2016 році були внесені зміни до діючого стандарту. При розробці змін до 

ДСанПіН 2.2.4-171-10 було використано рекомендації Керівництва ВООЗ щодо 

необхідності врахування в національному нормативному документі культурних, 

економічних, соціальних та місцевих особливостей країни, а також положення 

Директиви 98/83/ЄС. Застосування нового стандарту дасть можливість 

підприємствам закладати Європейські вимоги при запровадженні нових 

технологій та дозволить виконати вимоги Угоди про Асоціацію шляхом 

імплементації українського водного законодавства до Європейських Директив. 

Новий ДСанПіН 2.2.4-171-10 на початку 2017 року був наданий до 

Міністерства охорони здоров»я ( МОЗ ) на затвердження, але до цього часу він 

не набрав чинності. У підприємств відсутня інформація щодо його долі. 

Нам тільки відомо, що він знаходився в Управлінні громадського здоров`я 

МОЗ, але чому його не затверджено не зрозуміло. 

Водночас повідомляємо, що Відповідно до розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847-р «Про імплементацію Угоди 

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

Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 

іншої сторони» МОЗ затверджено Наказ від 16.12.2014 № 959 «Про 

затвердження плану заходів Міністерства охорони здоров'я України з 

імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і 
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їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014–2017 роки». 

Зазначеним планом визначено, що Управління громадського здоров'я МОЗ  

спільно з Державноюсанітарно-епідеміологічною службою України має 

розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України проекти 

нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви Ради 

98/83/ЄС від 3 листопада 1998 р. про якість води, призначеної для споживання 

людиною, із змінами та доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) N 

1882/2003 (у частині заходів із строком виконання до кінця 2017 року). 

Також на сьогодні гостро постала проблема відсутності регуляторного 

акту, необхідного для розробки норм гранично допустимого скиду (ГДС)  

речовин, що надходять у водний об'єкт зі зворотними водами, яка полягає в 

наступному. 

Згідно Водного Кодексу України скид зворотних вод у водні об'єкти з 

застосуванням технічних споруд є одним з видів спеціального 

водокористування, який здійснюється на основі дозволу, що видаються у 

встановленому порядку спеціальним уповноваженим органом виконавчої влади 

з питань екології та природних ресурсів.  Скид у водні об’єкти зворотних вод 

без дозволу на спеціальне водокористування забороняється.  Складовою 

частиною Дозволу на спеціальне водокористування  є норми гранично 

допустимого скиду (ГДС)  речовин, що надходять у водний об'єкт зі 

зворотними водами, що розробляються з метою забезпечення екологічної 

безпеки життєдіяльності людини і водних екосистем. 

Таким чином, нормування скиду забруднюючих речовин зі зворотними 

водами проводиться шляхом встановленням гранично допустимих скидів (ГДС) 

речовин. Перелік показників складу і властивостей зворотних вод для 

встановлення величин ГДС речовин включає речовини, ідентифікація яких у 

зворотних водах є обов'язковою та присутність яких в зворотних водах 

обумовлена діяльністю водокористувача і його технологічним регламентом. 

Нормативи ГДС речовин у зворотних водах розробляються відповідно до 

ст. 33 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" 

та згідно Інструкції про порядок розробки та затвердження гранично 

допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об'єкти із зворотними водами, що 

затверджена наказом Міністерства охорони навколишнього природного   

середовища України від 15 грудня 1994 р. N 116, як єдиної  методики 

розрахунку ГДС речовин, що гарантуює дотримання  норм  якості  води  у 

водному   об'єкті   з   урахуванням взаємопов'язаного  розвитку водоохоронного 

комплексу.  

 

За Інструкцією види водокористування   на  водних  об'єктах  і  їх  

ділянках встановлюються  обласними   (республіканською)   Радами   народних 

депутатів  за  поданням  органів Мінприроди України.  Норми якості води,  

ГДК,  ЛОШ і класи небезпечності  речовин  для  встановлених категорій 

водокористування    приймаються   згідно   з   Правилами  із СанПіНу N 4630-

80 (додаток N 2)  (7)  і переліками (8,   9).   

Гігієнічні умови до якості води поверхневих водойм в залежності від 

видів водокористування в нашій країні регламентовані СанПиН № 4630-88. З 1 

березня 1991 р. в Україні та країнах СНД введені "Правила охорони 

поверхневих вод від забруднення стічними водами" Державного комітету з 

охорони природи колишнього СРСР. Зазначеними правилами встановлені 



додаткові вимоги до якості води поверхневих водойм та їх приплив, 

використовуваних для рибогосподарських цілей.   Крім того, вимоги до якості 

води поверхневих водойм регламентовані "Правилами охорони поверхневих 

вод від забруднення зворотними водами", затвердженими Постановою Кабінету 

Міністрів України від 25.03.1999 р № 465. 

Проте, конститутивним нормативним документом для розробки ГДК 

залишалися до 1 січня 2017 року СанПиН № 4630-88. 

З 1 січня 2017 року відповідно до розпорядження 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, акти 

санітарного законодавства, видані центральними органами виконавчої влади 

Української РСР, їх посадовими особами, якими затверджено санітарні, 

санітарно-гігієнічні, санітарно-протиепідемічні, санітарно-епідеміологічні, 

протиепідемічні, гігієнічні правила і норми, державні санітарно-епідеміологічні 

нормативи та санітарні регламенти, визнано такими, що втратили чинність, в 

тому числі і СанПиН 4630-88 "Санитарные правила и нормы охраны 

поверхностных вод от загрязнения".  

 СанПиН 4630-88 визначали гігієнічні вимоги і нормативи якості води в 

залежності від народно-господарського призначення водойми, регламентували 

різні види господарської діяльності, які можуть призвести до забруднення 

поверхневих водойм, оскільки нормативи якості води у водоймах складаються з 

сукупності допустимих значень показників її складу та властивостей, у межах 

яких надійно забезпечуються здоров'я населення, сприятливі умови 

водокористування і екологічне благополуччя водного об'єкта.   

Тому, відсутність законодавчого акту для встановлення гігієнічних вимог 

і нормативів якості води поверхневих водойм з часом призведе до 

катастрофічних екологічних наслідків. 

Знову ж таки, розробка технічних регламентів для врегулювання цього 

питання відноситься до компетенції МОЗу.  Їх відсутність робить  нелегітимним 

дозволи  на спецводокористування для підприємств і може привести до 

величезних штрафних санкцій. 

 На наші запити ми не отримали інформацію від МОЗу про стан прийняття 

названих документів. 

Асоціація готова долучатись до розробки вказаних документів, але 

ініціатива має бути за відповідальним відомством. 

Просимо сприяти в прискоренні прийняття Міністерством охорони 

здоров`я  названих нормативних актів. 

 

З повагою, 
 

 

 

Директор Асоціації 

«Укрводоканалекологія» 

                            

О.М. Шкінь  
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