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Об’єктом дослідження – процес виконання Україною зобов’язань за 

Протоколом про воду та здоров’я до Конвенції про охорону та використання 

транскордонних водотоків та міжнародних озер, а також супроводження 

процесу затвердження оновленого Переліку національних цільових 

показників.   

Мета роботи – супроводження процесу досягнення Україною 

національних цільових показників до Протоколу про воду та здоров’я.  

У роботі здійснено аналіз стану впровадження Протоколу про воду та 

здоров’я. Описаний сучасний стан забезпечення населення питною водою та 

послугами санітарії за областями України. Результати роботи будуть 

використані міністерствами, які є відповідальними за досягнення 

національних цільових показників (НЦП), при підготовці звітів про стан 

виконання вимог Протоколу та доповідей про стан навколишнього природного 

середовища та якість питної води.   

Науково-технічна робота включає: остаточний звіт про науководослідну 

роботу. Підставою для виконання даної роботи є доручення Міністерства 

екології та природних ресурсів України до Науково-дослідної установи 

«Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» (лист № 

5/4.1-15/6276-17 від 25.07.2017 р.).  

Використання науково-технічної продукції здійснюється Замовником.  

  

Ключові слова: ПРОТОКОЛ ПРО ВОДУ ТА ЗДОРОВ’Я, КОНВЕНЦІЯ 

ПРО ОХОРОНУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ТРАНСКОРДОННИХ ВОДОТОКІВ 

ТА МІЖНАРОДНИХ ОЗЕР, НАЦІОНАЛЬНІ ЦІЛЬОВІ ПОКАЗНИКИ,  

ГРОМАДСЬКІ КОНСУЛЬТАЦІЇ, ПИТНА ВОДА, ПОСЛУГИ САНІТАРІЇ.  
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ООН  - Організація об’єднаних націй   

ВЕГО «МАМА-86»  - Всеукраїнська екологічна громадська організація  

ЮНІСЕФ  - Спеціалізована структура ООН  

ЄС  - Європейський Союз  

МОЗ  - Міністерство охорони здоров’я України   

ГЕФ  - Глобальний екологічний фонд  

ВООЗ  - Всесвітня організація охорони здоров’я   

Держводагентство  - Державне агентство водних ресурсів України  

ОБСЄ  - Організація з безпеки і співробітництва в Європі  

Держспоживслужба - Державна служба України з питань безпечності   

 харчових продуктів та захисту споживачів  

ДСанПіН  - Державні санітарні правила та норми   
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ПУРБ  - План управління річковими басейнами  

ОЛЦ  - Обласний лабораторний центр  

ОНПС  - Охорона навколишнього природного середовища  

ОТГ  - Об’єднані територіальні громади  

РГ  - Міжвідомча робоча група  

ЦО  - Цільова область  

Мінприроди  - Міністерство екології та природних ресурсів України   

Мінрегіон   - Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України   

НДР  - Науково-дослідна робота  

НЦП  - Національний цільовий показник   

ЮНІСЕФ  - Спеціалізована структура ООН  
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ВСТУП  

  

Україна є Стороною Протоколу про воду та здоров’я до Конвенції ЄЕК 

ООН про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних 

озер 1992 року, який був ратифікований Законом України від 9 липня 2003 р. 

№ 1066-IV. Відповідно до Протоколу про воду та здоров’я, мета цього 

Протоколу полягає у тому, щоб на всіх відповідних рівнях, сприяти охороні 

здоров’я та благополуччю людей на індивідуальній та колективній основі 

згідно з принципами сталого розвитку шляхом удосконалення управління 

водними ресурсами, включаючи охорону водних екосистем, а також шляхом 

попередження, контролю і зниження ступеня поширення захворювань, 

пов’язаних із водою.  

Згідно статті 6.2 Протоколу про воду та здоров’я, в 2011 році було 

розроблено 15 національних цільових показників (НЦП). Аналіз стану 

досягнення НЦП, проведений УКРНДІЕП в рамках НДР «Аналіз досягнення 

Україною встановлених національних цільових показників до Протоколу про 

воду та здоров’я та визначення необхідності їх перегляду» в 2016 році, показав, 

що станом на перший контрольний період більшість НЦП не досягнена та 

навіть спостерігається погіршення ситуації в сфері дотримання зобов’язань за 

Протоколом.  

У 2018 році був розпочатий перегляд переліку НЦП до Протоколу про 

воду та здоров’я, в ході якого контрольними індикаторами було охоплено всі 

20 цільових областей Протоколу про воду та здоров’я.   

Метою даної роботи є наукове супроводження процесу досягнення 

Україною національних цільових показників до протоколу про воду та 

здоров’я.  
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Підставою для виконання даної роботи є забезпечення впровадження 

положень Протоколу про воду та здоров’я до Конвенції про охорону та 

використання транскордонних водотоків, міжнародних озер та імплементації 

європейського законодавства до екологічної політики та політичні, 

програмних засад державного, галузевого, регіонального та місцевого 

розвитку, а також доручення Мінприроди України (лист № 5/4.1-15/6276-17 

від 25.07.2017 р.) до науково-дослідної установи «Український 

науководослідний інститут екологічних проблем».  

В ході виконання роботи було здійснено аналіз стану впровадження 

Протоколу про воду та здоров’я до Національної доповіді про якість питної 

води та стан питного водопостачання в Україні та Національної доповіді про 

стан навколишнього природного середовища. У роботі описаний сучасний 

стан забезпечення населення питною водою та послугами санітарії за 

областями України. Були підготовлені матеріали, щодо супроводження 

процесу затвердження оновленого Переліку національних цільових показників 

до протоколу про воду та здоров’я.  

При підготовці звіту використані матеріали науково-дослідної роботи 

«Аналіз досягнення Україною встановлених національних цільових 

показників до Протоколу про воду та здоров’я (затверджені Наказом 

Мінприроди України від 14.09.2006 р. №324) та визначення необхідності їх 

перегляду» у 2016 році та НДР «Наукове супроводження процесу досягнення 

Україною національних цільових показників до Протоколу про воду та 

здоров’я» у 2018 році. Вихідними даними також виступив оновлений перелік 

Цільових показників до Протоколу про воду та здоров’я, розроблений за участі 

Мінприроди України в рамках Проекту «Водна Ініціатива ЄС +» в  

Україні.  
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1. ПІДГОТОВКА  РОЗДІЛІВ  ЩОДО  СТАНУ  

ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОТОКОЛУ ПРО ВОДУ ТА ЗДОРОВ’Я ДО 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ДОПОВІДІ ПРО ЯКІСТЬ ПИТНОЇ ВОДИ ТА СТАН 

ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ В УКРАЇНІ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ  

 ДОПОВІДІ  ПРО  СТАН  НАВКОЛИШНЬОГО  ПРИРОДНОГО  

СЕРЕДОВИЩА  

  

1.1 Протокол про воду та здоров’я до конвенції про охорону та 

використання транскордонних водотоків та міжнародних озер та його 

впровадження в Україні  

  

Протокол про воду та здоров’я (далі – Протокол) був підписаний в 

Лондоні 17 червня 1999 р. до Конвенції про охорону та використання 

транскордонних водотоків та міжнародних озер, ратифікований Законом 

України від 09.07.2003 № 1066-IV та набув чинності з 4 серпня 2005 р. Україна 

є однією з 16 країн, що є Сторонами Протоколу, та взяли на себе зобов’язання 

щодо впровадження його положень на національному, транскордонному та 

міжнародному рівнях [1]. Основною метою Протоколу є сприяння охороні 

здоров’я та благополуччю людей згідно з принципами сталого розвитку 

шляхом удосконалення управління водними ресурсами, включаючи охорону 

водних екосистем, а також шляхом попередження, контролю і зниження 

ступеня поширення захворювань, пов’язаних із водою. Міністерство екології 

та природних ресурсів України є центральним органом виконавчої влади, що 

здійснює координацію впровадження Протоколу в Україні за допомогою 

Міжвідомчої робочої групи, створеної при міністерстві, до складу якої входять 
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представники заінтересованих центральних органів виконавчої влади, 

профільних наукових установ та громадських організацій.   

У 2017 році розпочато перегляд встановлених національних цільових 

показників у зв’язку зі значними змінами, що відбулися в суспільстві, зокрема: 

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

Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами членами, з іншої сторони, ратифікованої Законом України 

від 16.09.2014 № 1678-VII; впровадженням в Україні 6 водних Директив 

Європейського Союзу; реалізації в Україні затвердженого резолюцією №70/1 

70-ї сесії Генеральної асамблеї ООН від 25 вересня 2015 року документу 

«Перетворення нашого світу: Порядок денний сталого розвитку на період до 

2030 року», яким визначено 17 цілей сталого розвитку і 169 завдань з їх 

досягнення; та значними змінами у законодавстві України. Питання, пов’язані 

з реалізацією Протоколу в Україні, у 2017 році широко обговорювалися в 

рамках роботи Міжвідомчої робочої групи при Мінприроди, Національного 

політичного діалогу, Міжнародного водного форуму «АКВАУкраїна – 2017».  

У 2018 році продовжувався процес перегляду 15 національних цільових 

показників, встановлених на виконання пункту 2 статті 6 Протоколу про воду 

та здоров’я до Конвенції про охорону та використання транскордонних 

водотоків та міжнародних озер (ратифікований Законом України від 

09.07.2003 № 1066-ІV) та затверджених наказом Міністерства екології та 

природних ресурсів України від 14 вересня 2011 року № 324 [1]. Перегляд 

встановлених національних цільових показників обумовлений значними 

змінами, що відбулися в суспільстві, зокрема: виконанням угоди про асоціацію 

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

Співтовариством з атомної енергії і їхніми державамичленами, з іншої 

сторони, ратифікованої Законом України від 16.09.2014 № 1678-VII; 
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впровадженням в Україні 6 водних Директив Європейського Союзу; 

реалізацією в Україні затвердженого резолюцією № 70/1 70-ї сесії Генеральної 

асамблеї ООН від 25 вересня 2015 року документу  

«Перетворення нашого світу: Порядок денний сталого розвитку на період до 

2030 року», яким визначено 17 цілей сталого розвитку і 169 завдань з їх 

досягнення, та значними змінами у Законодавстві України.   

Перегляд показників відбувався у рамках проекту «Водна ініціатива 

Європейського Союзу для країн Східного партнерства». До процесу були 

залучені національні експерти за всіма сферами Протоколу, представники 

ключових центральних органів виконавчої влади, а також інші заінтересовані 

учасники. Координація роботи експертів здійснювалась представником 

Всеукраїнської екологічної громадської організації «МАМА-86». Результати 

роботи експертної групи розглядались, обговорювались на засіданнях 

Міжвідомчої робочої групи з координації впровадження Протоколу в Україні, 

створеної при Міністерстві екології та природних ресурсів. Так, 28 березня 

2018 року був схвалений Технічний звіт за результатами базового аналізу 

ситуації у 20 цільових сферах Протоколу. На засіданні Міжвідомчої групи 06 

грудня 2018 року були прийняті за основу для подальшого доопрацювання 

розроблені експертами проект нових національних показників і проект плану 

заходів з реалізації Протоколу в Україні на 20192030 роки. Проекти 

документів були опубліковані на офіційному сайті Мінприроди для 

обговорення та 19-20 грудня 2018 року в м. Києві пройшли громадські 

консультації за участю понад 60 представників заінтересованої громадськості 

з 11 міст України [2]. Експертною групою було опрацьовано 99 коментарів від 

громадськості та заінтересованих сторін, з яких 61 коментар було враховано в 

остаточних проектах документів. В результаті перегляду нині діючих 

національних цільових показників та 32 індикаторів, затверджених у 2011 році 
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до 10 цільових сфер Протоколу, запропоновано 42 національних показників і 

76 індикаторів прогресу до всіх 20 цільових сфер  

Протоколу.  

  

 1.2  Стан впровадження  Протоколу про воду  та здоров’я  

в Україні   

До цільової області І у 2011 році було встановлено два НЦП: 

Покращення безпечності питної води за 1. мікробіологічними та 2. за хімічним 

складом.   

При перегляді у 2018 році формулювання обох НЦП подані у новій 

редакції [3]:   

Забезпечити безпечність та якість питної води за 1. мікробіологічними 

показниками та 2. за хімічним складом) і відповідні два індикатори:   

1.1. відсоток проб, що не відповідає державним санітарним нормам та 

правилам за мікробіологічними показниками (кишкова паличка та ентерококи) 

мав скласти: для міських водопроводів:  0.5% у 2020 році; для сільських 

водопроводів: 2% у 2020 році.  

1.2. відсоток проб, що не відповідає державним санітарним нормам та 

правилам за санітарно-хімічними (пріоритетні: фториди, нітрати, нітрити, 

миш’як, свинець, залізо загальне, жорсткість, сухий залишок, сульфати, 

хлориди, марганець) мав скласти: для міських водопроводів:  3% у 2020 році; 

для сільських водопроводів: 7.5% у 2020.  

У 2018 році НЦП щодо якості питної води були доповнені індикаторами 

для нецентралізованого водопостачання і до того ж були послаблені кількісні 

величини індикаторів з урахуванням фактичних даних за 2016 роки, оновлені 

індикатори нині подані у редакції:   
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1.1. відсоток проб, що не відповідає нормативам за мікробіологічними 

показниками (кишкова паличка та ентерококи) мав скласти: для міських 

водопроводів: 3% у 2020 р., 2% у 2025 р.; для сільських водопроводів:  6% у  

2020 р., 3% у 2025 р.; для нецентралізованого водопостачання: 17% у 2020 

р.,16% у 2025 р.  

1.2. відсоток проб, що не відповідає нормативам за хімічними 

показниками для: міських водопроводів: 12% у 2020 р., 7% у 2025 р., сільських 

водопроводів: 22% у 2020р., 15% у 2025 р., нецентралізованого 

водопостачання: 31.6% у 2020 р, 30% у 2025 р.  

За звітний період державний моніторинг та контроль/нагляд у галузі 

безпеки питної води зазнав істотних інституціональних змін.   

У кожному випадку виявлення порушень щодо стану утримання 

колодязів індивідуального користування та невідповідності якості колодязної 

води за санітарно-хімічними та мікробіологічними показниками, власникам 

криниць та органам місцевого самоврядування скеровуються пропозиції, 

приписи про необхідність належного облаштування колодязів, здійснюється 

інформування населення, у тому числі і через засоби масової інформації щодо 

неприпустимості використання колодязної води для питних потреб у випадку 

перевищення вмісту нітратів тощо, зокрема для приготування дитячого 

харчування, проводиться санітарно-просвітня робота з батьками, персоналом 

дитячих навчальних закладів, з працівниками медичних закладів, зокрема 

ФАПів.  

На жаль, відповідно результатів досліджень якості питної води, які 

проведені державними установами – обласними лабораторними центрами 

МОЗ України не вдалося досягти запланованих рівнів у цій області. За даними 

МОЗ, за 2018–2019 рр. роки спостерігаються погіршення якості питної води як 

за бактеріологічними, так і за санітарно-хімічними показниками, особливо у 
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сільських водопроводах та джерелах нецентралізованого водопостачання. При 

цьому, як і в попередні роки найбільша кількість нестандартних проб питної 

води реєструється для джерел нецентралізованого водопостачання (шахтних 

колодязів, свердловин та каптажів) та для сільських водогонів. Разом з тим, 

визначається погіршення якості питної води з централізованих систем 

водопостачання. За останні 5 років кількість нестандартних проб з 

відхиленнями за мікробіологічними показниками зросла більше (у 2.2 – 2.7 

рази), ніж за санітарно-хімічними (у 1.4 – 2.2 рази), особливо слід підкреслити 

швидке погіршення якості води (зростання нестандартних проб) з 

комунальних водопроводів та водопровідної мережі [4].   

Найгірша ситуація у 2018–2019 рр. з якості питної води з систем 

централізованого водопостачання за санітарно-хімічними показниками була у 

Луганській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Житомирській, 

Запорізькій областях, а за мікробіологічними показниками – у Рівненській,  

Закарпатській, Тернопільській, Вінницькій, Хмельницькій, Миколаївській, 

Одеській, Івано-Франківській областях, де показники були у півтора рази і 

більше від середніх величин по країні.  

В рамках дослідження питної води за санітарно-хімічними показниками 

було відзначено зростання частки проб води з водопровідної мережі з 

відхиленнями щодо вмісту нітратів у 3.7 рази (до 2.6% у 2018 р.). А саме, 

питома вага нестандартних проб питної води, відібраних із водопровідної 

мережі за санітарно-хімічними показниками у 2018 році становила 18,5%; у 

тому числі на нітрати – 2,6% проб.   

За результатами обстеження проб питної води з джерел централізованого 

та нецентралізованого водопостачання за допомогою атомно-абсорбційної 

фотометрії, визначається певне скорочення нестандартних проб за 

показниками вмісту свинцю (до 0.9% - у 2018 р., заліза (до 3.3. % - у 2018), 
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кадмію (до 0.7% - у 2018) та суттєве (на 64%) скорочення проб з відхиленнями 

за вмістом хлороформу (до 23.3% - у 2018), разом з тим спостерігається 

зростання нестандартних проб з відхиленнями за вмістом марганцю (до 3.7% 

проб – у 2018р.).  

За результатами моніторингу МОЗ щодо вмісту нітратів у воді 

нецентралізованих джерел водопостачання, зокрема колодязів та каптажів, 

вода з яких використовується для споживання дітьми віком до 3-х років, і 

попередження виникнення водно-нітратної метгемоглобінемії у дітей, у 2018 

р спостерігається зростання кількості проб води з відхиленнями від норм за 

вмістом нітратів і за мікробіологічними показниками. Так з у 2018 році було 

досліджено 21972 проби питної води з громадських колодязів з них не 

відповідали нормативам – 10288 – 46,8%, у тому числі обстежено було на вміст 

нітратів у 2018 році – 18402проб, з них не відповідали нормативам за вмістом 

нітратів – 7396 – 40,2%, за мікробіологічними показниками досліджено 22176 

проб (у 2017 – 23378), з них не відповідає нормативам – 6842 – 30,8%. Кількість 

досліджених проб питної води з індивідуальних колодязів за санітарно-

хімічними показниками – 40448 проб, з них не відповідали нормативам – 12562 

– 31,0% , у тому числі на вміст нітратів – 37856, з них не відповідає нормативам 

за вмістом нітратів – 10882 – 28,7%, за  

мікробіологічними показниками досліджено 16863 проби, з них не відповідало 

нормативам 4660 – 27,6%.  

Кількість досліджених проб питної води з каптажів за 

санітарнохімічними показниками – 855 проб, з них не відповідали нормативам 

– 117 – 13,7%, у тому числі на вміст нітратів – 580, з них не відповідає 

нормативам за вмістом нітратів – 63 – 10,9%, за мікробіологічними 

показниками досліджено 1245 проб (у 2017 – 1196), з них не відповідало 

нормативам 309 – 24,8% ; у тому числі з громадських каптажів – за санітарно-



15  

  

хімічними показниками досліджено 541 пробу питної води, з них не 

відповідали нормативам – 91 – 16,8%, у тому числі на вміст нітратів – 430, з 

них не відповідали нормативам за вмістом нітратів – 62 – 14,4%, за 

мікробіологічними показниками досліджено 630 проб (у 2017 – 582), з них не 

відповідає нормативам – 140 – 22,2% [4].   

В результаті перегляду у 2019 році залишився один цільовий показник, 

який по суті залишився незмінним але має нову редакцію, також були змінені 

його кількісні індикатори та строки досягнення і подані у такій редакції:  

НЦП 4: Знизити рівень захворюваності населення на холеру, шигельоз, 

ентеріти, викликані ентерогеморрагічною кишковою паличкою (ЕГКП); 

ентеріти, викликані єрсінія ентероколітіка, вірусний гепатит А (ВГА), 

черевний тиф тощо, водно-нітратну метгемоглобінемію, у тому числі 

пов'язаних із вживанням недоброякісної питної води, що реєструються як 

спалахи  

Індикатор 4.1.: Випадки захворювань в абсолютних значеннях (всі 

фактори передачі) серед населення у 2025 ріці будуть становити на: a) холеру  

– 0 , b) шигельоз - до 800, c) черевний тиф - 0, d) вірусний гепатит А – до 2500, 

e) ентерити, викликанієрсініяентероколітіка – до 80, f) ротавіруснийентерит - 

12000, g) кампілобактеріальний ентерит - 130, h) криптоспоридіоз – 20, i) 

лямбліоз – 10 500, j) хвороба легіонерів – 0, та водно-нітратна 

метгемоглобінемія – 0, спалахів інфекційних хвороб, пов’язаних із вживанням 

недоброякісної питної води – 0.  

Організація і порядок санітарної охорони території країни, захист 

населення від інфекційних хвороб визначаються та здійснюються у 

відповідності із Законами України: «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від 

інфекційних хвороб» та іншими нормативно-правовими актами. В Україні 
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працює система контролю для виявлення, розслідування та подання 

інформації про інфекційні захворювання.  

З 2018 року на веб-сайті ДУ «Центр громадського здоров’я» [5] 

подаються дані щодо спалахів та випадків інфекційних захворювань за всіма 

факторами передачі, включаючи й водний. Дані щодо захворюваності на 

холеру, шигельоз, ЕГКП, вірусний гепатит А, черевний тиф формуються на 

підставі державних статистичних форм №№ 1 і 2, де фіксується загальна 

кількість захворівших. Зв’язок з водою фіксується тільки при наданні даних за 

спалахами.  

На даний час в Україні не виділяється окремо і не ведеться офіційна 

медична статистика щодо неінфекційних захворювань, пов’язаних із хімічною 

якістю води, зокрема водно-нітратної метгемоглобінемії, флюорозу тощо.   

У 2018–2019 рр. було зареєстровано декілька спалахів, пов’язаних з 

вживанням недоброякісної питної води, при цьому постраждало 180 

мешканців, з них 70 дітей, – на вірусний гепатит А – постраждало 132 

мешканця, у т.ч. 27 дітей (Миколаївська – м. Миколаїв – у побуті – питна вода); 

на ротавірусну інфекцію – постраждало 48 мешканців, у т.ч. 43 дитини 

(Київська – Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка - ЖК 

«Львівський маєток», ЖК «Софіївський квартал» та ЖК «Софіївська слобідка» 

– постраждало 39 осіб, з них 34 дитини – у побуті вірогідно питна вода з 

централізованих мереж водопостачання, можливе забруднення якої виникло 

через аварійну ситуацію на водогоні; Вінницька – смт. Стрижавка, ДНЗ 

«Казка» – постраждало 9 дітей – питна вода).  

У 2018–2019 рр. зареєстровано декілька випадків отруєння нітратами, 

неінфекційного захворювання на водно-нітратну метгемоглобінемію – у 

Рівненській області зареєстровано 1 випадок (Гощанський район,  
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с. Курозвани), за результатами лабораторних досліджень встановлено, що 

вміст нітратів у воді індивідуальної криниці, з якої отруїлась дитина, становив 

410,5 мг/дм3, при нормі 50 мг/дм3); у Полтавській області – два випадки 

захворювання дитини 2018 року народження, місце проживання: Полтавська 

обл., Семенівський р-н, смт. Семенівка) та другої дитини 2018 року 

народження, місце проживання: Кременчуцький р-н, с. Роботівка), за 

результатами проведених досліджень у воді шахтного колодязя, яка 

використовувалася для вживання постраждалим, виявлено перевищення 

вмісту нітратів в 4 рази (199,8 мг/дм3).  

Через потепління клімату та значні міграційні процеси в Україні 

зростають ризики захворювань, прояви яких в країні траплялися раніше 

(малярія) або нових інфекційних хвороб, які не були характерними для 

території України, але офіційної статистики поки немає.  

В результаті перегляду НЦП запропоновано чотири НЦП, з них два 

стосуються перегляду існуючих НЦП і запропоновано ще два нових НЦП, а 

саме:  

У 2011 році до цієї області було встановлено два НЦП:   

НЦП 5. Забезпечення населення питною водою належної якості з  

Індикатор: частка населення, що має доступ до якісної питної води. Контрольні 

терміни: кінцевий термін - 2020 р.: досягти рівня забезпечення населення 

питною водою належної якості в містах та селищах 100 %, в селах - 70 %.  

НЦП 6. Забезпечення дітей в дошкільних та загальноосвітніх навчальних 

закладах якісною питною водою.  

Індикатор: збільшення кількості дошкільних та загальноосвітніх 

навчальних закладів, що має доступ до якісної питної води (% ). Кінцевий 

термін - 2020 р.: досягти збільшення кількості дошкільних та  
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загальноосвітніх навчальних закладів, що має доступ до якісної питної води в 

містах та селищах на 25 %, в селах - 20 %.  

В результаті перегляду НЦП до цієї області у 2018 році було 

запропоновано чотири НЦП, з них два стосуються перегляду існуючих НЦП і 

запропоновано ще два нових НЦП, а саме:  

НЦП 5. «Гармонізувати законодавство України з Протоколом щодо 

визначення «рівного доступу» до питної води».  

Індикатор 5.1. До 2020 року внесені зміни щодо визначення доступу до 

питної води, доступу до санітарії, права на воду, права на санітарію до 

законодавчої бази;  

НЦП 6. До 2025 року забезпечити 100% дитячих навчальних закладів 

(ДНЗ), шкіл, лікувально-профілактичних закладів доступом до якісної питної 

води.   

Індикатор 6.1. Кількість (%) ДНЗ, шкіл, лікувально-профілактичних 

закладів (ЛПЗ), в яких забезпечено доступ до централізованого/покращеного 

питного водопостачання:  

Кінцевий термін: до 2025 року 100% ДНЗ, шкіл, 

лікувальнопрофілактичних закладів мають доступ до 

централізованого/покращеного питного водопостачання.  

НЦП 7. «Збільшити охоплення населення в сільській місцевості 

послугами централізованого водопостачання, скоротивши географічну 

нерівність.   

Індикатор 7.1. Рівень охоплення населення (доступ до централізованого 

водопостачання) в сільській місцевості, %: контрольні терміни: на 2020 рік -  

28% і на 2025 рік - 35%;  

Індикатор 7.2. Кількість сільських реконструйованих водоочисних 

станцій (ВОС): контрольні терміни: у 2020 році реконструйовано 8 ВОС, у  
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2025 році – 24 ВОС;   

Індикатор 7.3. Кількість побудованих систем доочищення води для 

сільських громад:  

- контрольні терміни: у 2020 році побудовано 200 систем, у 2025 р. - 500 

систем доочищення води для сільських громад;  

- Індикатор 7.4. Співвідношення відсотку вартості оплати води до загального 

доходу родини в сільській та міській місцевості (фактор економічної 

нерівності):  

- контрольні терміни: фактор економічної нерівності становитиме 1,8 у  

2020 р. і 1,3 - у 2025 р.   

- НЦП 8. Забезпечити доступ до питної води у Донецькій та Луганській 

областях.   

Індикатор 8.1. Програма доступу до питної води у Донецькій та 

Луганській областях розроблена у 2019 р.  

В річному звіті Держводагентства за 2018–2019 рр. було зазначено, що 

за рахунок коштів фонду розвитку водного господарства було здійснено 

будівництво сільських водоводів і 27 сільських населених пунктів отримали 

доступ до централізованого водопостачання. Було реконструйовано 

Іванівський груповий водопровід у Херсонській області, відновлено 4 ділянки 

магістральних водоводів Казанківського групового водопроводу у 

Миколаївській області, завершено будівництво водопроводу в с. Олеша Івано-

Франківської області та водонапірних майданчиків для подачі води в с. 

Глибоке та Борисівка Татарбунарського району Одеської області.   

Централізованим водопостачанням забезпечено лише четверту частину 

сіл України. Решта сільського населення споживає воду з колодязів та 

індивідуальних свердловин, які у переважній більшості знаходяться у 

незадовільному технічному стані. Як приклад, останнім часом значна частина 
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сільського населення Чернігівської області переходить на індивідуальне 

водопостачання (будівництво приватних трубчатих колодязів з установкою 

насосних станцій) самостійно, за власні кошти, тому кількість колодязів 

громадського користування буде щорічно зменшуватися. Актуальним 

залишається застосування альтернативних видів водопостачання 

(використання фасованої води, високоефективних побутових водоочищувачів, 

тощо).  

Особливо ускладнилася ситуація з доступом до питної води на 

територіях, які постраждали від війни на сході і є підконтрольними або 

непідконтрольними уряду України. За даними ЮНІСЕФ, у 2018–2019 роках 

постійно під ризиком переривання водопостачання знаходилося від 3.6 до  

4.2 млн населення Донецької та Луганської областей.   

У 2011 році затверджено один спільний НЦП до цільових областей щодо 

рівнів ефективності роботи колективних систем водопостачання (Ст. 6.2.е 1а 

частина) та водовідведення (Ст.6.2.е 2а частина):   

НЦП 9. Зменшення протяжності трубопроводів водовідведення та 

водопостачання, які перебувають в аварійному стані. Індикатор: відсоток 

замінених аварійних трубопроводів.  

Контрольні терміни: на 2020 рік передбачалося провести заміну 50% 

аварійних трубопроводів в містах з населенням понад 500 000 чол., та 30% - в  

інших населених пунктах   

Запропоновано 6 нових НЦП та індикаторів до них:    

НЦП 12. Впровадити методику RAB-регулювання,  

Індикатор 12.1. Методика RAB-регулювання розроблена та впроваджена 

до 2020 року.  

НЦП 13. Гармонізувати вимоги до розробки планів управління 

водопостачанням (схем оптимізації) з європейськими стандартами та 
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запровадити плани управління водопостачанням (схем оптимізації) на 

місцевому рівні для всіх населених пунктів України, починаючи з великих 

міст.  

2020 рік – розроблено 15 схем оптимізації для великих міст (> 150 тис. 

населення), за кожен наступний рік – ще 15 схем оптимізації.  

2025 – 100 % населених пунктів мають схеми оптимізації 

водопостачання  

Індикатор 13.2. Відсоток (%) сільських населених пунктів, для яких 

розроблено схеми оптимізації. 2019 р. показник має збільшуватись на 10% від 

кількості сільських населених пунктів  

НЦП 14. Поступово відмовитися від застосування газоподібного хлору 

та перейти на альтернативні методи знезараження води (діоксид хлору, 

гіпохлорит натрію, комбінація УФ-випромінювання з хлором або  

гіпохлоритом натрію та інші)  

Індикатор 14.1. Кількість систем, які перевели на застосування 

альтернативних газоподібному хлору методів знезараження питної води:  

Контрольний строк: 2025 рік - 100%.  

НЦП 15. Скоротити рівень невиробничих витрат води задля зменшення 

витрат матеріальних ресурсів у вартості питної води  

НЦП 16. Знизити витрати електроенергії  

НЦП 17. Зменшити кількість аварій, часу періодичного відключення 

споживачів від подачі питної води, часу експлуатації і ремонту водопровідних 

мереж.  

В Загальнодержавній програмі «Питна вода України» на 2018–2019 рр. 

були запропоновані пріоритетні заходи: заміна та реконструкція аварійних 

водопровідних мереж; заміна зношеного насосного та іншого технологічного 

обладнання; будівництво водопроводів у селах, де користуються привізною 
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питною водою, але Державного Бюджетного фінансування програми не було, 

крім 200 млн. гривень - у 2018 році.  

З метою удосконалення відносин у сфері водопостачання, 

водовідведення, гарячого водопостачання та теплопостачання прийнято 

постанову Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Правил та 

Типового договору про надання послуг з централізованого опалення, 

постачання холодної та гарячої води і водовідведення» від 18.08.2017 № 633.   

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.  

Для врегулювання питання водовідведення і приведення положень 

Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» до вимог 

законодавства Європейського Союзу, зокрема Директиви Ради 91/271/ЄЕС від 

21 травня 1991 р. про очищення міських стічних вод, Мінрегіоном розроблено 

проект Закону України «Про внесення змін до Закону України  

«Про питну воду та питне водопостачання», який прийнято Верховною  

Радою України та підписано Президентом України за № 2047-VIII від  

18.05.2017 р [6].  

Пріоритетними на найближчі роки заходами 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 
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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.  

Запропоновано два НЦП та відповідні індикатори прогресу:  

НЦП 18. Зменшити кількість аварій і часу ремонту каналізаційних мереж  

Індикатор 18.1. Відсоток ліквідованих проблемних зон трубопроводів 

систем водовідведення: 15% - до 2019 р., 30% - до 2020 р., 60% - до 2022 р., 

95% - до 2025 р.  

Індикатор 18.2. Відсоток замінених ветхих трубопроводів: 2% до 2020 р.; 

4% до 2022 р.; 6% до 2025 р.  

Індикатор 18.3. Час ліквідації аварії, нормативний, години: до 6 годин до 

2020 р.; 5,5 годин до 2022 р., 4,5 годин до 2025 р.  

НЦП 19. Для великих підприємств замінити на ефективне оптимальне 

насосне обладнання  

Індикатор 19.1. Відсоток заміненого насосного обладнання: 25 % - у 2019 

р.; 30% - у 2020 р.; 40% - у 2022 р.; 55 % - у 2025 р.  

НЦП 20. Провести реконструкцію каналізаційних очисних споруд (КОС) 

для забезпечення очищення стічних вод відповідно нормативів Директиви 

Ради 91/271/ЄЕС та запобігання забруднення водойм.  

Індикатор 20.1. Кількість КОС з системами нітрифікації-денітрифікації 

та видалення сполук фосфору: у 2025 р. – 15 % КОС.  

Попри скорочення кількості проб води, які досліджувалися ЛЦ МОЗ 

останні 5 років, результати моніторингу вказують на зростання частки проб з 

відхиленнями за хімічними та мікробіологічними показниками з водойм І 
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категорії (це ділянки водойм, що використовуються як джерело 

централізованого чи децентралізованого господарсько-питного 

водопостачання, а також для водопостачання підприємств харчової 

промисловості. У 2018–2019 рр. спостерігався найвищий відсоток 

нестандартних проб з водойм І. Питома вага досліджених проб води з водойм 

І категорії, які не відповідали нормам, у 2019 році за хімічними показниками 

становила 19,3% (585 із 3033), за мікробіологічними показниками – 22,4%. 

Така ж негативна тенденція щодо зростання відсотка нестандартних проб 

спостерігалася і для водойм ІІ категорії  ділянок водойм, які використовуються 

для купання, занять спортом і відпочинку населення, а також ті, що 

знаходяться в межах населених пунктів.  

В рамках міжнародної підтримки в Україні були підготовлені та 

продовжується підготовка проектів Планів управління річковими басейнами 

(ПУРБ) для:  

1. річки Тиса - 2ий цикл планування. Проект Дунайської 

Транснаціональної Програми ЄС «Посилення координації між плануванням 

управлінням річковим басейном і попередженням ризику затоплення задля 

покращення стану водних ресурсів басейну р. Тиси» (JOINTISZA) 2017 – 2019.  

2. річки Дніпро. Проект ЄС «Водна ініціатива плюс» 2016 –  

2020 рр.  

3. річки  Дністер.  Проект  ГЕФ  «Сприяння 

 транскордонному  

співробітництву та інтегрованому управлінню водними ресурсами в басейні 

річки Дністер» 2017 – 2019 рр.  

4. річки Західний Буг 2018 – 2020 рр. Проект за підтримки ЮНЕСКО, 

ЄЕКООН, ГЕФ  

З серпня 2018 року почав свою роботу фонд розвитку водного 

господарства, обсяг його фінансування склав 174 млн. гривень. За рахунок цих 
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коштів Держводагентство відновило фінансування двох бюджетних програм, 

які дозволяють фінансувати заходи із захисту від шкідливої дії вод, 

будівництво водопроводів для населених пунктів, що користуються привізною 

водою, та розвиток зрошення. Завдяки коштам фонду розвитку водного 

господарства виконано роботи з будівництва та відновлення захисних дамб, 

берегоукріплень, гідротехнічних споруд, розчищено низку русел річок та 

водойм.  

З 2019 р. Україна розпочинає підготовку Планів управління річковими 

басейнами. Першим кроком стало введення в дію постановою КМУ нової 

державної програми моніторингу поверхневих і підземних вод відповідно до 

вимог ВРД ЄС. з 1 січня 2019 р. За підтримки ОБСЄ підготовлено План 

моніторингу для річкового басейну Сіверського Дінця. Продовжується робота 

над підготовкою ПУРБ річок Дністер, Дніпро і Західний Буг. На 40% створено 

та укомплектовано три басейнові лабораторії в системі Держводагентства, які 

здійснюватимуть моніторинг поверхневих вод басейнів Сіверського Донця, 

Дністра та Дніпра.  

Відповідно даних Мінрегіона, станом на 2018 рік 22,38 млн (90,9%) 

населення міст, 2,32 млн. (69,1%) мешканців селищ міського типу та 2,22 млн 

(22,2%) сільських жителів України були забезпечено централізованим 

водопостачанням без врахування населення, яке живе на окупованих 

територіях Донецької та Луганської областей та Автономної Республіки Крим. 

Це разом складає 26,92 млн або 67,38% від загальної кількості населення, яке 

включене до офіційного звіту.    

Понад 13 млн населення в переважній більшості (70%) сіл, третині селищ 

міського типу і 9% міст користуються нецентралізованим водопостачанням: 

водою з колодязів і свердловин. До того ж, за даними Держводагентства з 

посиланням на місцеві органи виконавчої влади та водогосподарські 
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організації, останні роки в Україні користуються привізною водою біля 950 

тисяч населення 1.3 тис. сільських населених пунктів у 15 областях України. 

Ситуація з водопостачанням на підконтрольних та непідконтрольних уряду 

України територіях Донецької та Луганської областей має дуже нестабільний 

характер через регулярний обстріл та ушкодження інфраструктури 

централізованого водопостачання. У випадках переривання централізованого 

водопостачання населення забезпечується привізною водою або водою з 

місцевих (за наявності) джерел води.   

Лабораторні центри МОЗ ведуть дослідження проб води по всій системі 

водопостачання: на водозаборах, на виході з водоочисної станції, з 

розподільчої мережі і на крані у споживачів. Моніторинг та контроль якості 

питної води проводиться на об’єктах централізованого водопостачання, у тому 

числі з комунальних і сільських водопроводів та із водопровідної мережі, з 

джерел децентралізованого водопостачання, включаючи з громадських й 

індивідуальних колодязів/каптажів.   

Держпродспоживслужба країни здійснюється державний 

санітарноепідеміологічний нагляд вибірковими перевірками дотримання 

санітарного законодавства та постійний лабораторний контроль за якістю 

питної води у місцях водозаборів, на водопровідних спорудах і мережах 

централізованого господарсько-питного водопостачання на відповідність 

вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної 

для споживання людиною" та СанПіН 4630-88 [7].  

У 2018 році було зареєстровано 3 спалахи, пов’язаних з вживанням 

неякісної питної води, при цьому постраждало 180 мешканців, з них 70 дітей, 

– на вірусний гепатит А – постраждало 132 мешканця, у т.ч. 27 дітей 

(Миколаївська – м. Миколаїв – у побуті – питна вода); на ротавірусную 

інфекцію – постраждало 48 мешканців, у т.ч. 43 дитини (Київська – 
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КиєвоСвятошинський район, с. Софіївська Борщагівка - ЖК «Львівський 

маєток», ЖК «Софіївський квартал» та ЖК «Софіївська слобідка» – 

постраждало 39 осіб, з них 34 дитини – у побуті вірогідно питна вода з 

централізованих мереж водопостачання, можливе забруднення якої виникло 

через аварійну ситуацію на водогоні; Вінницька – смт. Стрижавка, ДНЗ 

«Казка» –  

постраждало 9 дітей – питна вода).  

У 2018–2019 рр. спостерігалося погіршення якості питної води за 

санітарно-хімічними показниками як у дошкільних, так і загальноосвітніх 

навчальних закладах. Зокрема питома вага нестандартних проб питної води, 

відібраних у дитячих та підліткових закладах, за санітарно-хімічними та 

мікробіологічними показниками становить 20,8% та 11,3% відповідно; у тому 

числі дошкільних навчальних закладах – відповідно 21,7% та 10,3%; 

загальноосвітніх навчальних закладах – відповідно 22,5% та 13,3%.  

Питне водопостачання в Україні майже на 80 % забезпечується з 

поверхневих джерел. Екологічний стан поверхневих водних об’єктів і якість 

води в них суттєво впливають на санітарне та епідемічне благополуччя 

населення. Більшість басейнів річок згідно з гігієнічною класифікацією водних 

об’єктів за ступенем забруднення відносяться до забруднених та дуже 

забруднених. Водні об’єкти забруднені переважно органічними речовинами 

(зокрема, нафтопродуктами, фенолами), сульфатами, сполуками важких 

металів, азоту.  

За даними Міжнародного банку реконструкції та розвитку/Світового 

банку, основними причинами забруднення поверхневих вод є скидання 

забруднених міських і промислових стічних вод у водойми безпосередньо або 

через систему каналізації, скидання забруднених поверхневих стічних вод із 

забудованих територій та сільгоспугідь, а також ерозія ґрунту у зонах 
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живлення ґрунтових вод. Основними джерелами скидання забруднених вод є 

промислові підприємства (894 млн м3), житлово-комунальний сектор (538 млн 

м3) та сільськогосподарський сектор (71 млн м3). Близько 75 % всіх скидів у 

поверхневі води припадає на Донецьку, Дніпропетровську, Луганську та 

Одеську області.  

Через низьку якість очищення стічних вод, обсяги скидів забруднених 

стічних вод у поверхневі водні об'єкти не зменшуються. Об’єми скидів 

неочищених та недостатньо очищених стічних за останні 3 роки зріс на 

21,15%.   

Відповідно до чинного законодавства України Держводагентство, як 

суб’єкт державного моніторингу вод, здійснює моніторинг якості поверхневих 

вод у басейнах р. Дніпро, р. Південний Буг, р. Дунай та Придунайських 

водосховищах, р. Дністер, р. Сіверський Донець та р. Тіса.   

Результати моніторингу вказують на зростання частки проб з 

відхиленнями за хімічними та мікробіологічними показниками від 

встановлених нормативів для водних об’єктів І категорії (це ділянки водойм, 

що використовуються як джерело централізованого чи децентралізованого 

господарсько-питного водопостачання, а також для водопостачання 

підприємств харчової промисловості). За даними Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України у 2018 

році спостерігався найвищий відсоток нестандартних проб з водних об’єктів І 

категорії. Проте це обумовлено не лише антропогенним впливом, а також і 

природними факторами. Останні роки позначилися як посушливі та 

маловодні. Це закономірно призвело до погіршення якісних показників води, 

що і підтверджується даними спостережень.  

 Питні  водозабори  басейну  річки  Дніпро.  З  кожним  роком  
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спостерігається погіршення загального гідрохімічного стану басейну річки 

Дніпро. Основними забруднювачами басейну Дніпра є природні сполуки 

гумінових та фульво кислот, які надходять до поверхневих вод із заболочених 

територій водозбору річок північної частини басейну, сполуки заліза та 

марганцю. Спостерігається постійне зростання середньорічних значень 

показників БСК та ХСК, які відображають інтенсивність забруднення (у тому 

числі антропогенного) водних об’єктів легко окисними та важко окисними 

органічними сполуками. У 2018–2019 роках максимальні значення ХСК були 

на рівні 4÷5 мгО/дм3. У 2017 році середньорічні показники ХСК були вже на 

рівні 22÷32 мгО/дм3, а в окремих створах підіймались до 44,4 мгО/дм3 [4].    

Питні водозабори басейну річки Південний Буг. Основним 

забруднювачем басейну річки Південний Буг є органічні сполуки, які  

надходять із зворотними водами підприємств, а також змиваються зливовими 

водами з торфовищ та боліт. Найбільш забруднені ділянки річки Південний 

Буг розташовані на території Хмельницької та Вінницької областей, рівень 

забруднення з роками значно не змінюється.  

Питні водозабори басейну річки Дунай. Значення показників вмісту 

забруднюючих речовин басейну річки Дунай відповідають середнім 

багаторічним значенням. Спостерігається незначне покращення якості води 

через зменшення вмісту сполук цинку, мангану, хрому шестивалентного. У 

місцях питних водозаборів перевищення нормативів для води 

господарськопитного водокористування спостерігаються за показниками 

ХСК, БСК, феноли та марганець.   

Питні водозабори басейну річки Дністер. Стан поверхневих вод у місцях 

водозаборів басейну річки Дністер характеризується як задовільний. За 

результатами багаторічного моніторингу найбільш забрудненими є 
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водозабори Одеської області, куди надходить більшість забруднюючих 

речовин з території Молдови.  

Питні водозабори басейну річки Сіверський Донець. Результати 

моніторингу басейну річки Сіверський Донець незначно варіюють у межах 

середньо багаторічних значень. Перевищення нормативів фіксуються для 

показників ХСК, БСК та жорсткість. Сіверський Донець характеризується 

високим природним рівнем мінералізації.   

Питні водозабори басейну річки Тіса. Дані багаторічного моніторингу 

басейну річки Тіса істотно не змінюються і знаходяться на задовільному рівні, 

з незначними коливаннями значень вимірюваних показників у меліоративних 

каналах. За більшістю загально-санітарних і специфічних показників якість 

води басейну відповідає вимогам для води господарськопитного  

водокористування.  

Моніторинг за станом забруднення поверхневих вод здійснювався також 

на Київському, Канівському, Кременчуцькому, Кам’янському, Дніпровському 

і Каховському водосховищах. За даними багаторічних спостережень середній 

вміст розчиненого у воді кисню в них задовільний не перевищує нормативи.   

Основними забруднюючими речовинами дніпровського каскаду 

водосховищ протягом останнього десятиріччя є сполуки важких металів 

(сполуки мангану, міді, цинку, хрому шестивалентного, заліза загального), 

вміст яких постійно перевищує рівень рибогосподарських нормативів.  

У створах Київського, Кам’янського, Дніпровського водосховищ 

спостерігається зростання у воді вмісту сполук мангану.   

Державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснює контроль за 

джерелами питного водопостачання. Він охоплює близько 16,3 тисяч джерел 

централізованого водопостачання населення, а також близько 160,4 тисячі 

джерел децентралізованого водопостачання.  
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Упродовж звітного періоду кількість досліджених проб питної води з 

систем централізованого водопостачання поступово зростала, разом з тим 

моніторинг децентралізованих джерел питної води продовжував 

скорочуватися. За останні 5 років кількість аналізів проб з шахтних колодязів 

скоротилася більше ніж в 2,6 рази, а каптажів – в 1,5 рази, тоді як кількість 

досліджених свердловин зросла у 2,3 рази. Все перелічене не могло не 

позначитись на якості відповідних статистичних даних.  

За даними МОЗ 2018 роки спостерігається погіршення якості питної 

води як за бактеріологічними, так і за санітарно-хімічними показниками, 

особливо у сільських водопроводах та джерелах нецентралізованого 

водопостачання. Близько 5 % водопроводів не відповідають санітарним 

нормам. За останні 5 років кількість нестандартних проб з відхиленнями за 

мікробіологічними показниками зросла більше (у 2,2 – 2,7 рази), ніж за 

санітарно-хімічними (у 1,4 – 2,2 рази). Особливо слід підкреслити швидке 

погіршення якості води (зростання нестандартних проб) з комунальних 

водопроводів та водопровідної мережі.   

Найбільша кількість водопроводів, що не відповідають санітарним 

нормам, знаходиться у Луганській, Закарпатській, Донецькій, Херсонській та 

Житомирській областях. Не мають водопроводів, які не відповідають 

санітарним нормам, м. Київ, Полтавська, Черкаська, Чернігівська і 

Чернівецька області.  

Невідповідність якості питної води нормативним вимогам є однією з 

причин поширення в державі багатьох інфекційних (вірусний гепатит А, 

черевний тиф, ротавірусна інфекція тощо) та неінфекційних (хвороби системи 

травлення, серцево-судинної, ендокринної системи тощо) хвороб.  

Правові, економічні та організаційні засади функціонування системи 

питного водопостачання, спрямовані на гарантоване забезпечення населення 
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якісною та безпечною для здоров’я людини питною водою визначаються 

положеннями Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та 

водовідведення» (далі – Закон).  

Відповідно до статті 9 Закону та Порядку підготовки та оприлюднення 

Національної доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання 

в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

29.04.2004 № 576, Мінрегіоном щорічно готується та  

оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національна доповідь про якість 

питної води та стан питного водопостачання в Україні (далі  – Національна 

доповідь) [8].  

До участі у підготовці Національної доповіді залучаються центральні 

органи виконавчої влади, обласні та Київська міська держадміністрації та 

органи місцевого самоврядування, які надають інформацію відповідно до своєї 

компетенції.  

У процесі підготовки Національної доповіді збираються та 

узагальнюються дані стосовно джерел питного водопостачання, стану систем 

питного водопостачання і водовідведення, якості питної води, впливу стічних 

вод, які скидаються у водойми, на довкілля, результати державного 

санітарного нагляду за системами питного водопостачання тощо.  

Екологічний стан поверхневих водних об’єктів і якість води в них є 

вирішальними чинниками санітарного та епідеміологічного благополуччя 

населення. Потенціальні запаси поверхневих вод України оцінюються близько 

209 км3 на рік, з яких 25 відсотків формується у межах держави.  

Водночас більшість басейнів річок згідно з гігієнічною класифікацією 

водних об’єктів за ступенем забруднення можна віднести до забруднених та 

дуже забруднених. Наявні очисні споруди та технології очистки, знезараження 

питної води не спроможні очистити її до рівня показників безпеки. Останні 
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роки позначилися як посушливі та маловодні. Це закономірно призвело до 

погіршення якісних показників вод.  

Загальні прогнозні ресурси підземних вод України складають 61  

689 тис. м3 на добу та розподілені на території України нерівномірно. 

Переважна їх частина зосереджена у північних та західних областях країни.  

Неналежна сільськогосподарська практика, комунальне, промислове та 

сільськогосподарське забруднення водних об’єктів на фоні негативних змін 

клімату призвели до зникнення з карти України тисяч малих річок, втрати 

водності головних водних артерій України та деградації й знищення водних та 

навколоводних екосистем.  

Всього по Україні централізованим питним водопостачанням 

забезпечено 99 % міст, 89 % смт та 30 % сільських населених пунктів.  

Централізованим водовідведенням забезпечено 95 % міст, 61 % смт та 

2,5% сільських населених пунктів.  

В аварійному стані знаходиться 35 % водопровідних та 38 % 

каналізаційних мереж.  

 Цілодобове  водопостачання  забезпечено  лише  у  4  областях:  

Волинській, Рівненській, Харківській, Чернігівській та м. Києві.  

На якість питної води систем централізованого водопостачання 

негативно впливає незадовільний санітарно-технічний стан водопровідних 

споруд і мереж, відсоток їх зношеності, що становить у різних регіонах від 30% 

до 70 %, несвоєчасні проведення капітальних та поточних 

плановопрофілактичних ремонтів та ліквідації аварій. В окремих регіонах 

гостро стоїть питання забезпечення населення питною водою не тільки в 

якісному, але і в кількісному відношенні. Подача води за графіками та її 

тривала відсутність у водопровідних мережах сприяє бактеріальному 
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забрудненню питної води. Ситуацію значно погіршують випадки відключення 

об’єктів водопостачання від систем енергопостачання.  

Привізною водою на сьогодні забезпечуються 284 населені пункти у 9 

областях країни, в яких проживає майже 267 тис. населення.  

На реалізацію державної політики щодо забезпечення населення якісною 

питною водою в межах науково-обґрунтованих нормативів питного 

водопостачання та на забезпечення гарантованих Конституцією України прав 

громадян на достатній життєвий рівень та екологічну безпеку шляхом 

забезпечення питною водою в необхідних обсягах та відповідно до 

встановлених нормативів спрямована Загальнодержавна цільова програма 

«Питна вода України».  

Однак постійний дефіцит коштів, як на державному, так і на місцевому 

рівнях, і, як наслідок, недофінансування програми, а з 2013 до 2017  року та у 

2018–2019 роках – відсутність фінансування Програми взагалі, негативно 

впливає на своєчасність планового проведення заходів з модернізації існуючих 

водопровідних споруд і мереж та будівництва нових, що в свою чергу значно 

погіршує якість питної води централізованого водопостачання.  

Загалом з 12-ти індикаторів, що вимірюють прогрес досягнення амбітної 

національної Цілі 6, за 4-ма визначені цільові орієнтири на горизонті до 2020 

року вже досягнуті. Має місце позитивна динаміка порівняно із 2017 роком за 

3-ома індикаторами. За 4-ма індикаторами спостерігається негативна динаміка 

(слід зазначити, що за цими індикаторами цільові орієнтири не визначені) [9]. 

За 1 індикатором наразі даних немає. Започатковані реформи та реалізація 

заходів Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України» 

дозволили забезпечити певне покращення ситуації із забезпеченням доступу 

населених пунктів до централізованого водопостачання та централізованих 

систем водовідведення (табл. 1).  



35  

  

Завдяки кращій очистці стоків водокористувачами внаслідок проведеної 

модернізації очисних споруд, збільшення очисних потужностей, 

впровадження нових технологій і отримання водокористувачами більших 

показників ГДК забруднюючих речовин у зворотних (стічних) водах, що дає 

підстави показати, що ці води вже не забруднені, дозволило досягти: y 

зменшення обсягів скидів забруднених (забруднених без очистки та 

недостатньо очищених) стічних вод у водні об’єкти – з 875,1 млн куб. м у 2015 

році до 737,2 млн куб. м у 2019 році. Збільшення цього показника мало місце 

у 2017–2018 роках (з 698,3 млн куб. м у 2016 році до 952,0 млн куб. м у 2018 

році), що спричинено, насамперед, відсутністю дієвих заходів з модернізації 

очисних споруд для забезпечення належної очистки.  

Таблиця 1. Покращення ситуації із забезпеченням доступу населених 

пунктів до централізованого водопостачання та централізованих систем 

водовідведення   

Завдання  Індикатори  2018  2019  2020  

1  2  3  4  5  

6.1. Забезпечити 

доступність якісних 

послуг з постачання 

безпечної питної води, 

будівництво та 

реконструкцію систем 

централізованого 

питного водопостачання 

із застосуванням новітніх 

технологій та обладнання  

6.1.1. Безпечність та якість 

питної води за  

мікробіологічними  

показниками  (за  %  

нестандартними пробами)  

      

  За  типом  місцевого  

проживання  

      

  міська місцевість  5,1  5,7  -  

  Сільська місцевість  11,8  11,4    

  За типом водопостачання        

  централізоване    7,7  8,2  

  нецентралізоване    23,4  24,6  
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  6.1.2. безпечність та якість 

питної води за радіаційними 

показниками   

      

  За типом місцевого 

проживання  

      

  міська місцевість  4,0  4,1  -  

  сільська місцевість  9,8  12,5    

  За типом водопостачання        

  централізоване  4,0  4,6    

  децентралізоване  2,5  4,0    

  6.1.3. Безпечність та якість 

питної води за  

органолептичними,  

фізикохімічними  та 

санітарнотоксикологічним 

и показниками   

      

 

1  2  3  4  5  

  За типом місцевого 

проживання  

      

  міська місцевість  18,5  17,2    

  сільська місцевість  29,8  31,2    

  За типом водопостачання        

  централізоване  22,7  22,3    

  нецентралізоване  34,4  30,4    

  6.1.4. Частка сільського 

населення, яке має доступ 

до централізованого  

водопостачання, %  

30,1  -  20,0  

  6.1.5. Частка міського 

населення, яке має доступ до 

централізованого  

водопостачання, %  

99,2  -  90,0  

6.2. Забезпечити 

доступність сучасних 

систем водовідведення, 

будівництво та  

6.2.1. Частка сільського 

населення, яке має доступ 

до централізованих систем 

водовідведення, %*  

2,5  -  -  
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реконструкцію  

водозабірних та 

каналізаційних очисних 

споруд із застосуванням 

новітніх технологій та 

обладнання  

6.2.2. Частка міського 

населення, яке має доступ 

до централізованих систем 

водовідведення, %*  

96,1  -  90,0  

6.3. Зменшити обсяги 

скидання неочищених 

стічних вод, у першу 

чергу з використанням 

інноваційних технологій 

водоочищення, на 

державному та  

індивідуальному рівнях  

6.3.1. обсяги скидів 

забруднених (забруднених 

без очистки та недостатньо 

очищених) стічних вод у 

водні об’єкти, млн м3  

952,0  737,2  725,0  

6.3.2. Частка скидів 

забруднених (забруднених 

без очистки та недостатньо 

очищених) стічних вод у 

водні об’єкти у загальному 

обсязі скидів,  

18,27  13,72  13,00  

6.4.  Підвищити 

ефективність 

водокористування  

6.4.1. водоємність ВВП, м3 

використаної води на 1000 

грн ВВП (у фактичних  

цінах)  

11,73  10,30  3,20  

6.4.2. поточна водоємність  

ВВП, % до рівня 2015 року  

49,16  43,19  90,00  

Представлену у таблиці 1 позитивну тенденцію не можна вважати 

стабільною в умовах значних проблем з модернізацією технологій очистки та 

обладнанням наявних очисних споруд. Збільшення цього показника мало 

місце у 2017 році (з 12,93% у 2016 до 21,15% у 2017 році), що спричинено 

внаслідок неефективної роботи очисних споруд. Позитивною тенденцією є 

зменшення поточної водоємності ВВП з 100% у 2015 році до 43,19% до рівня 

2015 року у 2019 році (тобто, цільовий орієнтир 90,0% на горизонті до 2020  

року вже досягнутий) та, відповідно, зменшення водоємності ВВП, обчисленої 

як обсяг куб. м використаної води на 1000 грн ВВП (у фактичних цінах) – з 

23,85 у 2015 році до 10,30 у 2019 році. Це досягнуто внаслідок зменшення 

водоємності у виробництві -використання води на одиницю продукції. Слід 

зазначити, що динаміка індикатора позитивна, але недостатня для досягнення 



38  

  

цільового орієнтиру 2020 року в 3,20 куб. м використаної води на 1000 грн 

ВВП. Для такого показника потрібно зменшити рівень використання води у 

виробництві ще майже у 3 рази y зменшення частки скидів забруднених 

(забруднених без очистки та недостатньо очищених) стічних вод у водні 

об’єкти з 16,38% у загальному обсязі скидів у 2015 році до 13,72% у 2019 році.  

В цілому, прогрес у досягненні індикаторів цілі присутній, але 

недостатній у зв’язку з браком фінансування як на державному, так і на 

місцевому рівнях.  

Разом з тим мають місце процеси, які негативно впливають на якість 

питної води та централізованого водопостачання. Якість питної води у 

системах водопостачання протягом 2015–2019 років мала тенденцію до 

погіршення.  

Зокрема, відбулось: y перевищення нормативів безпечності та якості 

питної води за мікробіологічними показниками (по % нестандартних проб), 

радіаційними показниками (по % нестандартних проб) і органолептичними, 

фізико-хімічними та санітарно-токсикологічними показниками (по % 

нестандартних проб); y зниження частки сільського населення, яке має доступ 

до централізованих систем водовідведення з 3,0% у 2015 році до 2,5% у 2018 

році внаслідок недовиконання заходів програми «Питна вода  

України».  

  

1.3 Сучасний стан забезпечення населення питною водою та 

послугами санітарії  

  

Забезпечення населення водою залишається однією з ключових проблем 

у країні. Для питного водопостачання використовують, головним чином, 

відкриті поверхневі водні об’єкти і значно менше – підземні води. За даними 

Національної доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання 
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(2018 р.), централізованим водопостачанням забезпечується понад 90% міст і 

22% сіл (від 2,7% у Рівненській області до 98,6% у Херсонській). Жителі 1270 

сіл та селищ південних областей (приблизно 950 тис. осіб) усе ще 

користуються привізною водою. Понад 30% протяжності водопроводів 

перебувають в аварійному та ветхому стані. Значні втрати води у 

водопровідних мережах є однією з причин високого рівня водоємності 

виробничого сектору [4].  

Централізованим водовідведенням користується менше 2% сільських 

поселень, а в аварійному та зношеному стані перебувають майже 35% 

загальної протяжності каналізаційних мереж. При цьому не всі стічні води 

проходять повноцінне очищення.   

Унаслідок збройного конфлікту на Донбасі було порушено водну 

інфраструктуру (трубопроводів, станцій очищення води, водних джерел та 

насосних станцій), що ускладнило доступ населення до надійних водних 

джерел, засобів гігієни та санітарії. Приблизно 700 тисяч людей залишилися 

без доступу до питної води. Погіршення водозабезпечення спричинило появу 

захворювань, які становлять загрозу здоров’ю населення в цілому. 

Задоволення потреб у гігієнічних засобах є проблематичним для всього 

охопленого конфліктом регіону. Після завершення збройного конфлікту ці 

території потребуватимуть значних капіталовкладень у відновлення та 

модернізацію інфраструктури водопостачання та водовідведення.  

На міждержавному рівні одним зі значимих документів, що має на меті 

сприяння охороні здоров’я та благополуччя людей згідно з принципами 

сталого розвитку, є Протокол про воду та здоров’я до Конвенції про охорону 

та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер. Сферою 

застосування Протоколу виступають:поверхневі прісні води; ґрунтові води; 

естуарії; прибережні води, які використовуються для рекреаційних цілей або 
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для розведення риби методом аквакультури або розведення чи збору молюсків 

та ракоподібних; замкнуті водойми, загалом придатні для купання; води у 

процесі забору, транспортування, очистки або постачання; стічні води у 

процесі забору, транспортування, очистки та скиду або повторного 

використання.  

Одним з цільових показників є забезпечення доступу громадськості до 

інформації про якість питної води та інших вод відповідно до Протоколу. На 

досягнення цього показника було прийняте рішення про чітке дотримання 

періодичності публікації Національної доповіді про якість питної води та стан 

питного водопостачання в Україні та стан навколишнього природного 

середовища.   

У звіті наведена інформація, що до сучасного стану забезпечення 

населення питною водою та послугами санітарії за областями України.  

Вінницька область. У водні об`єкти Вінницької області за 2019 р. 

скинуто 59,7 млн.м3 стічних вод, у тому числі комунальним господарством 

27,7 млн.м3 (46%); сільським господарством -26,3 млн.м3 (44%); 

промисловістю - 4,8 млн.м3 (8%), іншими галузями - 0,9 млн.м3 (2%).  

Загальне водовідведення у поверхневі водні об'єкти зменшилось на 5,77 млн.м3 

(9%).  

У загальному об’ємі водовідведення найбільшою є частка нормативно 

чистих без очистки вод – на них припадає 50% загального об’єму 

водовідведення (30,0 млн.м3). Забруднених стічних вод було скинуто у 

поверхневі водні об’єкти 1% від загального об’єму водовідведення (0,67 

млн.м3), нормативно очищених на очисних спорудах – 47% (28,1 млн.м3), 

некатегорованих – 2% (0,89 млн.м3)  

Разом із забрудненими водами у водойми області  в 2019 році надійшло  

0,063 тис. т азоту амонійного; 0,181 тис. т БСК5; 0,099 тис. т завислих речовин; 
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0,504 тис. т нітратів; 0,030 тис. т нітритів; 1,497 тис. т сульфатів; 11,92 тис. т. 

сухого залишку; 3,818 тис. т хлоридів; 0,380 тис. т ХСК; 0,162 т алюмінію; 

0,893 т заліза; 0,204 т нафтопродуктів, 1,329 т СПАР; 0,102 т цинку; 0,099 т 

фтору; 34,48 т фосфатів.  

Спостерігається тенденція зниження ефективності роботи очисних 

споруд. Їх неефективна робота на комунальних підприємствах, розташованих 

в районних центрах, пов'язана, в першу чергу, з фізичним зношенням їх 

обладнання. Технічний стан практично всіх каналізаційних очисних споруд 

потребує їх модернізації або реконструкції та значних капіталовкладень.  

Якість питної води та її вплив на здоров'я населення Послугами з 

централізованого водопостачання охоплено 62% населення області, а саме - 18 

міст, 29 селищ міського типу та 357 сіл області (24,5% від загальної кількості). 

Послуги надаються 92 суб’єктами господарювання в сфері централізованого 

водопостачання та водовідведення, з яких 62 отримали відповідні ліцензії. 

Викликає занепокоєння і якість питної води централізованого водопостачання 

в області. За даними ДУ "Вінницький обласний лабораторний центр 

Міністерства охорони здоров’я України З 2013 по 2019 рр. якість погіршилась 

за санітарно – гігієнічними показниками з 3.3%, не відповідаючих нормативам, 

до 14,4%, а за бактеріологічними показниками з 4.9% до 14,6% відповідно. А 

якість децентралізованого водопостачання (криниць), за аналогічний період, 

за санітарно – гігієнічними показниками з 4,2% до 44,8%, а за 

бактеріологічними з 18,6% до 38,3% відповідно. За інформацією головного 

управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області всього в області на 

обліку перебуває 479 об'єктів централізованого та 3498 об'єктів 

децентралізованого водопостачання. В 2019 році в ході перевірок об'єктів 

нагляду для лабораторних досліджень відібрано 2114 проб питної води з 

централізованої мережі та децентралізованих джерел водопостачання. 
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Відхилення виявлено в 1237 пробах за мікробіологічними показниками, що 

становить - 59,0 % та в 1128 пробах по санітарно- хімічним показникам, що 

становить 58,0 %. Для радіологічних досліджень відібрано 834 проби питної 

води, відхилень не зареєстровано. За результатами лабораторних досліджень 

керівникам підприємств, установ та організацій направлені листи з 

відповідними рекомендаціями.  

В рамках реалізації Регіональної екологічної бюджетної програми на 

2019-2023 роки, затвердженої рішенням 37 сесія 7 скликання Вінницької 

обласної ради від 05 березня 2019 року № 752, у 2019 році виконувалось: - 3 

заходи з будівництва та реконструкції очисних споруд каналізації.  

Передбачено 6 заходів з будівництва та реконструкції каналізаційних мереж.   

Волинська область. Контроль якості поверхневих вод в 2019 році 

проводився Регіональним офісом водних ресурсів у Волинській області, ДУ 

«Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України», Державною 

екологічною інспекцією у Волинській області.  

Скид забруднених зворотних вод у поверхневі водні об’єкти Волинської 

області у 2018 році становив 0,428 млн. м3, що на 0,318 млн. м3 більше, ніж у 

попередньому році.  

Було відібрано та проаналізовано 108 проб води. За результатами 

досліджень гідрохімічних показників якості води встановлено перевищення 

ГДК по БСК5, амонію сольовому, фосфатах, залізу загальному, нітритах та 

інших на річках Луга, Гапа, Західний Буг, Прип’ять, Стир, Турія, Стохід, 

Вижівка.  

Під наглядом Держпродспоживслужби області перебуває 45 

каналізаційно-очисних споруд, 13 з яких мають випуски стічних вод у відкриті 

водойми.   
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Свідченням неефективної очистки стічних вод є невідповідність 

санітарним вимогам 4 зразків води за мікробіологічними показниками, 

відібраних з місця скиду стічних вод у р. Стир та з контрольних створів.  

В області забезпечення населення питною водою здійснюється із джерел 

підземних водоносних горизонтів. Поверхневі водойми використовуються для 

організованого відпочинку, купання та заняття спортом. Контроль за якістю 

питної води на території Волинської області здійснювали Державна установа 

«Волинський ОЛЦ МОЗ України» та  

Головне управління Держпродспоживслужби в області. Відповідно до Річного 

плану здійснення заходів державного нагляду Держпродспоживслужби 

фахівцями Головного управління Держпродспоживслужби здійснено 15 

заходів державного нагляду (контролю) стосовно дотримання вимог 

санітарного законодавства у сфері питної води та питного водопостачання 

населення. В ході перевірок виявлено ряд порушень, а саме: відсутні робочі 

програми виробничого контролю якості води джерел водопостачання; не 

представлено паспорт радіаційної якості питної води; не забезпечене належне 

утримання зони санітарної охорони артсвердловин; відсутні крани для відбору 

води з артсвердловини для лабораторного дослідження.  

Під час проведення позапланових перевірок виконання приписів та за 

інформаціями керівників підприємств встановлено, що надані приписи 

виконані, порушення усунені, окрім проведення модернізації обладнання.  

Відповідно до зазначеного Плану, досліджено 2149 проб питної води на 

відповідність вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води 

питної, призначеної для споживання людиною» за показниками епідемічної 

безпеки та санітарно-хімічними показниками (212335 — Волинською 

регіональною лабораторією Державної служби України з питань безпечності 

харчових продуктів та захисту споживачів та 26 — іншими лабораторіями). За 
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показниками епідемічної безпеки, в тому числі на виявлення Ag HAV 

досліджено 1090 зразків питної води з джерел централізованого та 

децентралізованого водопостачання. Не відповідали вимогам 7 проб або 0,5% 

(виявлено загальні коліформи) з джерел децентралізованого водопостачання.  

За санітарно-хімічними показниками здійснено дослідження 1033 проби 

води з джерел централізованого та децентралізованого водопостачання. Не 

відповідали вимогам 144 проби або 14% (перевищення вмісту заліза). 

Особлива увага при здійсненні моніторингу факторів навколишнього 

середовища приділялася оцінці якості та безпечності питної води, що 

постачається в дитячі навчально-виховні заклади та заклади 

оздоровлення/відпочинку для дітей. Зокрема, в дитячих дошкільних закладах 

відібрано 583 проби питної води,  з них у: 35 пробах — виявлено перевищення 

масової долі заліза. В 3 пробах – виявлено загальні коліформи   

В загально-освітніх навчальних закладах відібрано 774 проби питної 

води, з них у: 1) 43 пробах — виявлено перевищення масової долі заліза та 

загальної жорсткості. В 4 пробах – виявлено загальні колі форми.  

З метою забезпечення дітей питною водою належної якості за санітарно-

хімічними показниками в семи дитячих закладах встановлено фільтри для 

знезалізнення. Протягом трьох останніх років на території області не 

реєструвалися спалахи гострих кишкових інфекцій з водним шляхом передачі.  

Заходи щодо покращення стану водних об’єктів. В 2018 році в області 

виконувались заходи, спрямовані на покращення стану водних об'єктів у 

відповідності до “Регіональної екологічної програми “Екологія 2016 – 2020”, 

що діє в області.  

Дніпропетровська область.У 2019 році у поверхневі водні об’єкти 

Дніпропетровської області було скинуто у складі зворотних вод - 317,1 тис. т 
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забруднюючих речовин. В порівнянні з 2018 спостерігалось зниження 

сумарного обсягу скинутих забруднюючих речовин на 43,2 тис. т.  

Насамперед, це пов’язано за зниженням обсягу скиду зворотних вод 

взагалі по області. Визначено зниження за вмістом: БСК, нафтопродуктів, 

сухого залишку, сульфатів, хлоридів, фенолів, нітратів, заліза, міді, цинку, 

нікелю, хрому 6+, алюмінію, свинцю, кадмію, карбаміду, фтору, хрому 

загального.  

Існуючі системи водопостачання та водовідведення області знаходяться 

переважно в незадовільному стані, очисні споруди працюють неефективно та 

потребують ремонту та реконструкції.  

В цілому, перевантаження очисних споруд у більшості основних 

водокористувачів області не спостерігається, проте, якість очищення стічних  

вод  незадовільна,  низка  показників  перевищує  нормативи 

граничнодопустимого скиду забруднюючих речовин (ГДС) і не дозволяє 

досягнути категорії “нормативно-очищені”.  

Відповідно до вимог чинного законодавства, Державних санітарних 

норм та правил “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання 

людиною” - ДСанПіН 2.2.4-171-10 (із змінами) - систематичний виробничий 

контроль за безпечністю та якістю питної води від місця водозабору до місця 

її споживання здійснюють підприємства питного водопостачання.  

Протягом 2019 року мікробіологічними лабораторіями ДУ 

“Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України” досліджено на бактеріологічні 

показники 11 649 проб питної води центрального водопостачання, з них 942 не 

відповідають нормативам, що становить 8,1 % та 3 054 проби води 

децентралізованого водопостачання, з них 493 не відповідають нормативам, 

що становить 16,1 %.  
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На території Дніпропетровської області протягом 2019 року надзвичайні 

ситуації у системах питного водопостачання (спалахи інфекційних 

захворювань тощо) не реєструвались.  

Капітальний ремонт гідротехнічних споруд для захисту від підтоплення 

с. Широка Дача Широківського району Дніпропетровської області -, виконано 

роботи з улаштування технологічної дороги та роботи з благоустрою берегу.  

Донецька область. За даними державної звітності за формою 

2ТПводгосп (річна) водокористування у 2019 році в Донецькій області 

здійснювали 677 водокористувачів, у тому числі по галузях економіки: 

комунальне господарство – 81 (12 %).   

Кількість підприємств, які здійснюють скид зворотних вод в поверхневі 

водні об’єкти Донецької області у 2019 році складала 113 (17 % від загальної 

кількості водокористувачів).  

Об’єм скиду становить 1145,0 млн м3, у тому числі по категоріях якості: 

без очистки – 0,119 млн м3 (0,01 %); недостатньо очищені – 45,21 млн м3 (18 

%); нормативно чистих без очистки – 832,1 млн м3 (73 %); нормативно очищені 

на очисних спорудах – 207,4 млн м3 (18 %).  

У 2019 році за вмістом важких металів масиви поверхневих вод 

суббасейну Сіверського Дінця по всіх 14 пунктах моніторингу в межах 

Донецької області відносяться до II класу хімічного стану «недосягнення 

доброго».  

По моніторингу води водоймищ на санітарно-хімічні показники 

протягом звітного року досліджено 543 проби води, відхилення виявлені в 325 

пробах, що складає 59,8 % у порівнянні з 54,8 % за 2018 рік. У 2019 році 

перевищення зареєстровані по сухому залишку, жорсткості, зважених 

речовинах, сульфатах, хлоридах, залізу, аміаку.  
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Відхилення води водоймищ за санітарно-хімічними показниками в 100% 

зареєстровані в Торецькій, Константинівській, Добропольській, Дружковській 

філіях. Високий відсоток відхилень зареєстровано в Покровській (96,2 %), 

Волноваській (96,1 %), Мар’їнській (96,1%), Бахмутській (68,8 %), 

Маріупольській (65,2 %) філіях. За показниками мікробіологічної безпеки у 

2019 році досліджено 1023 проб води водоймищ, відхилення виявлені в 232 

пробах, що становить 22,6%. Питома вага проб води водоймищ, в яких 

виявлено бактеріальне забруднення протягом 2019 року становить 18,1%. 

Найбільший відсоток відхилень виявлений по Торецькій, Мар'їнській філіях 

(100 %), дещо нижчі показники по Добропільській (77,7%), Констянтинівській 

(72,7 %), Мар'їнській (80 %), Маріупольській (51,7 %), Краматорській (50,0 %), 

Волноваській, Покровській (41,3 %) філіях.  

Відповідно до Програми економічного та соціального розвитку 

Донецької області в 2019 році за рахунок коштів обласного фонду охорони 

навколишнього природного середовища було профінансовано 10 заходів, такі 

як реконструкція міських очисних споруд каналізації м. Слов’янськ, м. Лиман, 

м. Часів Яр, м. Вугледар Донецької області, будівництво очисних споруд 

каналізації в смт Очеретине, смт Желанне Ясинуватського району Донецької 

області, реконструкція самопливного колектору у м. Слов’янськ.  

Житомирська область. Протягом 2019 року у Житомирській області 

проведені заходи щодо недопущення забруднення поверхневих водних 

об’єктів, а саме: ТОВ «Комплекс екологічних споруд» м. Бердичів – проведено 

переобладнання другої секції аеротенка в чотирьохкоридорному біореакторі за 

рахунок власних коштів та проведена чистка відкритого каналу скиду 

зворотних (стічних) вод в р. Гнилоп’ять. Обсяг недостатньоочищених 

зворотних вод порівняно з 2018 роком зменшився на 10,7 тис. м Хорошівське 

житлово-комунальне підприємство.  
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Комунальне підприємство «Житомирводоканал» – проведено ремонт 

насоса СД 2400/75, ремонт засувок аварійного скиду D=500 та 800 мм та 

ремонт засувок D=500 та 600 мм в середині ГКН станції пров. Гонти, 16 та 

ремонт насосного обладнання СД 450/56 ФГ 800/32, електрообладнання 

ремонт засувки аварійного скиду D=900 мм та запірної арматури D=300 мм в 

середині КНС «Парникова». Крім того проведено ремонтні роботи на КНС 

«Богунія» вул. Богунська, 27 та КНС «Короленко», 42, що дало можливість 

зменшити обсяг скиду забруднених зворотних вод без очистки у р. Кам’янка, 

притоку р.Тетерів на 10,2 тис. м3.   

Загалом у 2019 році із переліку підприємств забруднювачів вибуло  

 Березівське  багатофункціональне  комунальне  підприємство  «Каскад»,  

с. Березівка Житомирського району і КП «Водоканал» Ємільчинської 

селищної ради. 4 підприємства допустили порушення регламенту роботи 

очисних споруд та скинули у поверхневі водойми недостатньо-очищені 

зворотні води: - Новоборівське житлово-комунальне підприємство, 

Хорошівський район - відведено в р. Ірша, притоку р.Тетерів 22,7 тис. м3/рік  

недостатньо-очищених зворотних вод; - Макарівська 

квартирноексплуатаційна частина району (А 3258), м. Радомишль - відведено 

в р.Тетерів 4,0 тис. м3/рік недостатньо-очищених зворотних вод – КП 

«Експлуатація штучних споруд» м. Житомир - відведено в р. Кам’янка, 

притока р. Тетерів 13,7 тис. м3/рік недостатньо-очищених та 9,4 тис. м3 

забруднених без очистки зворотних вод; - КП «Баранівкаміськводоканал» - 

відведено в р. Случ 23,6 тис. м3 недостатньо-очищених зворотних вод.  

Закарпатська область. У 2019 році відбулось зменшення об’єму скиду 

забруднених стічних вод у поверхневі водойми Закарпатської області. У 2018 

р. було скинуто 3,567 млн. м3 недостатньо очищених та неочищених зворотних 

вод, у 2019 р. – 2,63 млн. м3 (на 26,3 % менше).  



49  

  

Технічний стан систем сільськогосподарського водопостачання в цілому 

перебуває на незадовільному рівні. Значна кількість існуючих водопроводів 

побудована без проектів або з великими відхиленнями від них. Велика частина 

мереж за своїм технічним станом вимагає заміни, потребують модернізації 

споруди. З погляду санітарно-гігієнічної надійності більшість сільських 

водопроводів не відповідають нормативним вимогам.   

Із існуючих каналізаційних очисних споруд комунальних підприємств 

93% потребують реконструкції, збільшення пропускної спроможності та 

впровадження нових технологій очищення стічних вод.  

У 2019 році в поверхневі водойми області скинуто 2,269 млн. м3 

недостатньо очищених та 0,361 млн. м3 неочищених стічних вод. Загальний 

об’єм скинутих у поверхневі водойми забруднених стічних вод становить 2,63 

млн. м3, що на 26 % менше в порівнянні з 2018 роком. Частка забруднених 

(недостатньо очищених та неочищених) стічних вод в загальному скиді 

складає 6,72 %.   

У 2019 році лабораторією Держпродспоживслужби в Закарпатській 

області з джерел централізованого водопостачання за санітарно-хімічними 

показниками було досліджено 229 взірців питної води, із них 1 взірець не 

відповідав вимогам діючих нормативів, що становить 0,4 %. Із джерел 

децентралізованого водопостачання було досліджено 519 взірців, із них 27 

взірців не відповідали санітарно-гігієнічним нормативам, що становить 5,2%.  

 В  2019  році  за  мікробіологічними  показниками  з  джерел  

централізованого водопостачання було відібрано та досліджено 289 взірців 

питної води, із них 7 взірців не відповідали вимогам діючих нормативів, що 

становить 2,4 %. Із джерел децентралізованого водопостачання було відібрано 

та досліджено 581 взірець питної води, із них 132 взірці не відповідали 

санітарно-гігієнічним нормативам, що становить 22,7 %.   
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Із загальної кількості водопроводів 24,7 % не відповідають санітарним 

нормам і правилам, а саме через відсутність зон санітарної охорони – 15,2 %, 

через відсутність необхідного комплексу очисних споруд – 1,9 %, через 

відсутність знезаражуючих установок – 7,6 %.  

Станом на 31.12.2019 року середній рівень забезпечення населення 

області централізованим водопостачанням становить 32,2 %. Без міст 

Ужгорода – 98,4 % та Мукачево – 86,4 % цей показник в області — 20,7 %. В 

тому числі —  забезпечення населення райцентрів та міст обласного 

підпорядкування становить 58,3 %, а сільського населення – 14,5 %.  

Під наглядом Головного управління Держпродспоживслужби в 

Закарпатській області знаходиться 75 джерел централізованого 

водопостачання, у тому числі – 22 комунальних, 19 відомчих, 34 сільських 

водопроводів –  та 2154 джерел децентралізованого водопостачання.    

Із загальної кількості водопроводів 24,7 % не відповідають санітарним 

нормам і правилам, а саме через відсутність зон санітарної охорони – 15,2 %, 

через відсутність необхідного комплексу очисних споруд – 1,9 %, через 

відсутність знезаражуючих установок – 7,6 %.  

Не відповідають в певній мірі (з різних причин) вимогам санітарних 

норм і правил 5 комунальних водопроводів (м. Ужгород – порушення режимів 

І-го та ІІ-го поясу зон санітарної охорони Дериваційного каналу; м. Берегово – 

відсутність необхідного комплексу очисних споруд; м. Хуст – не розроблені 

проекти ІІ та ІІІ поясів зон санітарної охорони; смт. Міжгір’я – відсутність 

необхідного комплексу очисних споруд; м. Перечин – недостатня робота 

знезаражуючих установок), 3 сільські водопроводи (2 в Хустському – смт. 

Вишково, с. Данилово; один в Берегівському – с. Бакта).  
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За останні 5 років спалахів інфекційних захворювань або отруєнь в 

області зареєстрованих не було. Якість питної водопровідної води в значній 

мірі обумовлена характерною в цілому для області ситуацією.  

Основні заходи, що покращать ситуацію в галузі: будівництво очисних 

споруд для стічних вод житлово-комунального сектору; реконструкція діючих 

очисних споруд стічних вод житлово-комунального сектору; будівництво 

каналізаційних споруд і мереж; реконструкція діючих каналізаційних споруд і 

мереж.  

Вирішення проблеми очистки стічних вод та припинення забруднення 

водних об’єктів можливо при достатній фінансовій підтримці існуючих 

природоохоронних програм на національному, регіональному та місцевому 

рівнях.  

Запорізька область. Упродовж 2019 року у поверхневі водні об’єкти 

Запорізької області було відведено 819,6 млн. м3 зворотних вод, з них: 

нормативно очищених – 93,36 млн. м3; без очищення - 0,019 млн. м3 52 

недостатньо-очищених – 11,02 млн. м3 нормативно чистих без очищення – 

714,9 млн. м3. Загальна потужність очисних споруд Запорізької області складає 

417,3 млн. м3, в тому числі перед скидом у водні об’єкти  

395,4 млн. м3.  

У 2019 році фахівцями ДУ «Запорізький обласний лабораторний центр 

Міністерства охорони здоров'я України» досліджено 285 проб на санітарно – 

хімічні показники, нестандартних проб – 108, що складає 37,9 % проти 39,2 у 

2018 році. На бактеріологічні показники досліджено 267 проб, відхилень 97 – 

36,3%, проти 28.4% у 2018 році.   

За інформацією ДУ «Запорізький обласний лабораторний центр 

Міністерства охорони здоров'я України» у 2019 році в Запорізькій області не 
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було зареєстровано спалахів гострих кишкових інфекцій (ГКІ), в яких 

етіологічним чинником є питна вода.   

Для реалізації водоохоронних заходів рішенням Запорізької обласної 

ради від 30.11.2017 № 37 затверджено Перелік заходів, спрямованих на 

охорону та раціональне використання природних ресурсів, які фінансуються 

за рахунок фондів охорони навколишнього природного середовища місцевих 

бюджетів у 2019 році.  

Івано-Франківська область. В 2019 р. збільшився обсяг скиду зворотних 

вод в поверхневі водні об’єкти Івано-Франківської області (на 2,35 млн. м3 в 

порівнянні з минулим роком) і становив 62,46 млн. м3.  

Стан джерел водопостачання та якості питної води безпосередньо 

впливають на здоров’я населення. Водопостачання населення 

ІваноФранківської області у 2018 році здійснювалось 40 централізованими 

водопроводами, в т.ч. 24 - комунальними, 5 - відомчими та 11 - сільськими. У 

порівнянні з 2017 роком кількість централізованих водопроводів збільшилась 

на 1 в Яблунівській селищній раді ОТГ Косівського району.  

Лабораторіями ДУ «Івано-Франківським ОЛЦ МОЗ України» проведено 

відбір та досліджено 1736 проб води за санітарно-хімічними показниками 

безпечності та якості води з централізованих водопроводів області, з них 63 не 

відповідали вимогам ДСанПіН, в т. ч.: - з комунальних водопроводів - 1328 

проб води, з них 46 (3,5%) не відповідали вимогам ДСанПіН; - із сільських 

водопроводів – 197 проб води, не відповідали вимогам ДСанПіН - 17 (8,6%); - 

з відомчих водопроводів невідповідаючих нормам проб не виявлено. З 

підвищеною загальною жорсткістю подавали воду споживачам комунальні 

водопроводи КП «Житловик» м. Бурштин, ДП «Рогатинводоканал» м. 

Рогатин, сільські водопроводи сіл Задністрянськ, Лани, Маріямпіль і Яблунів 

Галицького району.  
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Зокрема, виконувались роботи з будівництва очисних споруд в селищі 

Обертин Тлумацького району та с. Дуба Рожнятівського району; реконструкції 

очисних споруд в селищі Брошнів-Осада Рожнятівського району; будівництва 

каналізаційних мереж та споруд на них у місті Болехові, селищах Обертин 

Тлумацького району, Лисець Тисменицького району та селах Мала Турʼя 

Долинського району, Нижній Струтинь Рожнятівського району, с. Крихівці 

Івано-Франківської міської ради та Чукалівка, Угринів, Клузів Тисменицького 

району; реконструкції каналізаційних мереж та каналізаційних колекторів у м. 

Надвірній та с. Копанки Калуського району; будівництва та реконструкції 

роздільних каналізаційних мереж на 69 вулицях в населених пунктах області.   

З Державного фонду охорони навколишнього природного середовища 

для реалізації Обласної програми охорони навколишнього природного 

середовища до 2020 року (зі змінами) у 2018 році на охорону і раціональне 

використання водних ресурсів виділені кошти на: реконструкцію 

каналізаційних мереж та очисних споруд м. Коломия Івано-Франківської 

області – 33; реконструкцію очисних споруд по вул. Залізничній, 57 в селищі 

Брошнів-Осада Рожнятівського району Івано-Франківської області; 

будівництво каналізаційних мереж та споруд на них в с. Брошнів 

Рожнятівського району Івано-Франківської області; будівництво очисних 

споруд та каналізаційних мереж продуктивністю 4000 м3/добу в м. Яремче 

Івано-Франківської області.  

Київська область. Фактичний скид стічних вод в поверхневі водні 

об’єкти Київської області склав 473,0 млн.м3, що на 188,3 млн.м3 більше, ніж 

у 2017 році, з них 2,317 млн.м3 забруднених, 428,5 млн.м3 нормативно чистих  

без очистки, нормативно очищених 38,7 млн.м3. З контрольних точок 

централізованих джерел водопостачання було досліджено 1119 проб питної 

води за мікробіологічними, 42 за вірусологічними, 26 за радіологічними та 
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2465 – за санітарно–гігієнічними показниками, з них не відповідали вимогам 

ДСанПіН 2.2.4–171–10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для 

споживання людиною» 69 проб води за мікробіологічними та 202 за санітарно–

гігієнічними показниками з водопровідних мереж комунальних водогонів за 

мікробіологічними, 317 за паразитологічними та 1947 за санітарно – 

гігієнічними показниками, відповідно 315 та 670 нестандартні найбільше у 

Києво-Святошинському, Васильківському, Фастівському, Сквирському, 

Макарівському та ін. Проведено дослідження 1299 проб води з колодязів, яка 

використовується для споживання дітьми до 3-х років, перевищення вмісту 

нітратів виявлено у 482 пробах з них найбільше в селах Кривошиїнці, Гребля, 

Цапіївка, Пустоварівка, Лаврики, Красноліси та ін.   

У поточному році з контрольних точок централізованих та 

децентралізованих мереж водопостачання досліджено 25 проб питної води за 

мікробіологічними та 73 за санітарно-гігієнічними показниками, не 

відповідність гігієнічним вимогам за вмістом амонію, заліза, каламутністю, 

окиснюваністю, запахом, забарвленістю, смаком та присмаком виявлена в 

воді, що відібрана з трубчатого колодязю в с. Вороньків Бориспільського 

району. В області реєструються випадки захворювання дітей на водну 

метгемоглобінемію.   

Двічі на рік, у весняний і осінній періоди, необхідно проводити 

профілактичну дезінфекцію води у колодязі з наступним лабораторним 

контролем ефективності проведеного заходу. за мікробіологічними, 317 за 

паразитологічними та 1947 за санітарно –гігієнічними показниками, 

відповідно 315 та 670 нестандартні найбільше у Києво-Святошинському, 

Васильківському, Фастівському та ін. Проведено дослідження 1299 проб води 

з колодязів, яка використовується для споживання дітьми до 3-х років, 

перевищення вмісту нітратів виявлено у 482 пробах з них найбільше в селах 



55  

  

Кривошиїнці, Гребля, Цапіївка, Пустоварівка, Лаврики, Красноліси, 

Шаліївка,Терешки, Лисівці, Миньківці та ін.  

Кіровоградська область. За даними звітності 2-ТП (водгосп) 

водокористувачами Кіровоградської області в 2019 році було забрано 187,6 

млн. м3 води, що на 23,9 млн.м3, або на 14,6 % більше, ніж у попередньому 

році. Із загального обсягу із поверхневих водних джерел забрано – 171,2 млн. 

м3 та із підземних – 16,4 млн.м3.  

Фактичний скид зворотних вод в поверхневі водні об’єкти у 2019 році 

склав 34,57 млн.м3, з них нормативно очищених вод – 12,5 млн.м3, що пройшли 

очистку на біологічних та механічних очисних спорудах, нормативно чистих 

без очистки – 11,38 млн.м3, недостатньо очищених вод – 3,024 млн.м3.  

За результатами гідрохімічних вимірювань встановлено, що якість 

поверхневої води в контрольних створах відповідала нормативам екологічної 

безпеки для водойм господарсько - питного водопостачання за винятком, в 

окремих випадках, таких показників, як біологічне споживання кисню (далі – 

БПК), хімічне споживання кисню (далі – ХСК), магній, лужність, сухий 

залишок, залізо та жорсткість.   

Відповідно до програми державного моніторингу довкілля в частині 

здійснення Держводагентством контролю за якістю поверхневих вод на 

території Кіровоградської області здійснювались спостереження на 4 питних 

водозаборах.  

Епідемічна ситуація в області протягом 2019 року залишалась відносно 

стабільною. Не зареєстровано спалахів та групових випадків захворювань, 

пов’язаних з об’єктами водопостачання та поверхневими водоймами.   

Загальна інфекційна захворюваність знизилась на 18,9 %, зареєстровано 

133140 випадків інфекційних захворювань.  
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Обласні показники захворюваності на гострі кишкові інфекції, 

сальмонельози, вірусний гепатит А не перевищували середньостатистичні 

рівні по Україні.  

Фахівцями ДУ "Кіровоградський обласний лабораторний центр МОЗ 

України" забезпечено проведення санітарно-епідеміологічного моніторингу за 

об’єктами довкілля, перш за все води питної, відкритих водоймищ, ін., у тому 

числі щодо можливого вірусного забруднення.   

Централізованим водопостачанням охоплені всі 12 міст області, 22 з 27 

селищ міського типу (81,5%) та 183 села з 991 (18,5%).   

Забір води здійснюється з відкритих водоймищ та підземних джерел. 

Джерелом водопостачання 13 водопроводів (4 міст, 2 селищ та 7 сіл), 

загальною чисельністю населення більше півмільйона чоловік, є міжрайонний 

водопровід "Дніпро-Кіровоград", який забирає і подає воду з Кременчуцького 

водосховища на річці Дніпро.  

Дослідження якості питної води у 2019 році, яку ОКВП 

"ДніпроКіровоград" надає споживачам, показують, що вона відповідає 

вимогам ДСанПіНу 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, 

призначеної для споживання людиною".  

Фахівцями ДУ "Кіровоградський обласний лабораторний центр 

Міністерства охорони здоров’я України" протягом 2019 року із мереж 

централізованого водопостачання досліджено 2632 проби питної води за 

санітарно-хімічними показниками. Не відповідали нормативам 726 проб,  або 

27,6 %, найчастіше за органолептикою (смак, запах, каламутність,  

кольоровість), жорсткістю води, за вмістом заліза.  

За бактеріологічними показниками досліджено 3958 проб води, з них не 

відповідали нормативам 254 проби (6,4 %); у 2018 році – 8,6 %.  
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За вмістом радіонуклідів (цезій, стронцій, радон) досліджено 13 проб, які 

відповідали нормативам.  

Із джерел нецентралізованого водопостачання (колодязі громадського 

користування, каптажі та артезіанські свердловини) досліджено 1943 проби 

води за санітарно-хімічними показниками. З них не відповідали нормативам   

1245 проб, або 64 % найчастіше за вмістом нітратів, сухого залишку, 

жорсткості ( за 2018 р. – 70 %).   

При цьому значні обсяги підземної води області подаються з 

відхиленням від стандарту та мають підвищену загальну жорсткість, 

підвищений вміст сухого залишку, заліза, марганцю, нітратів і аміачних 

сполук. Серед 58 % проб води із колодязів та свердловин, які були досліджені 

на вміст нітратів, не відповідали нормативам (за 2018 р. – 65,5 %).  

За бактеріологічними показниками досліджено 1997 проб води, не 

відповідали гігієнічним нормативам – 394, або 19,9 % (2018 р. – 18,9 %).   

За вмістом радіонуклідів (цезій, стронцій, радон) досліджено 178 проб, 

із яких 32 не відповідали гігієнічним нормативам за вмістом радону, що 

становить 18 %, (2018 р. - 26,0 %).  

З метою відтворення та захисту водних ресурсів області у 2019 році за 

рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного 

середовища у сумі 22 895,6 тис. грн. здійснювалася реалізація 12 

природоохоронних заходів та об’єктів, а саме: реконструкція каналізаційних 

очисних споруд в м. Світловодську Кіровоградської області. Коригування; 

нове будівництво системи водовідведення з підключенням до централізованих 

мереж водовідведення ОКВП "Дніпро-Кіровоград" КП  

"Знам’янська обласна бальнеологічна лікарня" по вул. Героїв Чорнобиля, 6, м. 

Знам’янка та Знам’янського психоневрологічного інтернату з геріатричним 

відділенням по вул. Соборна, 148, м. Знам’янка; будівництво каналізаційних 
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очисних споруд з їх підключенням до мереж в м. Долинська Кіровоградської 

області; реконструкція гідротехнічної споруди ставка на території 

Плетеноташлицької сільської ради Маловисківського району Кіровоградської 

області (коригування); реконструкція окремих конструктивних елементів 

водопропускної споруди на р. Синиця по вул. Заводська в м. Благовіщенське 

Кіровоградської області ; реконструкція водообвідного каналу водопропускної 

споруди на р. Синиця по вул. Заводська в м. Благовіщенське Кіровоградської 

області ; реконструкція очисних споруд потужністю 150 м. куб./добу у смт 

Новгородка Кіровоградської області"; реконструкція каналізаційних очисних 

споруд м. Знам’янка.  

Луганська область. Водозабір Луганської області із р. Сіверський 

Донець ( вода із ковшу для забору води ЗФС) характеризується нестабільністю 

якості води як за загально санітарними, хімічними (сухий залишок, жорсткість 

загальна, сульфати) так і за окремими  

мікробіологічними показниками і не відповідає вимогам 1-3 класу якості води 

згідно ДСТУ 4808:2007 «Джерела централізованого питного водопостачання.  

За даними моніторингових досліджень Сіверсько-Донецького БУВР 

вміст радіонуклідів у поверхневих водних об’єктів басейну р. Сіверський 

Донець на території Луганської області варіював: по стронцію-90 – від 0,023 

Бк/дм3 до 0,0285 Бк/дм3; по цезію-137 – від 0,033 Бк/дм3 до 0,0355 Бк/дм3, що  

значно нижчі від встановлених нормативів «Допустимих рівнів вмісту 

радіонуклідів 137Cs та 90Sr у питній воді» (2,0 Бк/дм3).  

Регіональною програмою з охорони навколишнього природного 

середовища Луганської області на 2016-2019 роки» здійснено 23 заходи з 

метою покращення якості зворотних вод, що скидаються до басейну ріки 

Сіверський Донець, а саме:9 проектів з реконструкції очисних споруд 

проходять процедури експертної оцінки; 2 проекти з реконструкції очисних 
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споруд знаходяться у стадії розроблення; за 4 проектами триває виконання 

робіт з реконструкції очисних споруд; завершені будівельні роботи та триває 

процедура ведення в експлуатацію реконструйованої під модульні очисні 

споруди існуючої каналізаційної станції.  

Львівська область. У звітному році у Львівській області спостерігалось 

збільшення скидів забруднених стічних вод (з 42,0 млн м у 2018 р. до 45,43 

млн м у 2019 р., тобто на 3,43 млн. м ). Скид нормативно - очищених вод 

зменшився на 9,21 млн. м , з 108.1 млн. м у 2018 році до 98,89 млн. м у 2019 

році. Скид нормативно - чистих вод зменшився з 14,77 млн. м у 2018 р.  

До 3311, 79 млн. м у 2019 р., тобто на 2,98 млн. м.  

Відсоток проб води із всіх джерел централізованого водопостачання, які 

не відповідали нормативам, за санітарно-хімічними показниками становить 

8,9% у 2019 році (7,3% у 2018 році), за бактеріологічним показниками - 9,2% у 

2019 році (10,4% у 2018 році). Відсоток проб води з системи водопостачання, 

які не відповідали нормативам, за санітарнохімічними показниками становить 

5,4% у 2019 році (4,8% у 2018 році), за бактеріологічним показниками - 6,4% у 

2019 році (6,2% у 2018 році).  

Протягом 2019 року реєструвались невідповідності за вмістом солей 

важких металів, зокрема свинцю, з систем централізованого водопостачання  

м. Стрия, м. Дрогобич (водозабір «Уріж»), м. Ходорів, м. Дашава, а також села 

Тернавка, Гребенів, Лавочне, Опорець Сколівського району та села 

Серадпільці, Бабичі, Дмитрів Радехівського району.  

У 2019 році надзвичайні ситуації у системах питного водопостачання 

внаслідок спалахів інфекційних захворювань не реєструвалися.  

Протягом 2019 року ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ 

України» обстежив 2129 джерел децентралізованого водопостачання, (15,9 % 

від загальної кількості індивідуальних криниць, громадських каптажів та 
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колодязів). Охоплено лабораторним обстеженням у 2019 році на вміст 

нітратів: - індивідуальних джерел децентралізованого водопостачання 2027 із 

них не відповідає санітарно- гігієнічним нормативам - 399, що складає - 19,7 

%; - громадських колодязів - 75, із них не відповідає - 6, що складає - 8 %; - 

громадських каптажів - 30, з них не відповідає вимогам - 3 , що складає - 10 %.  

За результатами лабораторних досліджень на вміст нітратів у питній воді 

з індивідуальних джерел децентралізованого водопостачання в окремих 

населених пунктах виявлені значні відхилення від санітарних норм ДСанПіН 

2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання 

людиною», у Миколаївському районі - вміст нітратів перевищує норму від 2,1 

до 7,1 разів; - у Жовківському районі - виявлені відхилення від 2,1 до 5,3 разів; 

- у Золочівському районі - перевищення вмісту нітратів у колодязній воді від 

2,1 до 5,9 разів; - у Сокальському районі - від 2,4 до 3,6 разів; - у 

Пустомитівському районі - перевищення вмісту нітратів від 2,1 до 6,1 разів. 

Невідповідність води за вмістом нітратів зареєстровано фактично у всіх 

районах області.   

Протягом 2019 року здійснювалися наступні заходи: будівництво та 

реконструкція очисних споруд у місті Моршин, м. Судова Вишня Мостиського 

р-ну, м. Пустомити, с. Верхня Білка Пустомитівського р-ну, смт Східниця, м. 

Борислава, м. Добромиль та будівництво, реконструкція та ремонт 

каналізаційних мереж, колекторів та КНС у м. Дрогобич, смт Брюховичі 

(Львів).  

Миколаївська область. Скид недостатньо очищених стічних вод в 

Миколаївській області здійснюється виключно через неефективну роботу 

комунальних очисних споруд каналізації. Доля згаданого обсягу скидів від 

загального об’єму скидів зворотних вод до поверхневих водойм області 2018 

року склала 36,7%.  
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За рахунок завершення часткової реконструкції очисних споруд 

каналізації м. Миколаєва, ситуація щодо поступового збільшення обсягів 

скидів забруднених вод до поверхневих водойм області 2018 року суттєво 

змінилась на краще Зазначений об‘єм скидів становив 21,22 млн м3, що менше 

на 1,14 млн м3 за відповідні дані минулого року та на 0,94 млн м3 менше за 

відповідні обсяги скидів 2016 року.  

За формою 2-ТП (водгосп) МКП «Миколаївводоканал» 2018 року до 

водних об‘єктів скинуто 22,1 млн м3 стічних вод, з яких недостатньо очищених 

– 19,39 млн м3. Таким чином, 88% від загальної кількості скиду згаданого 

комунального підприємства становлять забруднені стічні води, що, в свою 

чергу, негативно впливає на стан водних ресурсів.  

Відібрані проби води аналізуються в лабораторії на повний 

гідрохімічний аналіз за 36 показниками.  

Епідемічних ускладнень, пов'язаних із вживанням питної води та під час 

користування водоймами, впродовж останніх п'яти років в області не 

зареєстровано.  

У межах реалізації Комплексної програми охорони довкілля 

Миколаївської області на 2018-2020 роки протягом 2018 року виконувалось 13 

заходів направлених на покращення стану водоймищ, шляхом зменшення 

обсягів скидання неочищених та недостатньо очищених стоків у водні об‘єкти 

області   

Через обмеженість запасів прісних підземних вод, наявність 

навантаження на екосистему водних об‘єктів в результаті скидів недостатньо 

очищених зворотних вод підприємств та комунальних господарств, рішення 

проблеми якісного питного водопостачання населення є пріоритетним для 

області. З поверхневих джерел (р. Дніпро, р. П. Буг, р. Синюха, р. Інгул) 

здійснюється водопостачання п‘яти міст області, серед яких обласний центр – 
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м. Миколаїв. Більшість сільських населених пунктів та райцентрів області для 

питних потреб користуються підземними водами. З підземних джерел питного 

водопостачання забезпечуються 4 міста, 17 селищ міського типу та 372 

сільських населених пунктів. Основним техногенним чинником впливу на стан 

підземних вод в Миколаївській області є водогосподарське навантаження – 

інтенсивна експлуатація підземних вод, а також тривале гідромеліоративне 

освоєння території, що приводить до значного, а на деяких площах і повного 

переформування водно-сольового стану гідрогеологічного середовища 

(Березанський, Снігурівський, Вітовський, Очаківський, Миколаївський та ін. 

райони). На період попередньої оцінки в межах Миколаївської області 

переважали води придатні для господарчо-питного використання (з 

мінералізацією до 1,5 г/дм3), які становили  

349,87 тис.м3/добу (79% від загальних ресурсів).  

 Найбільш  сприятливі  умови  для  господарсько-питного  

водозабезпечення відмічаються в північно-західній частині області та 

південній частині, де розповсюджені переважно прісні підземні води, а також 

в долині р. П. Буг.  

Прісні підземні води експлуатаційних запасів з мінералізацією до 1 г/дм3 

залягають в Вознесенському, Врадіївському, Доманівському,  

 Кривоозерському  та  частково  Вітовському  районах  (родовище  

Галицинівське). В Новоодеському, Очаківському, Первомайському районах 

розвідані підземні води з мінералізацією до 1,5 г/дм3. Існує значний резерв ПР 

і ЕЗПВ, які можуть використовуватись для поліпшення забезпечення питною 

водою суміжних районів області, в яких відчувається їх нестача. Загалом по 

області процент освоєння прогнозних ресурсів в 2018 року склав 9%. В дев‘яти 

районах області процент освоєння прогнозних ресурсів дорівнює 2-8%.  
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Управлінням капітального будівництва облдержадміністрації 

виконувались 6 заходів з реконструкції: господарсько-побутової каналізації та 

очисних споруд каналізації м. Снігурівка на суму. Виконано технічне 

обстеження об‘єкту та отримано технічні умови; каналізаційної насосної 

станції та напірного колектору дитячого садка «Теремок» та загальноосвітньої 

школи № 1, смт Казанка. Відкориговано проектнокошторисну документацію. 

Виконано робіт: мережі електропостачання, будівля станції біологічного 

очищення стічних вод.  

Одеська область. У 2019 році в ході проведення моніторингових 

досліджень за станом якості питної води Одеської області, з централізованих 

мереж водопостачання на санітарно-мікробіологічні показники було 

досліджено 14 800 проб питної води, з них не відповідають нормативним 

вимогам 1648 проби (11,0%).  

З відомчих водопроводів на санітарно-мікробіологічні показники було 

досліджено 1520 проб питної води, з них не відповідало 188 проби (12,4%). З 

сільських водопроводів на санітарно-мікробіологічні показники було 

досліджено 4 374 проб питної води, з них не відповідало 424 проби (10,0%). З 

шахтних колодязів на санітарно-мікробіологічні показники було досліджено 

719 проб питної води, з них не відповідало 232 проби (32,2 %).  

Найбільший відсоток нестандартних проб питної води за 

мікробіологічними показниками встановлено в Білгород-Дністровському 

(32%), Кодимському (21,0%), Ананьївському (17%), Окнянському (32%) 

районах. У 2019 році епідеміологічна ситуація із захворюваності на гострі 

кишкові інфекції була нестійкою. Реєструвалось зниження захворюваності на 

гастроентероколіти встановленої (на 6%) та не встановленої (на 16,4%) 

етіології, на дизентерію – на 13,9%. У той же час зріс рівень сальмонельоз них 

інфекцій на 11,3%. Загальний рівень інфекційної захворюваності у 2019 році 
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порівняно з попереднім роком, знизився на 20,5% за рахунок паразитарних 

інфекцій, де зниження на 32,6%, кишкова група інфекцій знизилась на 12,9%.  

У 2019 році спалах інфекційних захворювань, які пов’язані з водним 

фактором передачі відсутні. Обставини, що сприяли виникненню спалахів є 

недодержання санітарно-протиепідеміологічного режиму.  

Полтавська область. Лабораторним центром протягом 2019 року при 

проведенні моніторингу якості питної води в населених пунктах Полтавської 

області з комунальних водопроводів досліджено на мікробіологічні показники 

4125 проби. Питома вага нестандартних проб склала 4,0%. По сільським 

населеним пунктам проведено дослідження води централізованих систем 

водопостачання 2586 проб. Питома вага нестандартних проб становила 4,9 

відсотка. За даними моніторингу, які надало Головне управління 

Держпродспоживслужби в Полтавській області, за минулий рік досліджено 

348 проб питної води із систем централізованого водопостачання за 

мікробіологічними показниками. Із досліджених проб 45 не відповідали 

вимогам санітарних норм, що становить 12,0%. За санітарно-хімічними 

показниками досліджено 324 проби, з них 28 не відповідало вимогам, що 

становить 8,6%. Основна причина виникнення мікробного забруднення води 

являється зношеність водопровідних мереж, що призводить до аварійних 

ситуацій на мережі та вторинного забруднення питної води.  

Для оцінки безпечності води відкритих водоймищ ДУ «Полтавський 

обласний лабораторний центр України» досліджено у визначених створах 

5312 проб веди, в тому числі на мікробіологічні показники − 2246, 

санітарнохімічні − 1397. Питома вага, нестандартних проб за 

мікробіологічними показниками склала 31,8%, санітарно-хімічними 19,2%. 

При цьому за місцем розміщення пляжів для дитячих оздоровчих закладів 

відібрано та досліджено на мікробіологічні показники 2140 проб, серед яких 
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28,9% з перевищенням нормативного показника. По випадках перевищення 

нормативних показників якості та безпечності води водоймищ виносились 

попередження про заборону купання. З метою інформування населення 

області, на офіційному сайті Установи щомісяця висвітлюються результати 

моніторингових досліджень проб питної води: конкретно вказується місце 

відбору, перелік показників та результати досліджень.  

Крім того за 2019 рік проведені дослідження 2297 проб води з шахтних 

колодязів на вміст нітратів. За результатами проведених досліджень у 803 

пробах (34,9%) виявлено перевищення їх вмісту.   

Переліком природоохоронних заходів для фінансування з фонду 

охорони навколишнього природного середовища Полтавської області в 2019 

році, затвердженого рішенням на першому пленарному засіданні 26 сесії 

Полтавської обласної ради VII скликання 19.07.2019 р. за №1099 зі змінами, 

передбачено виконання заходів із зменшення забруднення водних об’єктів 

скидами забруднюючих речовин із зворотними водами промислових 

підприємств і комунально-побутовими стічними водами.   

Рівненська область. В 2019 році було виконано заходи щодо охорони і 

раціонального використання водних ресурсів, які передбачені Рівненською 

Обласною програмою охорони навколишнього природного середовища на 

2017-2021 роки, зокрема: за рахунок коштів обласного природоохоронного 

фонду проведено: - будівництво очисних споруд с. Шубків Рівненського 

району – об’єкт введено в експлуатацію; - реконструкція очисних споруд смт 

Володимирець – готуються документи для вводу об’єкта в експлуатацію; - 

будівництво каналізаційних мереж в с. Горбаків Гощанського району та м. 

Здолбунів – об’єкти введено в експлуатацію; - реконструкція напірного 

каналізаційного колектору м. Березне – об’єкт введено в експлуатацію; - 

проведено наукові дослідження з відновлення і підтримки сприятливого 
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гідрологічного режиму та санітарного стану р. Горинь. За рахунок коштів 

обласного бюджету проведено коригування проектнокошторисної 

документації на будівництво очисних споруд для КЗ «Урвенський 

психоневрологічний інтернат». За рахунок коштів місцевих бюджетів: - 

виконувались будівельно-монтажні роботи з реконструкції очисних споруд в  

м. Рівне (вул. Є. Коновалця); - проводилось коригування проектнокошторисної 

документації на будівництво КНС та каналізаційної мережі в м. Рівне (вул. 

Новодвірська) та виготовлення проектно-кошторисної документації на 

будівництво збірного колектору дощової каналізації м. Рівне.  

Сумська область. Із 407 зразків води питної, відібраних з мереж 

водогонів на відповідність за мікробіологічними показниками епідемічної 

безпеки, відхилення виявлені в 11 районах Сумської області. У досліджених 

зразках води виявлялися понад встановлені нормативи загальні коліформи, 

кишкова паличка, відмічалося перевищення показника загального мікробного 

числа, що не відповідає вимогам пп. 1,3,4 додатку ғ1 ДСанПіН 2.2.4-171-10.  

Питома вага відхилень за санітарно-хімічними показниками у відібраних 

зразках на водогонах та свердловинах склала відповідно 27% та 43,2% зразків. 

Невідповідності були виявлені в 11 районах області в основному за вмістом 

заліза загального, яке у 2 та більше рази перевищувало гігієнічну норму. Із 39 

проб води питної, відібраної з джерел централізованого водопостачання 

(артезіанських свердловин), які обслуговують підприємства - надавачі послуг 

з водопостачання в населених пунктах області, відхилення за 

мікробіологічними показниками безпеки склали 7,69%. Зокрема, були 

виявлені загальні коліформи та кишкова паличка, ентерококи, перевищення 

показника загального мікробного числа.  

За підсумками 2019 року по результатах виконання запланованих заходів 

було проведено: капітальний ремонт 6 гідротехнічних споруд; проведена 
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реконструкція напірних та самопливних каналізаційних колекторів загальної; 

замінено насосне та технологічне обладнання, запірна арматура на КНС, 

каналізаційних мережах та очисних спорудах.  

Тернопільська область. Протягом 2019 року фахівцями ДУ 

«Тернопільський ОЛЦ МОЗУ» із джерел централізованого водопостачання 

було відібрано та досліджено за санітарно-хімічними показниками 1681 

взірців питної води, із них не відповідало санітарно-гігієнічним нормативам 

349 що становить 20,7%, за 61 санітарно - мікробіологічними показниками – 

2241 взірців питної води, із них не відповідало санітарно-гігієнічним 

нормативам 342, що становить 15,3%. Із комунальних водогонів було 

відібрано та досліджено за санітарно хімічними показниками 914 взірців 

питної води, за санітарно - мікробіологічними показниками 1287 взірців питної 

води. Питома вага нестандартних взірців питної води, відібраних з 

комунальних водогонів за санітарно-хімічними та санітарно - 

мікробіологічними показниками становить 16,1% та 12,5%.  

Із відомчих водогонів було відібрано та досліджено за санітарно 

хімічними показниками 253 взірців питної води, за санітарно - 

мікробіологічними показниками 325 взірців питної води.  

Із сільських водогонів відібрано та досліджено за санітарно-хімічними 

показниками 390 проб питної води, за санітарно - мікробіологічними 

показниками 526 проб питної води.   

Із джерел децентралізованого водопостачання було відібрано та 

досліджено за санітарно-хімічними показниками 1775 проб питної води, із них 

не відповідало санітарно-гігієнічним нормативам 476, що становить  

26,8%, за санітарно - мікробіологічними показниками – 758 проб питної води, 

із них не відповідало санітарно-гігієнічним нормативам 173, що становить 

23,0%.  
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Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 

351-р “Про інвестиційні програми і проекти регіонального розвитку, що 

можуть реалізовуватися у 2019 році за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку” виділено кошти на продовження робіт з 

реконструкції каналізаційної мережі м. Монастириська  

У 2019 році роботи виконано з реконструкції міських очисних споруд м. 

Кременець Тернопільської області (ІІ пусковий комплекс, коригування зі 

зміною технології) (реконструкція блоку ємностей, секція 1 та будівництво 

повітродувної станції) виділено 4899,1 тис. гривень.  

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 № 430-р 

“Про затвердження розподілу у 2019 році обсягу субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення природоохоронних заходів на 

об’єктах комунальної власності” передбачено субвенцію бюджету м. на 

завершення реконструкції біологічних очисних споруд продуктивністю 7000 

куб.м/добу з виділенням 1-го пускового комплексу на 4000 куб.м/добу.   

Бучацькою міською радою кошти субвенції спрямовано на будівництво 

біологічних очисних споруд стічних вод в м. Бучач Тернопільської області 

продуктивністю 300м3/добу.   

Харківська область.У 2019 році, згідно звітів Харківської області про 

використання води за формою 2ТП-водгосп (річна), скинуто забруднюючих 

речовин у водні об’єкти (тонн): сухий залишок –14950, сульфати – 41590, 

хлориди – 22470, ХСК – 9370, нітрати – 6096, завислі речовини – 2628, БСК5 

– 1918, азот амонійний – 404, нітрити – 138, кальцій – 8,595, фосфати – 600,6, 

магній – 2,818, нафтопродукти – 118,1, залізо загальне – 50,41, СПАВ – 35,81, 

натрій – 13,50, цинк – 4,090, алюміній – 1,773, марганець – 0,045, нікель – 

3,821, мідь – 0,677, хром6+ – 0,771, жири масла – 0,253. Значна кількість 

забруднюючих речовин припадає на житлово-комунальну галузь: сухий 
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залишок (тонн) – 6689 (44,74% від загального скиду забруднюючої речовини), 

сульфати – 39320 (94,54%), хлориди – 21430 (95,37%),  ХСК – 8885 (94,82%), 

нітрати – 6049 (99,22%), завислі речовини – 2479 (94,33%), БСК5 – 1831 

(95,46%), азот амонійний – 390 (96,53%), нітрити – 137 (99,27%), фосфати – 

577,8 (96,20%), нафтопродукти – 117,0 (99,06%), залізо загальне – 48,891 

(96,98%), СПАВ – 34,87 (97,37%), цинк – 4,070 (99,51%), марганець -  

0,045 (100%), нікель – 3,820 (99,97%), мідь – 0,667 (100%), хром6 + – 0,468 

(99,61%).  

Із загального скиду нормативно-очищених зворотних вод в області 

(182,8 млн м3) скид на спорудах механічної очистки складає 2,164 млн м3 

(1,18%), біологічної очистки – 180,2 млн м3 (98,58 %) та фізико-хімічної 

очистки – 0,354 млн м3 (0,19%).  

Середньорічна концентрація органічних та біогенних сполук у районі 

поверхневого питного водозабору КП «Харківводоканал» з річки Сіверський 

Донець була у межах: ХСК – 19,8 мгО2/дм3, БСК5 – 2,76 мгО2/дм3; азот 

загальний – 1,23 мг/дм3, фосфор загальний – 0,14 мг/дм3, сухий залишок – 537,4 

мг/дм3. Вміст важких металів не перевищував екологічних нормативів якості 

для пріоритетних речовин. Концентрація пестицидів та гербіцидів на 

визначених масивах поверхневих вод не перевищувала екологічних 

нормативів якості для пріоритетних речовин. Масиви поверхневих вод в 

означених пунктах відповідають II класу хімічного стану, «недосягнення 

доброго».  

 Для  потреб  Головного  управління  Держпродспоживслужби  в  

Харківській області у 2019 році було відібрано 1063 проби питної води для 

проведення лабораторних досліджень, з них щодо визначення: 

мікробіологічних показників – 500 проб, з них 97 проб не відповідали 

нормативним вимогам, що становило 19,4%; паразитологічних показників – 60 
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проб, з них 7 проб не відповідали нормативним вимогам, що становило 11,7%; 

санітарно-хімічних показників – 503 проби, з них 305 проб не відповідали 

нормативним вимогам, що становило 60,6%. Загальна кількість досліджень з 

відхиленнями від нормативних показників склала 409, що становить 38,5%, від 

загальної кількості проведених досліджень. За результатами виявлених 

відхилень винесено 41 розпорядчий документ.  

В 2019 році проводилась реконструкція очисних споруд в смт. 

Малинівка Чугуївського району, за кошти обласного фонду ОНПС 

проводилась розробка проектно-кошторисної документації та реконструкція 

вказаних очисних споруд.   

Херсонська область. За 2019 р. водоводом було відпущено споживачам 

204,2 тис. м3 питної води, що дало змогу забезпечити централізованим 

водопостачанням близько 8 тис. мешканців Херсонської області. Контроль за 

якістю питної води здійснюється акредитованою хімбаклабораторією 

Іванівського міжрайонного управління водного господарства, ДУ 

«Херсонський лабораторний центр МОЗ України», а також Генічеським 

міжрайонним відділом лабораторних досліджень ДУ «Херсонський 

лабораторний центр МОЗ України», згідно графіку. Якість питної води 

відповідає державним санітарним вимогам ДСанПіН 2.2.4 - 171-10.  

«Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».  

Виробничий контроль забезпечує Хіміко-бактеріологічна лабораторія 

контролю якості питної води, яка оснащена необхідним обладнанням для 

виконання аналізів води згідно з вимогами ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні  

вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (далі 

ДСанПіН) відповідно до Робочої програми, узгодженої з Херсонським міським 

управлінням Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській 

області. Гігієнічна оцінка безпечності та якості питної води проводиться за 
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показниками епідемічної безпеки (мікробіологічні), санітарно-хімічними 

(органолептичні, фізико-хімічні, санітарно- токсикологічні) та радіаційними 

показниками. Всього контролюються 39 показників. Результати контролю 

якості питної води у розподільній мережі м. Херсона згідно вимог п.4.13 

ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для 

споживання людиною" щомісяця оприлюднюються на сайті МКГІ "ВУВКГ м. 

Херсона.  За результатами контролю в 2020 р. відхилень від вимог 

нормативних документів не виявлено. Частина свердловин (30%) подають 

воду з відхиленням від вимог нормативних документів за сольовим складом 

(загальна жорсткість, мінералізація). Дані свердловини включаються в роботу 

у разі нестачі води. Знезараження води виконується на 6-ти насосних станціях 

водопроводу МКП "ВУВКГ м. Херсона", у тому числі на 4-х — гіпохлоритом 

натрію, на 2-х (ВКГ "Корабел") — бактерицидними установками.  

Хмельницька область. У Хмельницькій області в процесі 

соціальногігієнічного моніторингу стану питного водопостачання упродовж 

2019 року проведені лабораторні дослідження з джерел централізованого 

водопостачання. Досліджено 2831 пробу на санітарно-хімічні показники, із 

яких не відповідали санітарно-гігієнічним нормативам 843 проби (29,8 %), по 

бактеріологічних показниках досліджено 3827 проб, із яких не відповідали 

санітарно-гігієнічним нормативам 544 (14,2 %).  

В тому числі з: комунальних водогонів досліджено на санітарно-хімічні 

показники 1314 проб, із яких не відповідало санітарно-гігієнічним вимогам 276 

проб (21,0%); на мікробіологічні показники досліджено 1748 проб, виявлено 

відхилення в 148 випадках (8,5 %); відомчих водогонів досліджено на 

санітарно-гігієнічні показники 800 проб, виявлено відхилення в 297 пробах 

(37,1%); на мікробіологічні показники досліджено 845 проб, виявлено 

відхилення в 124 пробах (14,7%); сільських водопроводів досліджено 680 проб 
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на санітарно-хімічні показники, виявлено відхилення в 253 пробах (37,2%); по 

мікробіологічних показниках досліджено 715 проб, виявлено відхилення в 189 

пробах (26,4%); джерел децентралізованого водопостачання досліджено 2924 

проби на санітарно-хімічні показники, виявлено відхилення в 1211 проб 

(41,4%); на мікробіологічні показники досліджено 2760 проб, виявлено 

відхилення в 935 пробах (34,2%); на вміст радіоактивних речовин досліджено 

30 проб із джерел централізованого водопостачання та 28 проб із джерел 

децентралізованого водопостачання, відхилень не виявлено.  

Заходи щодо покращення стану водних об’єктів p метою охорони та 

покращення стану водних ресурсів області у 2019 році: - проведено роботи з 

будівництва очисних споруд каналізації продуктивністю 700 м3/добу в м. 

Городок (І черга); - проведено роботи з будівництва очисних споруд 

каналізації потужністю 500 м3/добу в смт Віньківці; - проведено роботи з 

реконструкції системи відведення та очищення стічних вод Хмельницького 

обласного госпіталю ветеранів війни; - проведено роботи з реконструкції 

очисних споруд Хмельницької обласної психіатричної лікарні № 1 у с. 

Скаржинці Ярмолинецького району; - проведено роботи з реконструкції 

зовнішніх мереж водовідведення каналізаційної насосної станції № 4, у м. 

Деражня; - проведено роботи з реконструкції каналізаційної насосної станції 

по вулиці Горинська, та каналізаційного напірного колектору в м. Ізяслав; - 

здійснено заходи з реконструкції очисних споруд Красилівського 

підприємства водопровідно-каналізаційного господарства в с. Заставки 

Красилівського району - побудовано локальні очисні споруди для попередньої 

очистки виробничих стоків (кошти ПАТ «Хмельницька маслосирбаза»).   

Черкаська область. За інформацією Регіонального офісу водних 

ресурсів у Черкаській області відповідно до «Програми державного 

моніторингу вод в частині проведення Держводагентством спостережень на 
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масивах поверхневих вод, забір в яких здійснюється для задоволення питних і 

господарсько-побутових потреб населення» визначені об’єкти  

спостережень:  678 км, с. Сокирне, водозабір м. Черкаси; 64 км, м. 

КорсуньШевченківський, водозабір.  

У 2019 році відібрано 12 проб та виконано 254 вимірювання 

забруднюючих речовин. За результатами проведених досліджень поверхневих 

вод гідрохімічний стан води у Кременчуцькому водосховищі знаходився на 

задовільному рівні. Біогенні елементи групи азоту по водозаборам, 

знаходились значно нижче рівня токсичної дії.  

Органічне забруднення води спостерігалось внаслідок зменшення опадів 

в порівнянні з минулими роками, в період підвищення температури (липень-

серпень), збільшенням випаровування та цвітіння водоростей, також із 

попаданням в поверхневі води недостатньо очищених стічних вод 

комунальних підприємств та відходами господарської діяльності населення.  

Протягом року по водозабору с. Сокирне значення вмісту розчиненого 

кисню у воді знаходились в межах задовільних значень.   

В порівнянні з минулим роком спостерігалось незначне збільшення 

ХСК, але не перевищило норми екологічної безпеки. Показники сольового 

складу майже не змінилися.  

Протягом року по водозабору р. Рось м. Корсунь-Шевченківський 

спостерігалося збільшення вмісту ХСК з максимальним значенням 42,0 

мгО/дм3. В порівнянні з минулим роком спостерігалось незначне збільшення 

показників кальцію, магнію та сульфатів сольового складу та незначне 

зменшення хлоридів та сухого залишку.  

Державною установою «Черкаський обласний лабораторний центр 

Міністерства охорони здоров'я України» досліджено 901 пробу води водойм 
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за санітарно-хімічними показниками, не відповідало встановленим 

нормативам 13,1 % проб.  

З них не відповідали гігієнічним вимогам 135 (15,6 %) проб питної води 

з централізованих та 45 (18,39 %) з децентралізованих джерел водопостачання 

за санітарно-хімічними показниками, 121 (14 %) проб питної води з 

централізованих та 34 (14,3 %) проб з децентралізованих джерел 

водопостачання за мікробіологічними показниками, 52 (52 %) проб 

поверхневих вод за санітарно-хімічними та 17 (17 %) проб за 

мікробіологічними показниками.  

За рахунок зазначених коштів державного бюджету проводилися роботи 

з реконструкції: напірного каналізаційного колектору м. Канів та в м. 

Звенигородка.  

У 2019 році реалізовувалися реконструкція очисних споруд та 

каналізаційної насосної станції в м. Христинівка Черкаської області, 

будівництво самопливного каналізаційного колектора в м. Христинівкана.  

Чернігівська область. За інформацією Державної установи 

«Чернігівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я 

України» [10] проведено дослідження 5767 зразків води централізованого 

водопостачання на мікробіологічні показники, з них не відповідали вимогам 

ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для 

споживання людини» [7] 226 зразків, що складає 3,9 %.  

Проведено також дослідження 1666 зразків води джерел 

децентралізованого водопостачання на мікробіологічні показники, з них 

вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 не відповідали 237 зразків, що складає 14,2%.  

 За  даними  Головного  управління  Держпродспоживслужби  у  

Чернігівській області, упродовж звітного періоду під час здійснення заходів 

державного нагляду (контролю) проведено дослідження води питної з джерел 
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водопостачання на мікробіологічні показники - 392 проби, відхилень – 3 

(0,8%).  

З метою покращення стану водних об’єктів, збереження водних ресурсів 

області та недопущення забруднення підземних водоносних горизонтів у 2019 

році в рамках Програми охорони навколишнього природного середовища 

Чернігівської області на 2014-2020 роки за кошти обласного фонду охорони 

навколишнього природного середовища виконані роботи з реконструкції 

каналізаційних очисних споруд в смт Короп, каналізаційної насосної станції 

КНП «Куликівська ЦРЛ» у смт Куликівка, каналізаційних мереж у м. Сновськ; 

на умовах співфінансування з міського бюджету м. Ніжин здійснювалося 

будівництво системи водовідведення в м. Ніжин; для каналізаційної насосної 

станції в м. Прилуки придбано каналізаційний насос взамін зношеного; 

проведено коригування проектнокошторисної документації з реконструкції 

блоку ємностей очисних споруд в м. Ічня.   

Також на території Новгород-Сіверського району (с. Рогівка, 

БудаВороб’ївська, Вороб’ївка) облаштовані суспільні криниці для забору 

питної води. У селах Ніжинського району (Вікторівка, Леонідівка) 

облаштували криниці-джерела «Хуторська» та «У Софії», а також у 

регіональному ландшафтному парку «Ніжинський» відновлено та 

облаштовано дві криниціджерела «Королівське» та «Заковрашине».   

Завершено роботи з тампонажу недіючих артезіанських свердловин у 

Семенівському районі (19 шт.) та розпочато тампонаж таких свердловин у 

Городнянському (6 шт.) районі Чернігівської області.   

Вперше в рамках Програми на умовах співфінансування з місцевих 

бюджетів у 2019 році реалізовані природоохоронні проекти за рахунок коштів 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам здійснено реконструкція 

каналізаційних очисних споруд смт Варва (модернізована та автоматизована 
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установка очищення стічних вод на основі енергозберігаючої технології 

«УМКА-БІО» продуктивністю 500 м3/добу).  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. СУПРОВОДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ЗАТВЕРДЖЕННЯ 

ОНОВЛЕНОГО ПЕРЕЛІКУ НАЦІОНАЛЬНИХ ЦІЛЬОВИХ  

ПОКАЗНИКІВ ДО ПРОТОКОЛУ ПРО ВОДУ ТА ЗДОРОВ’Я  

  

 2.1  Аналіз  умов  міжнародного  законодавства  в  сфері  

забезпечення населення безпечною питною водою та послугами санітарії  

  

Україна має достатньо розвинуте законодавство у галузі збереження та 

використання водних ресурсів, а також є стороною низки міжнародних 

конвенцій, зокрема Конвенції про транскордонні водотоки та міжнародні озера 

(1991 р.). Наразі перед країною стоїть завдання імплементації в Україні джерел 

права ЄС секторів «Якість води та управління водними ресурсами, включаючи 
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морське середовище» та «Охорона природи», зокрема Водної рамкової 

директиви та інших відповідних директив Удосконалення системи управління 

водними ресурсами є основним завданням на шляху досягнення цілі. 

Розроблення Національної водної стратегії має бути спрямоване на досягнення 

доброго стану водних ресурсів, впровадження інтегрованого управління 

водними та іншими природними ресурсами за басейновим принципом шляхом 

розробки та реалізації планів управління річковими басейнами.  

Серед ключових завдань та проблем, що потребують вирішення,  – 

забезпечення загального і рівноправного доступу до належних 

санітарногігієнічних засобів, приділяючи особливу увагу вразливим верствам 

населення Ситуація за більшістю уразливих та маргіналізованих груп свідчіть 

про істотний розрив між наявністю законодавчої і нормативної бази та її 

практичним застосуванням і контролем за її дотриманням, особливо коли це 

стосується фінансування [13].  

Для досягнення визначених цільових показників необхідним є належне 

фінансування заходів, передбачених державними та регіональними цільовими 

програмами у галузі охорони і сталого використання вод.  

Забезпечення гарантованого якісного водопостачання для населення, об’єктів 

комунального господарства, промисловості, сільського господарства та 

сектору послуг шляхом розвитку централізованого водопостачання та 

водовідведення є головним завдання галузі. Модернізація систем 

водопостачання та водовідведення не лише знизить водоємність виробництва, 

а й сприятиме збереженню енергії, яка витрачається на забір і постачання води 

споживачам. Удосконалення систем очищення стічних вод та усунення їх 

втрат у каналізаційних мережах стане фактором, що позитивно вплине на стан 

довкілля, перш за все – на якість природних вод, а отже, й на стан здоров’я 

населення. Технологічне удосконалення виробничих процесів та 
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впровадження систем оборотного й повторного водоспоживання також 

скоротить споживання води, підвищить конкурентоздатність продукції і 

зменшить техногенний тиск на довкілля. Удосконалення системи моніторингу, 

попередження та запобігання природним стихійним явищам сприятимуть 

захисту населення, зменшенню шкідливої дії вод та заподіяних збитків.  

Одним з напрямків водної політики є забезпечення водної безпеки для 

підтримання життєдіяльності людини та здорового довкілля. За визначенням 

ООН, водна безпека — це спроможність держави підтримувати сталий доступ 

до достатньої кількості води прийнятної якості для цілей: забезпечення засобів 

до існування, благополуччя людини і соціальноекономічного розвитку, 

гарантування захисту від забруднення води і пов'язаних з водою стихійних 

лих, збереження водних екосистем в умовах миру і політичної стабільності.  

Міжнародне зобов’язання України відповідно до Протоколу про воду та 

здоров’я, є забезпечення для всіх рівного доступу до питної води та умов 

санітарії шляхом інтегрованого управління водними ресурсами, спрямованого 

на стале використання водних ресурсів, забезпечення високої якості води в 

навколишньому середовищі, яка не загрожує здоров’ю людини та сприяє 

охороні водних екосистем.  

У 2017 році Україна адаптувала на національному рівні Цілі сталого 

розвитку (далі — ЦСР), зокрема ЦСР № 6 та два її завдання: 6.1 «До 2030 р. 

забезпечити для всіх всеохоплюючий і справедливий доступ до безпечної та 

економічно доступної питної води» та завдання 6.2 «До 2030 р. забезпечити 

доступ до адекватних та належних санітарно-гігієнічних умов» [9].  

Показники та індикатори моніторингу ЦСР 6.1 і 6.2 мають бути 

однаковими з національними цільовими показниками до Протоколу про воду 

та здоров’я, а саме: частка (%) міського населення / домогосподарств, що має 

доступ до централізованого водопостачання; відсоток сільського 
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населення/домогосподарств, що має доступ до покращених джерел 

водопостачання (централізованого водопостачання, свердловин, захищених 

колодязів та каптажів); кількість/відсоток і) дошкільних та іі) загальноосвітніх 

навчальних закладів та ііі) медичних закладів, що мають доступ до 

покращених джерел питної води. Відповідні індикатори мають бути визначені 

відповідно до вищезазначеного завдання 6.2 (із забезпечення доступу до 

адекватних та належних санітарно-гігієнічних умов), базуючись на даних 

моніторингу такого доступу для вказаних груп населення і споживачів України 

до покращеної санітарії.  

Мета Протоколу про воду та здоров’я до Конвенції про охорону та 

використання транскордонних водотоків та міжнародних озер (далі - 

Протокол) полягає у тому, щоб на всіх відповідних рівнях, як у 

загальнодержавному масштабі, так і у транскордонному та міжнародному 

контексті, сприяти охороні здоров'я та благополуччю людей на індивідуальній 

та колективній основі згідно із принципами сталого розвитку шляхом 

удосконалення управління водними ресурсами, включаючи охорону водних 

екосистем, а також шляхом попередження, контролю і зниження ступеня 

поширення захворювань, пов’язаних із водою [1].  

Щодо НЦП № 1, то якість та безпека води за мікробіологічними та 

хімічним показниками в Україні регламентується ДСанПіН 2.2.4-171-10 

«Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для, споживання людиною» 

[7]. Відповідно до цього нормативного документу, Е.Соїі та ентерококи в 

питній воді взагалі мають бути відсутні. У той же час, в національних 

статистичних звітах не використовуються дані щодо забруднення, пов’язаного 

з Е.Соїі та іншими мікроорганізмами, а фіксується лише відсоток 

нестандартних проб питної води за санітарно-хімічними та бактеріологічними 

показниками. Тому коректна оцінка дотримання НЦП № 1 ускладнена. 
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Наведена в Короткій доповіді інтегральна оцінка бактеріологічної якості води 

у системах централізованого водопостачання показує, що майже 3,4 % проб, 

що були відібрані з системи, не відповідали санітарним вимогам, в т. ч. 2,2% 

проб, відібраних з комунальних водопроводів, 5,5% проб з сільських 

водопроводів та 16,4% проб із джерел нецентралізованого водопостачання.  

Щодо НЦП № 2, то країни-Сторони Протоколу мають контролювати та 

сповіщати про відсоткову долю проб, що не відповідають національним 

стандартам у відношенні наступних речовин: фториди, нітрити, миш'як, 

свинець, залізо та ще п’яти додаткових фізико-хімічних параметрів, що мають 

особливе значення на національному або місцевому рівнях. Відповідно до 

Короткої доповіді [3], такі показники як фториди, нітрат та нітрит, миш'як із 

офіційній статистичній формі не виділені окремо. Інтегрована оцінка 

санітарно-хімічної якості питної води у системах централізованого 

водопостачання вказує, що 13,7% відібраних проб є нестандартними, з них з 

комунальних водопроводів - 8,4% (за індикатора 7%) та з сільських 

водопроводів - 21 % (за індикатора 15%).  

 НЦП  №  3  «Зниження  захворюваності  населення  хворобами,  

пов'язаними із вживанням недоброякісної питної води» майже досягнутий. 

При цьому захворюваність наметгемоглобінемію не відноситься до 

інфекційних хвороб, тому не подається у звітних формах.  

Відомості щодо НЦП № 4 «Забезпечення необхідним новітнім  

обладнанням лабораторій для перевірки безпечності та якості питної води» в 

Короткій доповіді представлені в абсолютних величинах, тому оцінити 

відповідність контрольному індикатору неможливо.  

НЦП № 5, що має індикатор «Частка населення, що має доступ до якісної 

питної води», відповідно до Статистичного бюлетеню Державної служби 

статистики станом на 2013 рік не дотримується в частині сільської місцевості. 
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Централізованим питним водопостачанням забезпечено 99,8% загальної 

кількості міст та 85,9% селищ (за індикатора 90%), але всього 21% сіл (за 

індикатора 50%).   

Відповідно до [11], в результаті реалізації програми «Питна вода для 

України», відсоток дошкільних та загальноосвітніх закладів, що мають доступ 

до якісної питної води в останні роки збільшився, але чітких значень не 

наведено.   

Щодо населення або його частини які повинні обслуговуватися 

колективними системами санітарно-профілактичного забезпечення або для 

яких необхідно покращити санітарно-профілактичне забезпечення іншими 

способами (пл.(сі), п. 2, ст. 6 Протоколу).  

Відповідно до Статистичного бюлетеню Державної служби статистики, 

в Україні централізованим водовідведенням забезпечено 87,1% міст, 47,9% 

селищ міського типу і лише 1,9% сільських населених пунктів. Таким чином, 

на поточний момент спостерігається невідповідність ситуації встановленому 

НЦП № 7.  

Щодо НЦП № 8, можна констатувати явний прогрес, оскільки кількість 

навчальних закладів, що взагалі не каналізована, зменшується, однак темпи 

прогресу недостатні для виконання проміжної цілі.  

Через значний ступінь зношеності та аварійності трубопроводів в 

Україні, НЦП № 9 має надзвичайну актуальність. Індикатором досягнення 

цього НЦП є відсоток замінених аварійних трубопроводів, при цьому до 2020 

року він має становити 30% в містах із населенням понад 500 тис. чоловік та 

15% в інших населених пунктах порівняно із роком встановлення  

НЦП. Фінансування заходів за цим напрямком здійснюється за рахунок 

державних цільових програм «Питна вода» та «Програми розвитку водного 

господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро».   
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Індикатором НЦП № 10 є відсоток обсягу скиду стічних, 

шахтнокар’єрних та колекторно-дренажних вод без очистки і недостатньо 

очищених в поверхневі водні об’єкти. Варто відмітити, що станом на 2019 рік 

за даними узагальненої статистичної звітності водокористувачів за формою 2-

ТП (водгосп), обсяги скидів необроблених стічних вод були значно нижчі за 

встановлені контрольні показники (2,7% та 11,8% відповідно), але це 

обумовлено тим, що при аналізі не враховувалися обсяги скиду в зоні 

проведення АТО.   

НЦП № 12 передбачає розробку та затвердження планів управління 

басейнами декількох основних річок України. Відповідно до контрольного 

індикатора, Україна повинна розробити плани управління басейнами річок.  

Басейновим управлінням водних ресурсів річки Тиса разом з 

національними експертами Міжнародної комісіїіз захисту річки Дунай, за 

підтримки Проекту ЄС «Посилення підтримки відомствам України, 

відповідальним за впровадження Дунайської та Рамзарської Конвенцій» 

розроблено Національний план управління басейном р. Тиса.  

Участь організацій Державного агентства водних ресурсів України у 

проектах міжнародної допомоги сприяє застосуванню досвіду ЄС у сфері 

управління водними ресурсами, розвитку транскордонного співробітництва та 

впровадженню принципів Водної Рамкової Директиви ЄС, зокрема щодо 

розробки елементів планів управління басейнами річок Південний Буг, Дунай, 

верхній Дніпро та Прут.  

Щодо періодичності публікування інформації щодо якості наданої 

питної води та інших вод, які мають відношення до цільових показників 

(пп.(п), п. 2, ст. 6 Протоколу). На виконання цього пункту Протоколу було 

розроблено три НЦП із наступ-ними контрольними термінами:  
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НЦП № 13 - Підготовка та оприлюднення Національної доповіді про 

якість питної води та стан питного водопостачання в Україні - щорічно;  

НПЦ № 14 - Підготовка та оприлюднення Короткої доповіді про прогрес 

у впровадженні Протоколу про воду та здоров'я - кожні 3 роки;  

НЦП № 15 - Підвищення рівня обізнаності представників центральних 

органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, наукових установ, 

організацій і громадськості. Ознайомлення з найкращими світовими 

технологіями водопостачання та водовідведення, підвищення рівня 

громадської відповідальності щодо охорони водних ресурсів - щорічно.  

Аналіз виконання НЦП № 13 показує, що остання «Національна 

доповідь про якість питної води та стан питного водопостачання» була 

підготовлена на оприлюднена на сайті Міністерства розвитку громад та 

територій України в 2018 році [8].   

НПЦ № 14 дотриманий: в 2016 році Міністерство захисту довкілля та 

природних ресурсів України на своєму сайті оприлюднило «короткий звіт 

щодо прогресу впровадження Протоколу про воду і здоров’я в Україні у 2016-

2018 роках», що на поточний момент є основним джерелом відомостей для 

проміжної оцінки відповідності процесу виконання заходів з досягнення 

національних цільових показників до Протоколу про воду та здоров’я.  

Щодо дотримання НЦП № 15, то відповідно до розпорядження  

Кабінету Міністрів України від 11.05.2006 № 268-р щорічно проводиться 

Міжнародний водний форум «AQUA UKRAINE» [12]. Форум проводиться у 

складі спеціалізованої виставки та науково-практичних конференцій.  

Визначення окремих НЦП та індикаторів до них відбувалось на основі 

заходів, включених до існуючих державних програм та фінансування яких 

передбачено цими Програмами. Недосягнення НЦП в більшості випадків 
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пов’язане саме із недостатнім рівнем фінансування, в тому числі вищезгаданих 

масштабних програм.  

Окрім того, не встановлено чітку відповідальність кожної з 

уповноважених сторін за досягнення (в повному обсязі або часткового) НЦП 

до контрольного терміну, тобто відсутня скоординованість дій міністерств та 

відомств щодо цього питання.  

Певні складнощі до процесу оцінювання відповідності України 

встановленим НЦП вносить гостра політична ситуація, що склалася на сході 

країни та в Автономній Республіці Крим, що в свою чергу потребував 

перегляду підходів до оцінки досягнення НЦП.  

В умовах політичної та економічної криз, реформування контролюючих 

органів та дії мораторію на перевірки значно скоротилися або призупинені 

програми моніторингу та контролю якості води. Впровадження Європейських 

директив: ВРД ЄС, Директиви по питній воді, Директиви щодо очистки 

міських стічних вод та Нітратної Директиви ставить практичні завдання щодо 

налагодження моніторингу відповідно вимог цих директив, сертифікації 

лабораторій, які є учасниками програм моніторингу вод Україна досі не 

виконала зобов’язання (Стаття 8) Протоколу щодо вдосконалення системи 

нагляду/контролю за хворобами, пов’язаними з водою та раннього 

оповіщення.   

Також потребує вдосконалення щорічна звітність по проблемам води та 

здоров’я, включення у національні форми звітності неінфекційних хвороб, 

пов’язаних з водою (водно-нітратної метгемоглобінемії, флюорозів та інших).   

Одним з ключових результатів аналізу ситуації є висновок про брак 

коштів та відсутність підтримки Урядом розвитку сектору водопостачання та 

водовідведення основи забезпечення здоров’я та благополуччя громадян, та 

брак державного фінансування на виконання діючих  
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Основним і часто єдиним джерелом фінансування міського 

централізованого водопостачання залишаються місцеві бюджети та кошти 

водоканалів. Покращення доступу до води у сільській місцевості відбувалося, 

головним чином, за рахунок поодиноких грантових проектів міжнародних 

агенцій розвитку та громадських організацій.  

В контексті реформи децентралізації були внесені зміни до Бюджетного 

та Податкового кодексів України, які підтримали фінансову децентралізацію і 

дозволили громадам та ОТГ мати фінансову підтримку у вирішенні  проблем 

 місцевого  розвитку,  в  тому  числі  розвитку інфраструктури.  

Вирішення проблем, що накопичилися в секторі водопостачання та 

санітарії потребують ключової ролі держави, як щодо розвитку політики та 

законодавчо-правової бази, в налагоджені державного моніторингу, контролю 

та нагляду, організації координації управління в секторі охорони здоров’я, 

якості води та управління водними ресурсами, водопостачання та 

водовідведення, так і щодо належного фінансування розвитку водного сектору 

та підтримки впровадження загальнодержавних секторальних програм (за 

умови їх перегляду) з боку Державного Бюджету на чітко визначених умовах 

спів-фінансування.  

У рамках проекту “Водна Ініціатива Європейського Союзу+” в Україні 

продовжується процес перегляду Національних цільових показників до 

Протоколу про воду та здоров’я, встановлених відповідно до наказу 

Мінприроди від 14 вересня 2011 року № 324.  

На засіданні Міжвідомчої робочої групи з координації впровадження  

Протоколу про воду та здоров’я 28 березня 2018 року було схвалено Технічний 

звіт про результати аналізу ситуації щодо законодавчих, інституційних та 

змістовних аспектів у 20 цільових областях Протоколу про воду та здоров’я 
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для перегляду національних цільових показників України, розроблений за 

підтримки проекту.  

На розширеному засіданні Міжвідомчої робочої групи з координації 

впровадження Протоколу про воду та здоров’я 6 грудня 2018 року було 

прийнято за основу проект Національних цільових показників до Протоколу 

про воду та здоров’я та проект Плану заходів з впровадження Україною 

Протоколу про воду та здоров’я на 2019 – 2030 роки, запропонований 

експертною групою. Проект Національних цільових показників до  

Протоколу про воду та здоров’я було оприлюднено на веб-сайті Мінприроди 

[14].  

Громадські консультації щодо проекту Національних цільових 

показників до Протоколу про воду та здоров’я відбулися у м. Києві 19-20 

грудня 2018 року за участю представників заінтересованих громадських 

організацій, стейкхолдерів з різних регіонів України та м. Києва, 

представників Мінприроди та МОЗ [2].  

Здійснено перегляд національних цільових показників, проект вказаного 

документа пройшов експертний розгляд, доопрацювання та був попередньо 

схвалений (6 грудня 2018 року) в рамках засідання Робочої групи з 

імплементації Протоколу [15].  

Здійснено переклад Технічного звіту про результати аналізу ситуації 

щодо законодавчих, інституційних та змістовних аспектів у 20 цільових 

областях Протоколу про воду та здоров’я англійською мовою та надано на 

опрацювання експертам ЄС.  

Одночасно з проектом Національних цільових показників до Протоколу 

про воду та здоров’я розроблено та обговорюється проект Плану заходів з 

впровадження Україною Протоколу про воду та здоров’я на 2019 – 2030 роки.  
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У 2019 році на засіданні Міжвідомчої робочої групи з координації 

впровадження Протоколу про воду та здоров’я схвалено проект Національних 

цільових показників до Протоколу про воду та здоров’я та проект Плану 

заходів з впровадження Україною Протоколу про воду та здоров’я на 2019 – 

2030 роки, доопрацьовані експертною групою з урахуванням зауважень та 

пропозицій, наданих членами Міжвідомчої робочої групи, та за результатами 

громадських консультацій, що відбулись 19-20 грудня 2018 року у м. Києві 

[15].  

Одночасно з проектом Національних цільових показників до Протоколу 

про воду та здоров’я розроблено та обговорюється проект Плану заходів з 

впровадження Україною Протоколу про воду та здоров’я на 2019 – 2030 роки 

(опрацювання проекту плану дій з експертами ЄС).  

Передбачається, що проекти Національних цільових показників до 

Протоколу про воду та здоров’я та Плану заходів з впровадження Україною 

Протоколу про воду та здоров’я на 2019 – 2030 роки будуть включені до 

проекту Водної стратегії України окремим розділом.  

  

2.2 Участь громадськості в обговоренні переліку оновлених 

національних цільових показників та супроводження процесу їх 

затвердження  

  

Україна є Стороною Протоколу про воду та здоров’я з 2003 року, 

ратифікувавши його Законом України № 1066-ІV від 09.07.2003 р. У 2011 році 

за підтримки українсько-норвезького проекту міжнародної допомоги було 

встановлено до 10 цільових областей 15 національних цільових показників 

(НЦП) та індикаторів з термінами їх досягнення, які були затверджені наказом 

Мінприроди України від 14 вересня 2011 року № 324 [1]. На прохання України 
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у 2017 – 2018 роках була надана технічна допомога з перегляду НЦП з боку 

ЄЕК ООН-Секретаріату Протоколу. Проекти НЦП та Плану заходів їх 

досягнення підготовано та схвалено на рівні Міжвідомчої робочої групи з 

координації впровадження Протоколу та знаходяться в процесі підготовки до 

затвердження.    

Основним інструментом досягнення мети Протоколу про воду та 

здоров’я є обов’язкове розроблення Сторонами так званих цільових 

показників та встановлення контрольних термінів їх досягнення. Ці цільові 

показники мають відношення до норм та рівнів результативності, яких 

необхідно досягати чи підтримувати для забезпечення високого рівня захисту 

від захворювань, пов'язаних із водою. Такі цільові показники повинні 

періодично переглядатися. При цьому вони передбачають відповідні 

практичні та інші заходи для участі громадськості на засадах відкритості і 

справедливості, забезпечують належне врахування результатів участі 

громадськості та, відповідно до п.2 Статті 6 Протоколу, охоплюють:  

a) якість наданої питної води з урахуванням розроблених ВООЗ  

Керівних принципів щодо якості питної води;  

б) скорочення масштабів спалахів та випадків захворювань, пов'язаних  

із водою;  

в) частину території чи все населення або його частину, які повинні  

обслуговуватися колективними системами постачання питної води або для 

яких необхідно покращити постачання питної води іншими засобами;  

г) частину території чи все населення або його частину, які повинні 

обслуговуватися колективними системами санітарно-профілактичного 

забезпечення або для яких необхідно покращити санітарно-профілактичне 

забезпечення іншими засобами;  
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ґ) рівні продуктивності, які повинні досягатися такими колективними 

системами та іншими засобами водопостачання і санітарно-профілактичного 

забезпечення;  

д) застосування визнаної належною практики в галузі управління 

водопостачанням та санітарно-профілактичного забезпечення, включаючи 

охорону водних об'єктів, які використовуються як джерела питної води;  

е) випадки скидів необроблених стічних вод і необроблених потоків 

дощових стічних вод  з колекторних систем для стічних вод у води, на які 

поширюється дія цього Протоколу;  

є) якість скидів стічних вод з установок з очистки стічних вод у води,  

на які поширюється дія цього Протоколу;  

ж) вилучення або повторне використання осаду стічних вод з 

колективних систем санітарно-профілактичного забезпечення або інших 

установок для санітарної очистки та якість стічних вод, які використовуються 

для іригації з урахуванням Керівних принципів ВООЗ/ЮНЕП щодо 

безпечного використання стічних вод та випорожнень у сільському 

господарстві та аквакультурі;  

з) якість водних об'єктів, які використовуються як джерела питної води, 

що, як правило, використовуються для купання або для розведення риби 

методом аквакультури чи розведення або збору молюсків та ракоподібних;  

и) застосування визнаної належною практики в галузі управління  

замкнутими водоймами, загалом придатними для купання;  

і) виявлення та приведення в порядок особливо забруднених місць, які 

спричиняють або можуть спричинити несприятливий вплив на водні об'єкти, 

на які поширюється дія цього Протоколу, і таким чином є джерелами загрози 

виникнення захворювань, пов'язаних із водою;  
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й) ефективність систем для управління, розробки, охорони та 

використання водних ресурсів, включаючи застосування визнаної належною 

практики в галузі контролю забруднень з джерел усіх видів;  

ї) періодичність публікування інформації щодо якості наданої питної  

води та інших вод, які мають відношення до цільових показників.  

На виконання умов Протоколу про воду та здоров’я, у 2008 році 

Мінприроди України через механізм сприяння впровадженню Протоколу 

звернулося по міжнародну допомогу у розробленні національних цільових 

показників (НЦП). За допомогою українсько-норвезького проекту, перелік 

НЦП було створено та в 2010 році винесено на обговорення. Враховуючи  

результати проведення низки громадських слухань, 14 вересня 2011 року 

Мінприроди затвердило національні цільові показники Наказом № 324 [16] та 

поклало обов’язки з координації дій з розробки заходів з досягнення НЦП на 

Міжвідомчу групу з питань реалізації Протоколу.   

Кожен з НПЦ має індикатор та контрольний термін його виконання.  

Контрольними термінами оцінки прогресу у виконанні НЦП стали 2015 та 

2020 роки.  

Відповідно до статті 6 Протоколу, кожна Сторона зобов’язується 

встановити цільові показники досягнення вищевказаних цілей,  

впроваджувати практичні заходи щодо їх реалізації, забезпечувати контроль 

виконання цих заходів, а також за необхідності переглядати цільові показники 

та їх індикатори для забезпечення результативності досягнення встановлених 

цілей. Цільові показники мають охоплювати 20 наступних цільових областей 

(ЦО):  

1) якість наданої питної води (з урахуванням розроблених ВООЗ 

Керівних принципів щодо якості питної води);  
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2) скорочення масштабів спалахів та випадків захворювань, пов'язаних 

із водою;   

3) доступ до питної води (частина території чи все населення або його 

частина, які  

повинні обслуговуватися колективними системами постачання питної 

води або для яких необхідно покращити постачання питної води іншими 

засобами);  

4) доступ до умов санітарії (частина території чи все населення або його 

частина, які повинні обслуговуватися колективними системами санітарно-

профілактичного забезпечення або для яких необхідно покращити санітарно-

профілактичне забезпечення іншими засобами);  

5) продуктивність  колективних  систем  та  інших 

 засобів  

водопостачання;   

6) продуктивність колективних систем та інших засобів 

санітарнопрофілактичного забезпечення;  

7) застосування визнаних хороших практик в галузі управління 

водопостачанням, включаючи охорону водних об'єктів, які  

використовуються як джерела питної води;  

8) застосування визнаних хороших практик в галузі 

санітарнопрофілактичного забезпечення;  

9) наявність скидів неочищених стічних вод з колекторних систем для 

стічних вод у водні об’єкти, на які поширюється дія Протоколу;  

10) наявність скидів неочищених зливових вод у водні об’єкти, на які 

поширюється дія Протоколу;  

11) якість скидів стічних вод з очисних споруд у водні об’єкти, на які 

поширюється дія Протоколу;  
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12) вилучення або повторне використання осаду стічних вод з 

колективних систем санітарно-профілактичного забезпечення або інших 

установок для санітарної очистки;  

13) якість стічних вод, які використовуються для іригації з урахуванням 

Керівних принципів ВООЗ/ЮНЕП щодо безпечного  

використання стічних вод у сільському господарстві та аквакультурі;  

14) якість вод водних об'єктів, що використовуються як джерела питної 

води;   

15) якість вод водних об’єктів, що використовуються для купання;  

16) якість вод водних об’єктів, що використовуються для розведення 

риби методом аквакультури чи розведення або збору молюсків та 

ракоподібних;  

17) застосування визнаних хороших практик в галузі управління 

замкнутими водоймами, загалом придатними для купання;  

18) визначення та відновлення особливо забруднених місць, які 

спричиняють або можуть спричинити негативний вплив на водні об'єкти, на 

які поширюється дія Протоколу, і таким чином є джерелами загрози 

виникнення захворювань, пов'язаних із водою;  

19) ефективність систем для управління, розвитку, охорони та 

використання водних ресурсів, включаючи застосування визнаних хороших 

практик в галузі контролю забруднень з джерел усіх видів;  

20) публікування інформації щодо якості питної води та інших вод, які 

мають відношення до цільових показників.  

У березні 2018 р. був схвалений МРГ «Технічний звіт щодо аналізу 

ситуації стосовно законодавчих, інституційних та змістовних аспектів у 20 

цільових областях Протоколу про воду та здоров’я для перегляду 
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національних цільових показників України». Експертами були підготовлені 

проекти  документів  та  розпочата  робота  над  коментарями  від  

Мінприроди [7].   

Методика перегляду НЦП включала:  

І. А. визначення проблем та встановлення пріоритетів у цільовій області: 

оцінка виконання/невиконання існуючого законодавства; виявлення прогалин 

в законодавстві, системах моніторингу або управління інформацією; 

виявлення питань, які (доведено або передбачається) мають прямий вплив на 

здоров’я; виявлення масштабів та рівнів пріоритетів місцевий; виявлення 

впливу зміни клімату, де це потрібно.  

ІІ. Б. підготовка проектів НЦП, плану дій та індикаторів з урахуванням: 

відповідних показників та індикаторів ЦСР 6; планів імплементації 

відповідних Директив ЄС; діючих галузевих державних цільових програм; 

фінансування відповідних заходів; можливих заходів адаптації до зміни 

клімату.  

Результати роботи експертів відзначили, що для 10 цільових областей 

(ЦО), де визначені НЦП у 2011 зроблено перегляд та конкретизація з 

урахуванням ЦСР 6 та євроінтеграційних завдань; для решти 10 ЦО були 

розроблені НЦП, головним чином щодо налагодження моніторингу і розвитку 

законодавчих засад.  

У 2018 році «МАМА-86» організувала 2 регіональні семінари на тему: 

«Регіональні пріоритети та завдання щодо впровадження Протоколу про воду 

та здоров’я» в м. Нова Каховка та м. Кропивницькому. У квітні – листопаді 

відбувся перегляд НЦП та Плану заходів їх досягнення з урахуванням ЦСР 6 

(глоб. та національними) + цілями і завданнями та заходами євроінтеграції у 

водному секторі. У грудні пройшло обговорення проекту НЦП на засіданні 

МРГ – ЦОВВ та були проведені громадські консультації з обговорення 
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проекту Національних цільових показників та програми заходів їх досягнення 

[18,20].  

У 2019 році організація «МАМА-86» надала коментарі та пропозиції, 

щодо включення НЦП та заходів їх досягнення до проекту Плану дій з 

впровадження Еко-Стратегії на 2020-2025 роки. Результати діяльності 

організації з впровадження Протоколу про воду та здоров’я були представлені 

на семінарі з проблем води та здоров’я «EUWI+ 4 EaP» за темою: Linking the 

target setting process with the obligations under the EU Association Agreements and 

with SDGs» 2 квітня 2019 року в Женеві [18].   

Таким чином, в рамках перегляду НЦП, за звітній період були проведені 

обговорення проекту Технічного звіту щодо аналізу ситуації заінтересованими 

сторонами. Проекти оновлених НЦП та Плану заходів їх досягнення були 

розміщені для громадських консультацій на сайті Мінприроди і пройшли 

громадські консультації з національними обговореннями (19-20 грудня 2018 

року) в Києві за участю понад 60 представників заінтересованої громадськості 

з 11 міст України. 99 коментарів від громадськості та заінтересованих сторін 

було опрацьовано експертною групою і 61 коментар було враховано в 

остаточних проектах документів. В результаті перегляду діючих нині 15 НЦП 

та 32 індикаторів (затверджених у 2011 році) до 10 цільових областей 

Протоколу  

запропоновано 42 національних показників і 76 індикаторів прогресу до всіх 

20 цільових областей Протоколу, які поки не затверджені офіційно.  

Забезпечення потреб населення у воді є першочерговим завданням. Для 

забезпечення прогресу необхідно:  

- активізувати заходи: щодо імплементації Директиви ЄС про очистку 

міських стічних вод; щодо імплементації Нітратної директиви ЄС; щодо 

впровадження директив у сфері управління водними ресурсами;  
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- модернізувати очисні споруди та продовжити впровадження 

сучасних методів очистки стічних вод;  

- розробити Концепцію реалізації державної політики у сфері 

централізованого питного водопостачання та централізованого  

водовідведення України (із врахуванням змін до Загальнодержавної цільової 

програми «Питна вода України» на 2011-2020 роки» щодо її продовження до  

2030 року); y розробити плани управління річковими басейнами; y впровадити 

Директиву Ради 98/83/ЄС від 03.11.1998 по якості води, призначеної до 

споживання людиною,(зі змінами), зокрема в частині впровадження Планів 

забезпечення безпеки води.  

Рекомендації щодо супроводження процесу досягнення Україною 

національних цільових показників до Протоколу про воду та здоров’я визначає 

основні кроки, які необхідно зробити для дотримання Україною зобов'язань за 

ст. 6 Протоколу про воду та здоров'я.   

Рекомендується:  

- змінити базу порівняння з урахуванням поточної політичної ситуації в 

країні (з огляду на неможливість проведення досліджень, збору статистичних 

даних та практичних заходів щодо діяльності з покращення доступу населення 

непідконтрольних Україні територій (АР Крим, частина Донецької та 

Луганської областей) до питної води та безпечної санітарії);  

- встановити абсолютні величини індикаторів НЦП без прив’язки до бази 

порівняння (на відміну від існуючого положення для НЦП №№ 4, 6, 8);  

- визначитися із доступністю застосування вихідної бази порівняння (якщо 

індикатор показника фактично не контролюється статистичною службою – 

переглянути індикатор або вести відповідні статистичні дослідження);  
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- переглянути контрольні значення індикаторів всіх НЦП, що не досягнуті, з 

оцінкою реальних можливостей та потенціалу до виконання зобов’язань за їх 

дотриманням.  

- встановити нові значення індикаторів для тих НЦП, що а) не можуть бути 

оцінені через відсутність статистичних досліджень; б) явно не будуть 

досягнені станом на 2030 рік в поточній редакції;   

- переглянути перелік міністерств та відомств, що уповноважені на 

здійснення заходів з досягнення НЦП та звітують про це перед головним 

координатором з питань реалізації Протоколу. Подати відповідне клопотання 

до Кабінету Міністрів України, із проханням зобов’язати визначені 

міністерства та відомства до виконання зобов’язань за процесом досягнення  

НЦП;    

- затвердити оновлений перелік НЦП із переглянутими контрольними 

індикаторами Наказом Мінприроди;   

- кожному з уповноважених виконавців проаналізувати внутрішні плани та 

програми розвитку та, спираючись на них, визначити перелік конкретних 

організаційних, правових та практичних заходів, здійснення яких відповідає 

меті досягнення відповідних НЦП.   
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ВИСНОВКИ  

  

Україна є стороною Протоколу про воду та здоров’я з 2003 року. Процес 

виконання зобов’язань за ст. 6 Протоколу розпочався після прийняття 

Асамблеєю ООН Резолюції про право людини на питну воду та санітарію в 

2010 році. В результаті цього процесу, в 2011 році Наказом Мінприроди № 324 

було затверджено 15 національних цільових показників, визначено індикатори 

їх контролю та встановлено контрольні терміни їх досягнення – 2015 та 2020 

роки. У 2018 році був розпочатий перегляд переліку НЦП до Протоколу про 

воду та здоров’я, в ході якого контрольними індикаторами було охоплено всі 

20 цільових областей Протоколу про воду та здоров’я.  

Метою даної роботи є наукове супроводження процесу досягнення 

Україною національних цільових показників до Протоколу про воду та 

здоров’я.   

Підставою для виконання даної роботи є забезпечення впровадження 

положень Протоколу про воду та здоров’я до Конвенції про охорону та 

використання транскордонних водотоків, міжнародних озер та імплементації 
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європейського законодавства до екологічної політики та політичні, 

програмних засад державного, галузевого, регіонального та місцевого 

розвитку.  

В ході роботи над звітом було здійснено аналіз стану впровадження 

Протоколу про воду та здоров’я до Національної доповіді про якість питної 

води та стан питного водопостачання в Україні та Національної доповіді про 

стан навколишнього природного середовища. У роботі описаний сучасний 

стан забезпечення населення питною водою та послугами санітарії за 

областями України. Були підготовлені матеріали, щодо супроводження 

процесу затвердження оновленого Переліку національних цільових показників 

до протоколу про воду та здоров’я.  

На сьогоднішній день Міжвідомчою робочою групою з координації 

впровадження Протоколу про воду та здоров’я прийнято за основу проект 

Національних цільових показників до Протоколу про воду та здоров’я та 

проект Плану заходів з впровадження Україною Протоколу про воду та 

здоров’я на 2019 – 2030 роки.   

Технічний звіт про результати аналізу ситуації щодо законодавчих, 

інституційних та змістовних аспектів у 20 цільових областях Протоколу про 

воду та здоров’я надано на опрацювання експертам ЄС. Одночасно з проектом 

Національних цільових показників до Протоколу про воду та здоров’я 

розроблено та обговорюється проект Плану заходів з впровадження Україною 

Протоколу про воду та здоров’я на 2019 – 2030 роки.  

В результаті перегляду діючих нині 15 НЦП та 32 індикаторів 

(затверджених у 2011 році) до 10 цільових областей Протоколу запропоновано 

42 національних показників і 76 індикаторів прогресу до всіх 20 цільових 

областей Протоколу. Члени Робочої групи з питань якості води та управління 

водними ресурсами при Мінприроди під час її засідання 2019 року прийняли 
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рішення щодо оперативного затвердження оновлених національних 

показників до Протоколу, передбачивши їх внесення до проекту 

Національного плану дій з реалізації Закону України «Про основні засади 

державної екологічної політики України на період до 2030 року» і подальшим 

їх висвітленням у проекті Стратегії водної політики України.  

На підставі супроводження процесу затвердження оновленого Переліку 

Цільових показників, розроблених в рамках проекту з перегляду Національних 

цілей до Протоколу про воду та здоров’я, були проаналізовані основні 

результати процесу виконання Україною зобов’язань за Протоколом про воду 

та здоров’я до Конвенції про охорону та використання транскордонних 

водотоків.  
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природних територій особливої охорони  

3. Заступник голови Вченої ради Дмитрієва Олена Олексіївна – д-р екон. наук, 

старш. наук. співроб., заступник директора з наукової роботи та маркетингу 

наукових  досліджень,  завідувач  лабораторії  екологічно 

 безпечного природокористування, засобів і методів моніторингу довкілля  

4. Секретар Вченої ради – Савченко Наталя Володимирівна –  вчений секретар  

5. Аніщенко Людмила Яківна – д-р. техн. наук, доц., завідувач лабораторії оцінки 

впливу на навколишнє середовище та екологічної експертизи (ZOOM)  

6. Брук Володимир Вікторович – канд. техн. наук, в. о. завідувача лабораторії 

проблем формування та регулювання якості вод  

7. Варламов Євгеній Миколайович – канд. техн. наук, старш. наук. співроб., 

завідувач сектору засобів і методів моніторингу навколишнього природного 



 

середовища лабораторії екологічно безпечного природокористування, засобів і 

методів моніторингу довкілля (ZOOM)  

8. Зінченко Ірина Василівна – завідувач лабораторії міських і виробничих стічних 

вод (ZOOM)  

9. Калініченко Олена Олексіївна – завідувач лабораторії еколого-аналітичних 

досліджень (ZOOM)  

10. Квасов Володимир Андрійович – канд. техн. наук, старш. наук. співроб., 

провідний науковий співробітник. сектору засобів і методів моніторингу 

навколишнього природного середовища лабораторії екологічно безпечного 

природокористування, засобів і методів моніторингу довкілля (ZOOM)  

11. Клімов Олександр Васильович – канд. геогр. наук,  завідувач сектору досліджень 

територій особливої охорони лабораторії досліджень екологічної стійкості 

об’єктів довкілля та природних територій особливої охорони (ZOOM)  

12. Коваленко Григорій Дмитрович – д-р фіз.-мат. наук, проф., старший науковий 

співробітник лабораторії радіоекологічної безпеки та радіаційного моніторингу  

13. Козловська  Оксана  Вікторівна  –  науковий  співробітник 

 лабораторії радіоекологічної безпеки та радіаційного моніторингу; голова Ради 

молодих вчених (ZOOM)  

14. Крайнюкова Алла Миколаївна – д-р біол. наук, проф., завідувач лабораторії 

біологічних досліджень та біотестування (ZOOM)  

15. Маркіна Надія Кузьмівна – завідувач лабораторії екологічної гідрогеології та 

оцінювання екологічного стану територій  

16. Палагута Оксана Анатоліївна – канд. техн. наук, старший науковий співробітник 

сектору засобів і методів моніторингу навколишнього природного середовища 

лабораторії екологічно безпечного природокористування, засобів і методів 

моніторингу довкілля; член Ради молодих вчених (ZOOM)  

17. Пісня Леонід Андрійович – канд. техн. наук, провідний науковий співробітник 

лабораторії оцінки впливу на навколишнє середовище та екологічної експертизи 

(ZOOM)  

18. Свердлов Борис Соломонович –  старший науковий співробітник лабораторії 

оцінки впливу на навколишнє середовище та екологічної експертизи  

19. Ткачова Олена Володимирівна – завідувач сектору розробки систем управління 

відходами лабораторії охорони атмосферного повітря та систем управління 

відходами (ZOOM)  

20. Уберман Володимир Ілліч – канд. техн. наук, провідний науковий співробітник. 

лабораторії проблем формування та регулювання якості вод (ZOOM)  

21. Хабарова Ганна Володимирівна – канд. техн. наук, старший науковий 

співробітник  лабораторії  радіоекологічної  безпеки  та 

 радіаційного моніторингу, завідувач аспірантурою зі спеціальності 101 – 

Екологія, галузь знань 10 – Природничі науки (ZOOM)  



 

22. Цапко Наталія Сергіївна – канд. техн. наук, доц., старший науковий співробітник 

лабораторії міських і виробничих стічних вод (ZOOM)  

23. Шевченко Людмила Петрівна – завідувач сектору оцінювання екологічного стану 

 територій  лабораторії  екологічної  гідрогеології  та  оцінювання 

екологічного стану територій  

24. Юрченко Анатолій Іванович – завідувач лабораторії природоохоронних заходів в 

агропромисловому та паливно-енергетичному комплексах   

  

ЗАПРОШЕНІ:  

Старко М. В. – старший науковий співробітник лабораторії досліджень екологічної 

стійкості об’єктів довкілля та природних територій особливої охорони, УКРНДІЕП; 

Карлюк А. А. – науковий співробітник лабораторії досліджень екологічної стійкості 

об’єктів довкілля та природних територій особливої охорони, УКРНДІЕП;   

Гаджиєв Е. Н. – провідний інженер сектору дослідження технологічних викидів 

забруднюючих речовин та еколого-енергетичного аудиту лабораторії охорони 

атмосферного повітря та систем управління відходами; голова первинної профспілкової 

організації, УКРНДІЕП; (ZOOM) Деменко А.В. – науковий співробітник лабораторії 

біологічних досліджень та біотестування, УКРНДІЕП. (ZOOM)  

  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  

1. Про розгляд звіту про науково-дослідну роботу № 7 «Наукове супроводження процесу 

досягнення Україною національних цільових показників до Протоколу про воду та 

здоров’я» (остаточний звіт) на замовлення Міндовкілля України.  

Науковий керівник: Васенко Олександр Георгійович   

Доповідач: Карлюк Аліна Андріївна  

Рецензент внутрішній: Клімов Олександр Васильович  

Рецензент зовнішній: Воронков Олексій Олександрович, доцент кафедри земельного 

адміністрування і геоінформаційних систем Харківського національного університете 

міського господарства ім. О.М. Бекетова, канд. економ. наук.  

  

1. СЛУХАЛИ:  

Карлюк А. А. – виступила з доповіддю про розгляд науково-дослідної роботи № 7 

«Наукове супроводження процесу досягнення Україною національних цільових 

показників до Протоколу про воду та здоров’я» (остаточний звіт) на замовлення 

Міндовкілля України. У своїй доповіді вона зазначила що робота є актуальною. Україна є 

Стороною Протоколу про воду та здоров’я до Конвенції ЄЕК ООН про охорону та 

використання транскордонних водотоків та міжнародних озер. Відповідно до ст. 1 

Протоколу про воду та здоров’я, мета Протоколу: сприяти охороні здоров’я та 

благополуччю людей згідно з принципами сталого розвитку шляхом удосконалення 

управління водними ресурсами, включаючи охорону водних екосистем, а також шляхом 

контролю і зниження ступеня поширення захворювань, пов’язаних із водою.   

  

На виконання положень ст. 6.2 Протоколу, в 2011 році було розроблено 15 національних 

цільових показників , поступове досягнення яких планувалося в два етапи (контрольні 



 

періоди – 2015 та 2020 рр.). Мінприроди як головний координатор впровадження Протоколу 

звернулося до Європейської Економічної Комісії ООН по  допомогу в перегляді НЦП до 

Протоколу про воду та здоров’я.  В рамках цього проекту у 2018 році був розпочатий 

перегляд переліку НЦП до Протоколу про воду та здоров’я, в ході якого контрольними 

індикаторами було охоплено всі 20 цільових областей Протоколу про воду та здоров’я.   

  

Метою роботи є наукове супроводження процесу досягнення Україною національних 

цільових показників до протоколу про воду та здоров’я.  

  

Основні завдання роботи:   

1. Підготовка розділів щодо стану впровадження Протоколу про воду та здоров’я до 

Національної доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні та 

Національної доповіді про стан навколишнього природного середовища.   

2. Супроводження процесу обговорення переліку оновлених НЦП із громадськістю  на 

регіональному рівні.   

3. Супроводження процесу затвердження оновленого Переліку національних цільових 

показників до Протоколу про воду та здоров’я.  

  
Основні результати роботи:  

В результаті виконаної роботи проведено аналіз:  

- стану впровадження Протоколу про воду та здоров’я до Національної доповіді про 

якість питної води та стан питного водопостачання в Україні та Національної доповіді про 

стан навколишнього природного середовища.   

- супроводження процесу затвердження оновленого Переліку національних цільових 

показників до Протоколу про воду та здоров’я.  

  

Висновки:  

Україна є стороною Протоколу про воду та здоров’я з 2003 року. На виконання положень 

ст. 6.2 Протоколу, в 2011 році було затверджено 15  НЦП, визначено індикатори їх 

контролю та встановлено контрольні терміни їх досягнення – 2015 та 2020 роки.  

  
За результатами аналізу поточного стану виконання заходів з досягнення національних 

цільових показників можна зробити висновок, що лише 1 НЦП з 15-ти відповідатимуть 

встановленим індикаторам, більшість НЦП досягнуто лише за одним з індикаторів, два  

НЦП потребували перегляду бази порівняння.   
Визначення окремих НЦП та індикаторів до них відбувалось на основі заходів, включених 

до існуючих державних програм та фінансування яких передбачено цими програмами. 

Недосягнення НЦП в більшості випадків пов’язане саме із недостатнім рівнем 

фінансування.  

  
Не встановлено чітку відповідальність кожної з уповноважених сторін за досягнення НЦП 

до контрольного терміну, тобто відсутня скоординованість дій міністерств та відомств 

щодо цього питання.  

  



 

У 2018 році був розпочатий перегляд переліку НЦП до Протоколу про воду та здоров’я, в 

ході якого контрольними індикаторами було охоплено всі 20 цільових областей Протоколу 

про воду та здоров’я.  

  
Проекти оновлених НЦП та Плану заходів їх досягнення розміщені для громадських 

консультацій на сайті Мінприроди і пройшли громадські консультації з національними 

обговореннями в Києві за участю понад 60 представників заінтересованої громадськості з 

11 міст України. Коментарі від громадськості та заінтересованих сторін було опрацьовано 

експертною групою. 61 коментар було враховано в остаточних проектах документів.  

  
В результаті перегляду діючих нині 15 НЦП та 32 індикаторів (затверджених у 2011 році) 

до 10 цільових областей Протоколу запропоновано 42 національних показників і 76 

індикаторів прогресу до всіх 20 цільових областей Протоколу, які поки не затверджені 

офіційно.   

  

ВИСТУПИЛИ:  

Уберман В. І. – зазначив, що робота «Наукове супроводження процесу досягнення 

Україною національних цільових показників до Протоколу про воду та здоров’я» 

надзвичайно важлива в галузі водної політики та запитав, яким чином виконуються цільові 

показники на кордонах України з Росією та Росії з Україною?  

  

  



 
 


