
Вступ. Вода – важлива хімічна речовина на 
планеті, середовище для природних і біологіч-
них процесів, що забезпечує життєдіяльність 
організмів і існування всього живого [1]. Неда-
ремно, ще основоположник грецької науки, 
відомий філософ, математик і астроном Фалес 
Мілетський (624–548 рр. до н. е.) вважав воду 
першоджерелом усього живого. Найбільші її 
запаси належить Світовому океану, а кров тва-
рин (як і кров людини) за елементним складом 
досить близька до складу солей океанської во-
ди [5]. 

Вода питна, яку використовують у тварин-
ництві повинна бути бездоганна в санітарному 
відношенні, нешкідлива за хімічним складом 
та мати сприятливі органолептичні властивос-
ті, що відповідають вимогам чинних стандар-
тів. Упродовж тривалого часу контроль якості 
питної води проводили відповідно до ГОСТ 
2874–82 "Вода питьевая. Гигиенические тре-
бования и контроль за качеством", дію якого 
скасовано у частині гігієнічних вимог із набут-
тям чинності в Україні Державних санітарних 
правил і норми (ДСанПіН 2.2.4–171–10 
"Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної 
для споживання людиною"). Натомість в 
Україні затверджений новий національний 
стандарт ДСТУ 7525:2014 "Вода питна. Вимо-
ги та методи контролювання якості", що рег-
ламентує показники якості питної води. Він 
має розширений перелік показників епідеміч-
ної безпеки питної води, мікробіологічного, 
паразитарного та вірусного забруднення, вста-
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новлює гранично допустимі концентрації на 
ряд токсичних сполук [3, 4, 8]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Для водопостачання населених пунктів і об’-
єктів тваринництва найбільш придатними є 
підземні артезіанські води, які знаходяться під 
водонепроникними пластами (глина, кристалі-
чні породи), що захищає їх від безпосередньо-
го надходження забруднюючих речовин. При 
цьому розповсюдженість та специфіка їх скла-
ду значною мірою визначається не лише при-
родними особливостями формування підзем-
них вод, а й наслідками господарської діяльно-
сті людини [6, 11, 12, 13 ]. 

Вважають, що питна вода, як складова біо-
геохімічного ланцюга, є одним із джерел над-
ходження мінеральних речовин в організм тва-
рин. В свою чергу нестача чи надлишок мак-
ро- і мікроелементів у ґрунтах, воді та кормах 
можуть істотно впливати на стан здоров’я тва-
рин, їх продуктивність та якість продукції [2, 
7, 9, 10]. А тому, встановлення науково-
обґрунтованих вимог до споживання питної 
води, показників її якості і безпечності прийн-
ятих на державному рівні, є важливою умовою 
забезпечення добробуту людини та тварин. 

Мета роботи – з'ясувати основні вимоги 
чинних нормативних документів до показни-
ків безпечності та якості питної води. 

Результати та їх обговорення. Основним 
критерієм оцінювання якості питної води в 
першу чергу є її епідемічна безпека.  
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Таблиця 1. Нормативні вимоги до якості питної води 

Назва показника* 

Норматив, не більше ніж 

ГОСТ 2874-
82 

ДСТУ 7525:2014 
централізованого 
водопостачання 

нецентралізованого 
водопостачання 

Число бактерій в 1 см3  
води (ЗМЧ) при t 37 °C 

100 100 20 

Число бактерій групи кишкових паличок 
в 1 дм3 (індекс БГКП) 

3 3 Відсутність 

Алюміній (Al), мг/дм3 0,5 0,2 (0,5) 1) Відсутність 
Берилій (Be), мг/дм3 0,0002 0,0002 Відсутність 
Молібден (Mo),мг/дм3 0,25 0,07 Відсутність 
Миш’як (As), мг/дм3 0,05 0,01 Відсутність 
Нітрати (за NO3), мг/дм3 45,0 50,0 5,0 
Поліакриламід залишковий, мг/дм3 2,0 0,0001 Відсутність 
Свинець (Pb), мг/дм3 0,03 0,01 Відсутність 
Селен (Se), мг/дм3 0,01 0,01 Відсутність 
Стронцій (Sr), мг/дм3 7,0 7,0 2,0 
Фториди (F), мг/дм3 для кліматичних зон: 

II 
III 
IV 

  
1,5 
1,2 
0,7 

  
1,5 
1,2 
0,7 

  
1,5 
1,2 
0,7 

Водневий показник, одиниці рH 6,0 – 9,0 6,5 – 8,5 6,5 – 8,5 
Залізо загальне (Fe), мг/дм3 0,3 (1,0)1) 0,2 (1,0) 1) Відсутність 
Загальна жорсткість, ммоль/дм3 7 (10) 1) 7 (10) 1) 7 (1,5 – 7 )** 
Марганець (Mn), мг/дм3 0,1 (0,5) 1) 0,05 (0,5) 1) Відсутність 
Мідь (Cu), мг/дм3 1,0 1,0 Відсутність 
Поліфосфати (за PO4

3-), мг/дм3 3,5 3,5 Відсутність 
Сульфати, мг/дм3 500 250 (500) 1) 150 
Сухий залишок, мг/дм3 1000 (1500) 1) 1000 (1500) 1) 1000 (200 – 500)** 
Хлориди, мг/дм3 350 250 (350) 1) 150 
Цинк (Zn), мг/дм3 5,0 1,0 Відсутність 
Запах під час нагрівання до 60°С, бали 2 2 1 
Кольоровість, градуси 20 (35) 1) 20 (35) 1) 5 
Каламутність, НОК 1,5 (2,0) 1) 1,0 (3,5) 1) 0,5 
Смак та присмак, бали 2 2 0 

Примітка: * В таблиці наведений лише перелік показників зазначених в ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая. Гигиеничес-

кие требования и контроль за качеством". 

**В дужках зазначений вміст показника в оптимальний межах, згідно з ДСТУ 7525:2014 "Вода питна. 

Вимоги та методи контролювання якості". 
1)Величина, зазначена в дужках, допускається в окремих випадках на основі оцінювання санітарно-

епідеміологічного стану місцевості. 

Відповідно до рекомендацій Всесвітньої 
організації охорони здоров’я, національні ста-
ндарти контролю за мікробіологічною забруд-
неністю води повинні бути безумовним пріо-
ритетом, за яким іде хімічний склад та радіа-
ційна безпека води. Аналіз основних показни-
ків нині чинного стандарту на питну воду 
(ДСТУ 7525:2014) встановлює більш високі 

вимоги до питної води (табл. 1). 
Зокрема, допустиме загальне мікробне число 

(ЗМЧ) для води нецентралізованого водопоста-
чання не повинне перевищувати 20, що в порі-
внянні з ГОСТ 2874–82 знижено в 5 раз, а бак-
терій групи кишкових паличок (індекс БГКП) в 
1 дм3 взагалі не повинно бути. 

Позитивним моментом є зроблена в ДСТУ 
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Таблиця 2. Показники фізіологічної повноцінності мінерального складу питної води 
ДСанПіН 2.2.4–171–10 

7525:2014 (далі ДСТУ) спроба систематизації 
підходу та впорядкування інформації, що сто-
сується побудови документа, нормативних 
посилань на методи контролювання показни-
ків якості води та класифікації показників її 
якості. Зокрема, останні розділені на наступні 
групи: мікробіологічні, вірусологічні, парази-
тологічні, мікологічні, рівня токсичності, раді-
аційної безпеки, органолептичні, хімічні, що 
впливають на органолептичні властивості пит-
ної води, токсикологічні показники безпеки 
хімічного складу питної води, речовини, які 
утворюються і надходять в питну воду під час 
водопідготовки. 

У новому національному стандарті України 
в порівнянні із попереднім міждержавним 
знижені нормативи для ряду хімічних елемен-
тів: алюмінію (в 2,5 рази), свинцю (в 3 рази), 
молібдену (в 3,6 рази), миш’яку (в 5 разів), 
заліза і цинку (відповідно в 1,5 та 5 разів), які 
є токсикологічними показниками безпеки пит-
ної води. При чому вода нецентралізованого 
водопостачання цих металів взагалі не пови-
нна містити. Це безумовно є позитивним мо-
ментом стосовно дотримання гігієнічних ви-
мог, проте, в свою чергу, передбачає впрова-
дження державних методик виконання дослі-
джень та сучасний науково-технічний рівень 
здійснення методів контролю санітарних по-
казників безпечності та якості води, а отже й 
відповідну матеріально-аналітичну базу. 

Також варто відзначити, що в документі 
ДСанПіН 2.2.4–171–10 наводяться показники 
фізіологічної повноцінності мінерального 
складу питної води (табл. 2), що є важливим з 
позиції фізіологічної її повноцінності, особли-

во для таких елементів як калій, кальцій, маг-
ній і йод. Однак, відповідно із ДСТУ 
7525:2014, у воді централізованого водопоста-
чання їх тепер не визначають. Окрім того, та-
кий вкрай необхідний мікроелемент як Йод, 
взагалі відсутній у стандарті. А отже, розробка 
і впровадження науково-обґрунтованих норм 
надходження та нормування мінеральних ком-
понентів в питній воді є вкрай необхідним і 
перспективним напрямом досліджень у меди-
цині в цілому і тваринництві зокрема. 

Відповідно до законодавства України держа-
вні стандарти України мають рекомендаційний 
характер, повинні вміщувати технічні аспекти 
проблеми та відповідати вимогам чинних дер-
жавних санітарних правил і норм. Згідно з За-
коном України "Про технічні регламенти та 
процедури оцінки відповідності", застосування 
стандартів чи їх окремих положень є обов’яз-
ковим для: 
• суб’єктів господарювання, якщо на стандар-

ти є посилання в технічних регламентах; 
• учасників угоди (контракту) щодо розроб-

лення, виготовлення чи постачання продук-
ції, якщо в ній (ньому) є посилання на певні 
стандарти; 

• виробника чи постачальника продукції, як-
що він склав декларацію про відповідність 
продукції певним стандартам чи застосував 
позначення цих стандартів у її маркуванні. 
Таким чином, на теперішній час ДСанПіН 

2.2.4–171–10 залишається основним чинним 
нормативним документом у сфері питного во-
допостачання та якості питної води. Цей нор-
мативно-правовий акт (ДСанПіН) є обов’язко-
вим для виконання, погоджений із усіма заці-

Найменування показників Одиниці виміру Нормативи 

Загальна жорсткість ммоль/дм3 1,5-7,0 

Загальна лужність ммоль/дм3 0,5-6,5 

Йод мкг/дм3 20-30 

Калій мг/дм3 2-20 

Кальцій мг/дм3 25-75 

Магній мг/дм3 10-50 

Натрій мг/дм3 2-20 

Сухий залишок мг/дм3 200-500 

Фториди мг/дм3 0,7-1,2 



кавленими міністерствами та відомствами і 
зареєстрований в Міністерстві юстиції в уста-
новленому порядку. В ньому враховані мініма-
льні вимоги Директиви ЄС та рекомендації 
Всесвітньої організації охорони здоров’я 
(щодо необхідності врахування культурних, 
економічних, соціальних та місцевих умов ко-
жною країною), що передбачає підвищенні 
вимоги до показників безпечності та якості 
питної води. 

Висновки. Санітарно-гігієнічний контроль 
питної води в тваринництві необхідно прово-
дити за показниками якості і безпечності згід-

но з чинними в Україні ДСанПіН 2.2.4–171–10 
"Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної 
для споживання людиною", що передбачає 
підвищені вимоги до матеріально-аналітичної 
бази установ ветеринарної медицини. Пробле-
мним питанням лишається не лише контроль 
за санітарно-токсикологічними показниками 
безпечності питної води, а й розробка та впро-
вадження науково-обґрунтованих норм фізіо-
логічної повноцінності її мінерального складу, 
особливо в окремих регіонах, зважаючи на 
природні особливості окремих біогеохімічних 
зон країни. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА ВОДЫ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ: 
НОРМАТИВНО ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

Орищук О.С., Милостивый Р.В., Рубан Н.О., Тихоненко В.А. 

Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет, г. Днепр 

Проведен анализ безопасности и качества состава воды, которая используется для поения животных 

в хозяйствах при разных нормативно правовых аспектах.  Представлена санитарно-гигиеническая оценка 

источников водоснабжения, проанализированы санитарно-гигиенические показатели безопасности и ка-

чества питьевой воды. 

Ключевые слова: безопасность и качество, ГОСТ, ГСанПиН, питьевая вода, химический состав воды. 

PROVIDING OF SAFETY AND QUALITY OF WATER IS IN STOCK-RAISING: 
NORMATIVELY LEGAL ASPECTS. 

O. Orishchuk, R. Milostiviy, N. Ruban, V. Tikhonenko 
Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnipro 

In this article the results of the safety analysis and the quality of the composition of water, wich was con-

ducted, which is used for watering the animals of the farms under the different normative and legal aspects. The 

sanitary-hygienic assessment of water sources is presented, the hygienic safety parameters and the quality of 

drinking water was analyzed. Water – is an important chemical solution in all over the world, it is natural proc-

esses of the environment and the biology, that ensures the organisms livelihoods and the existence of all alive. 

The drinking water, which is used in animal breeding should be flawless in sanitary terms, harmless chemical 

composition and has favorab le organoleptic properties that meet current standards. For a long time monitoring 

of drinking water quality was carried out in accordance with State Standard 2874-82 "The drinking water. The 

hygienic requirements and quality control ", the effect is reversed in terms of hygiene requirements of the entry 

into force in Ukraine state sanitary rules and norms (STATE STANDARDS 2.2.4-171-10" The hygienic require-

ments for drinking water intended for human consumption "). In Ukraine approved a new national standard ISO 

7525: 2014 "The drinking water. The requirements and quality control methods", which regulates the quality of 

the drinking water. It has expanded the list of indicators epidemiological safety of drinking water, microbiologi-

cal, parasitic and viral contamination, sets the maximum allowable concentration of a number of toxic com-

pounds. The new national standard in Ukraine in comparing with the previous intergovernmental lowered stan-

dards for some chemical elements: aluminum (2.5 times), lead (3 times), molybdenum (3.6 times), arsenic (5 

times) , iron and zinc (respectively 1.5 and 5 times), which are indicators of toxicological safety of drinking water. 

Moreover, the decentralized water supply does not contain these metals. This is certainly positive development 

regarding compliance with the hygiene requirements, however, provides for the introduction of state of research 

methods and modern scientific and technical level of implementation of methods for monitoring the health indica-

tors of the safety and the quality of the water and, therefore, is suitable material and analytical basis. 

Key words: drinking water, quality and safety, water chemistry, DSANPIN, GOST. 


