
Гігієна води. 

Санітарні вимоги до облаштування водопостачання в закладах 

ресторанного та готельного господарства. 

Вода є одним з найважливіших елементів навколишнього середовища. Вода для 

людини має фізіологічне, санітарно-гігієнічне, виробниче та епідеміологічне 

значення. Вживання недоброякісної води може призводити до порушення 

санітарного режиму підприємств, випуску неякісної продукції, а також бути 

причиною виникнення інфекційних захворювань, харчових отруєнь, гельмінтозів та 

ін. 

Фізіологічне значення води для людини полягає в тому, що вона входить до 

складу всіх біологічних тканин. 

Фізіологічна потреба людини в питній воді складає близько 2,5-3 л на добу. 

У звичайних умовах кількість випитої рідини становить 1-1,5 л / добу, 

додатково з продуктами харчування надходить 1-1,2 л води, а також в результаті 

окислення харчових речовин в організмі утворюється до 0,5 л води. 

Організм людини погано переносить зневоднення: втрата 10% води призводить 

до порушення обміну речовин, а втрата 20-22% призводить до смерті. 

Вода є основним показником санітарного благополуччя населення. Велика 

кількість води необхідна людині для задоволення господарсько-питних потреб: для 

холодного і гарячого водопостачання, пиття, приготування їжі, миття посуду, 

вологого прибирання, прання, каналізації, поливання вулиць і т.д. 

До основних гігієнічних вимог до питної води належать: 

 бездоганні органолептичні та фізичні якості; 

 оптимальний хімічний склад; 

 неспроможність погіршення біологічної цінності їжі; 

 оптимальна жорсткість; 

 вміст радіоактивних та токсичних хімічних речовин не повинен 

перевищувати ГДК та ГДР (гранично допустимий рівень); 

 відсутність патогенних мікроорганізмів. 

Експертами ВООЗ встановлено, що близько 80% всіх інфекційних захворювань 

у світі пов'язано з незадовільною якістю питної води та порушенням санітарно-

гігієнічних норм водопостачання. 

Основні захворювання, що виникають при споживанні недоброякісної води: 

• кишкові інфекції бактеріальної природи - холера, черевний тиф, паратифи А 

і В, дизентерія, різні ентерити і ентероколіти; 

• вірусні захворювання - інфекційний гепатит, викликаний вірусом типу А 

(хвороба Боткіна), поліомієліт, аденовірусні і ентеровірусні інфекції; 

• бактеріальні зоонозні інфекції - туляремія, бруцельоз, туберкульоз, сибірська 

виразка; 

• протозойні іфекції (захворювання, викликані найпростішими) - лямбліоз, 

дизентерійна амеба; 

• гельмінтози - викликані геогельмінтами, що розвиваються без участі 

проміжного хазяїна (аскаридоз, анкілостомоз, стронгілоїдоз) і біогельмінтами, які 

проходять личинкові стадії розвитку в проміжних господарів - домашніх тварин, 

молюсках, ракоподібних і риб (бичачий ціп'як, свинячий ціп'як, опісторхоз та ін.); 

• захворювання, зумовлені хімічним складом води (високою чи низькою 

твердістю, високим вмістом речовин азотного походження, неадекватною кількістю 

мікроелементів, вмістом токсичних хімічних речовин). 



Збудники захворювань потрапляють у водойми з побутовими і виробничими 

стічними водами, без попереднього очищення і знезараження. Підземні води 

забруднюються при просочуванні стічних вод у ґрунтові води. Забруднення води у 

водопровідній мережі можливе і при різних аваріях. Найчастіше зараження 

відбувається у разі використання води для пиття, під час миття посуду і овочів з 

відкритих забруднених водойм. 

На підприємствах харчування використання забрудненої води може призвести 

до обсіменіння мікробами продуктів харчування, інвентарю, обладнання і, отже, до 

значного зниження стійкості продуктів харчування при зберіганні, виникнення 

харчових отруєнь та інфекційних захворювань серед споживачів. 

Доброякісна вода є показником високого санітарного благополуччя і життєвого 

рівня населення, яке забезпечене централізованим водопостачанням. У розвинених 

країнах держава та органи охорони здоров'я приділяють особливу увагу якості питної 

води. 

Стандартизація якості питної води є одним із найважливіших профілактичних 

заходів. 

Показники якості питної води повинні відповідати ДСТУ "Питна вода" 2874-

82. Даний стандарт застосовують для води, яка призначена для споживання 

населенням в питних і побутових цілях, для використання в процесах переробки 

продовольчої сировини та виробництва харчових продуктів, їх зберіганні і торгівлі, а 

також для виробництва продукції, що вимагає застосування води питної якості. 

При водопостачанні до уваги завжди беруть якісні показники води, до яких 

належать: жорсткість, солемісткість, забрудненість газами і механічними 

домішками, прозорість та реакція. 

Жорсткість води визначається наявністю в ній солей кальцію і магнію. За цим 

показником природні води поділені на 5 класів: дуже м'які, м'які, пом'якшені, жорсткі 

і дуже жорсткі. 

Солемісткість води визначається наявністю інших солей. Максимально 

припустима концентрація розчинених у воді солей регламентується стандартом. 

Якщо вода жорстка або забруднена домішками, то на внутрішніх поверхнях 

труб і котлів осідає накип, який призводить до зменшення теплопровідності і 

передчасного виходу з ладу апаратури і навіть цілих систем. 

Розчинені у воді гази (вуглекислий газ, кисень, сірчаний газ) спричиняють 

корозію труб. 

Реакція води (кислотність / лужність) визначається показником рН, який 

також регламентується стандартом. Реакція природних вод близька до нейтральної. 

Прозорість води визначається товщиною шару води, через який можна 

візуально або за допомогою фотоелемента розпізнати зображення хреста або певного 

шрифту. 

Питна вода повинна мати високі органолептичні властивості (бути прозорою, 

безбарвною, незабарвленою, без присмаків і запаху, мати освіжаючу температуру і не 

містити видимих домішок), нешкідлива за хімічним складом, бути безпечна в 

епідемічному й paдіаційному відношенні. 

Нормування органолептичних властивостей води ведеться за двома 

напрямками: 

- за інтенсивністю сприйняття людиною запаху, присмаку, кольорності та 

каламутності; 



- за концентрацією у воді хімічних речовин, що впливають на її органолептичні 

властивості. 

Органолептичні показники якості питної згідно нормативної документації 

наведені в таблиці 3. 

Таблиця 3. Органолептичні показники якості питної води 
Органолептичні 

показники 

Стандарти 

Україна Міжнародний 

Прозорість 

 

Запах 

Смак 

Колірність 

Каламутність 

не менш ніж 30 см 

(шрифт Снеллена) 

до 2 балів 

до 2 балів 

до 20 °С 

до 1,5 мг/л 

не викликає заперечень 

 

не викликає заперечень 

не викликає заперечень 

5-50 °С 

до 2,0 мг/л 

Температура води. Оптимальною для фізіологічних потреб людини 

температурою питної води є 8-15оС. Така температура надає воді приємну освіжаючу 

дію, краще втамовує спрагу, швидше всмоктується, стимулює секреторну і моторну 

діяльність шлунково-кишкового тракту. 

Температура води 25оС погано утамовує спрагу, температура 25-35 оС 

неприємна і викликає блювотний рефлекс. 

Смак і присмак. Питна вода повинна бути приємною, мати освіжаючий смак 

без будь-якого стороннього присмаку.  

Смак води залежить від мінерального складу води, температури її та 

розчинених газів. Розрізняють чотири основних смакових відчуття: солоне, кисле, 

солодке, гірке. Всі інші смакові відчуття називаються присмаками (лужний, 

металевий, хлорний, терпкий і т.д.). Визначення смаку і присмаку проводиться у 

безпечній воді при температурі 20оС, а в сумнівних випадках воду кип'ятять 

впродовж 5 хв і охолоджують. 

Колірність - природна властивість води, обумовлена наявністю гумінових 

речовин, які утворюються при руйнуванні органічних сполук у грунті, які 

вимиваються з нього, надходять у відкриті водойми і надають їм забарвлення від 

жовтуватого до коричневого кольору. Забарвлення воді можуть надавати сполуки 

заліза (жовто-зеленувате забарвлення), водорості, що цвітуть, завислі речовини, 

забруднення стічними водами і т.д. Гігієнічне значення колірності полягає в тому, що 

за колірності вище 35оС обмежується водоспоживання; збільшення або зменшення 

колірності підземних вод свідчить про їхнє забруднення. 

Каламутність води залежить від наявності у воді зважених частинок 

мінерального або органічного походження. Підвищена мутність обмежує 

водоспоживання і показує ступінь забруднення природних вод. 

Фізико-хімічні показники якості питної води характеризуються за 

бактеріологічними та хімічними показниками наведені в таблиці 4. та 5. 

Таблиця 4. Бактеріологічні показники якості води  
Бактеріологічні показники Стандарти 

Україна Міжнародний 

Мікробне число (кількість м/о, що 

міститься в 1 мл води) 

Не більше ніж 100 Не нормується 

Колі-індекс (кількість бактерій 

групи Е. соli в 1 л води) 

Не більше ніж 3 Не більше ніж 10 - 30 

Колі-титр (кількість води, 

у якій знаходиться 1 Е. соli) 

Не менше ніж 300 мл  

 

Таблиця 5. Хімічні речовини, що впливають на якість питної води 



Хімічні речовини Стандарти 

Україна Міжнародний 

рН 

Твердість 

Щільний осадок 

Залізо (Fe) 

Сульфати (SO4) 

Хлориди (Сl) 

Мідь (Cu) 

Цинк (Zn) 

Марганець (Мn) 

Фосфати (РO4) 

6,0-9,0 

не більш ніж 7 мг/екв/л 

1000 мг/л 

0,3 мг/л 

500 мг/л 

350 мг/л 

1,0 мг/л 

5,0 мг/л 

0,1 мг/л 

3,5 мг/л 

 

2-10 мг/екв/л 

300-1500 мг/л 

0,1-1,0 мг/л 

200-400 мг/л 

200-600 мг/л 

0,05-1,5 мг/л 

5,0-15,0 мг/л 

 

До хімічних речовин, які погіршують органолептичні властивості води, 

відносяться природні мінеральні елементи (хлориди, сульфати, залізо, мідь, цинк, 

солі кальцію і магнію), а також деякі хімічні речовини, що надходять до питної води 

в процесі її обробки (сполуки алюмінію, поліакриламід та ін), тому встановлені 

граничні нормативи вмісту таких речовин. 

Якість питної води також залежить від наявності токсичних хімічних речовин. 

Їхня кількість у воді нормується чинними стандартами (табл. 6.). 

Таблиця 2.6 Токсичні речовини, що впливають на якість питної води 
Токсичні хімічні речовини Стандарти 

Україна Міжнародний 

Нітрати (NO3) 

Нітрити(NO2) 

Фтор (F) 

Свинець (Pb) 

Миш’як (As) 

Ртуть (Hg) 

Ціаніди (Cn) 

Алюміній (Al) 

Молібден (Мо) 

Селен (Se) 

Стронцій (Sr) 

Берилій (Be) 

не більш ніж 10 мг/л 

не більш ніж 0,002 мг/л 

0,7 – 1,5 мг/л 

0,03 мг/л 

0,05 мг/л 

0,005 мг/л 

0,1 мг/л 

0,1 мг/л 

3,5 мг/л 

0,001 мг/л 

0,7 мг/л 

0,0002 мг/л 

не нормується 

не нормується 

0,8 – 1,7 мг/л 

0,1 мг/л 

0,05 мг/л 

0,001 мг/л 

0,05 мг/л 

 

Якщо природна вода не відповідає вимогам виробництва, то її попередньо 

переробляють. Комплекс заходів і технологічних процесів отримання води необхідної 

якості, називається промисловою водопідготовкою. 

Основними методами покращення якості питної води є: 

1) Очищення води шляхом освітлення й знебарвлення (усунення 

каламутності та кольоровості) - здійснюються відстоюванням води в резервуарах з 

наступною фільтрацією через піщано-вугільні фільтри. Для прискорення осадження 

зважених часток до води додають коагулянти - сірчанокислий алюміній або хлорне 

залізо. Для прискорення процесів коагуляції застосовують синтетичний органічний 

флокулянт-поліакриламід (ПАА), що підсилює злипання завислих часток, залишкова 

кількість якого в питній воді не повинна перевищувати 2мг/л. Потім вода надходить 

в резервуар чистої води для знезараження. 

2) Знезараження - проводять хімічними і фізичними методами. 

До хімічних методів знезараження відносяться хлорування і озонування. 



Хлорування - обробка води газоподібним хлором або хлорним вапном. 

Залишкова кількість хлору у воді при контакті протягом 30 хвилин має дорівнювати 

0,3-0,5мг/л, а при контакті протягом 1 год – 0,8-1,2 мг/л. 

Гігієнічна цінність методу полягає в ефективності його бактерицидної дії, 

економічності, доступності здійснення для будь-яких об’ємів води. 

Недолік хлорування полягає у наявності у знезараженій воді залишків реагенту, 

який погіршує запах і смак води. 

Озонування як метод знезараження води, з гігієнічної точки зору, має значні 

переваги перед іншими методами завдяки високій окисній властивості та вираженій 

бактерицидній дії реагенту. Озон покращує органолептичні властивості води; усуває 

кольоровість і сторонні запахи, які при хлоруванні не видаляються, зокрема, запахи 

нафти і нафтопродуктів; інактивує деякі пестициди і канцерогенні вуглеводні. 

Надмірна кількість озону не накопичується у воді, тому швидко розпадається з 

утворенням молекулярного кисню. Доза озону, необхідна для знезараження води, 

дорівнює 0,8-4 мг/л залежно від якості води, її температури, ступеня мінералізації, 

вмісту гумінових речовин. Тривалість контакту з водою від 3 до 10 хв. 

Для знезараження води можуть застосуються інші фізичні методи - кип'ятіння, 

ультразвукова або ультрафіолетова обробка. 

3) Пом'якшення - це видалення солей кальцію і магнію і знесолення - 

видалення всіх солей. Ці операції здійснюються за допомогою хімічних реакцій 

(вапновий, содовий, фосфатний способи) або фізичними способами (кип'ятіння, 

виморожування, дистиляція). 

4) Нейтралізація — застосовується для оборотної води, якщо вона забруднена 

кислотами або лугами. Частіш за все при цьому використовують хімічні засоби. 

При необхідності вода піддається спеціальним методам обробки: 

знезалізнення, пом'якшення, дезодорації, знефторювання або фторування. 

Водопостачання закладів ресторанного та готельного господарства 

здійснюється шляхом приєднання до місцевої мережі водопроводу, а її за відсутності 

– за допомогою обладнання артезіанських свердловин, шахтних колодязів з 

обов'язковим обладнанням внутрішнього водопроводу незалежно від потужності 

підприємства та джерела водопостачання. 

Необхідно, щоб якість води відповідала санітарним вимогам, а кількість 

води, що подається, повинна повністю задовольняти потреби виробництва. 

Обладнання внутрішніх мереж холодного і гарячого водопостачання має 

відповідати вимогам чинних нормативних документів. Для попередження 

забруднення води при прокладанні труб слід уникати сумісного проведення та 

перетину в землі водопровідних труб з каналізаційними. У разі необхідності їх 

сумісного обладнання труби каналізаційної мережі прокладають нижче від 

водопровідних та ізолюють шляхом розташування в трубах більшого діаметру. 

У разі користування колодязною водою шахтний колодязь необхідно 

встановлювати на відстані не менше ніж 20 м від виробничих приміщень і не менше 

ніж 50 м від бетонованих ям та приймачів для збору нечистот. Зруб колодязя має бути 

виведений над поверхнею землі не нижчим ніж 0,8 м, щільно закриватися кришкою. 

Навколо зрубу має бути зроблений глиняний «замок» завширшки не менше ніж 1 м і 

завглибшки 2 м. Біля колодязя слід обладнувати вимощені укоси з нахилом 0,1 м від 

колодязя і завширшки 2 м. 



Для забезпечення водою закладів ресторанного та готельного господарства в 

населених пунктах, де відсутній водопровід, джерело водопостачання має вибиратися 

за погодженням з місцевими закладами Держспоживпродслужби. 

Якщо потребу у воді не можуть задовольнити наявні місцеві джерела, а також 

якщо останні відсутні, допускається за погодженням з місцевими закладами 

Держспоживпродслужби підвезення води, що відповідає вимогам чинного ДСТУ 

7525:2014 “Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості”. 

Доставка води здійснюється в опломбованих спеціалізованих цистернах, 

оцинкованих бочках, флягах, бідонах транспортом, призначеним для перевезення 

харчових продуктів. 

Зберігання запасу води в закладах ресторанного господарства має 

здійснюватися в чистих бочках, баках та іншій тарі з кришками, що щільно 

закриваються і замикаються. 

Ємності для перевезення і зберігання води необхідно після звільнення від води 

ретельно промивати і періодично обробляти дезінфікуючими розчинами. 

Гаряча і холодна вода мають бути підведені до всіх мийних ванн і раковин зі 

встановленням змішувачів, а також до технологічного обладнання, де це необхідно, 

та душових. Мінімальна температура гарячої води має бути не нижчою ніж 70°С. 


