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У зв’язку з необхідністю  уніфікації процедур і вимог, що застосовуються до товарів і послуг, 

насамперед, щодо оцінки відповідності, з метою усунення технічних бар’єрів у торгівлі проаналізовано 

перелік методик випробувань мінеральних вод, згідно яких проводиться їх оцінка відповідності та визначення 

окремих показників безпечності та якості. У роботі виконано аналіз метрологічних характеристик 

методик, затверджених у вигляді міжнародних, національних стандартів, стандартів, прийнятих до 1992 

р., методик випробувань щодо оцінювання їх придатності до реалізації не тільки у випробувальних, а й у 

виробничих лабораторіях. За результатами аналізу з 42 показників  методики виконання вимірювань, які 

зазначено у ДСТУ 878-93 (нормативний документ на фасовані мінеральні води) та ГСТУ 42.10-02-96 

(нормативний документ на лікувальні води, які застосовуються в санаторно-курортній практиці), 13 

показників, які є обов’язковими до виконання, оскільки вони зазначені у відповідних нормативних документах, 

не чинні. За результатами аналізу метрологічних характеристик методик випробувань показників 

безпечності та якості мінеральних вод розроблено перелік методик випробувань мінеральних вод на період 

2019−2021 рр., який включає національні стандарти, атестовані в Україні методики та ГОСТ на питні 

води, зокрема, на сульфати, амоній та залізо. Однак дію цих ГОСТ на випробування питних вод після 2021 р. 

буде скасовано, і їх також слід замінити або на міжнародні, або розробити національні стандарти. При 

підборі методик випробувань мінеральних вод враховували два аспекти: відповідність метрологічних 

характеристик методик при проведенні оцінки відповідності мінеральних вод, враховуючи особливості 

складу самих мінеральних вод (застосовність методики як для низько-, так і для високомінералізованих вод − 

роп), та економічну доцільність проведення випробування за відповідною методикою (через неможливість 

багатьох випробувальних та виробничих лабораторій використання високовартісного обладнання). З метою 

забезпечення сучасними стандартами (міжнародними та національними) виробників фасованих мінеральних 

вод та випробувальних лабораторій, які проводять оцінку відповідності мінеральних вод, запропоновано 

перелік методик випробувань мінеральних вод, які необхідно розробити в Україні на заміну міждержавним 

ГОСТ або методикам, метрологічні характеристики яких не відповідають чинним в Україні правилам 

законодавчої метрології, та надати їм статус національних стандартів (щодо визначення синьогнійної 

палички, сульфатів, амонію, бромідів та йодидів). Це надасть можливість українським виробникам 

фасованих мінеральних вод оптимізувати виробничі витрати щодо випуску української продукції та успішно 

розширити її частку на зовнішньому ринку. 

Ключові слова: мінеральні води, методики випробування, метрологічні характеристики, валідація, 

стандарт. 

 

В связи с необходимостью унификации процедур и требований, применяемых к товарам и услугам, 

прежде всего, по оценке соответствия, с целью устранения технических барьеров в торговле  

проанализирован перечень методик испытаний минеральных вод, согласно которым проводится их оценка 

соответствия и определение отдельных показателей безопасности и качества. В работе выполнен анализ 

метрологических характеристик методик, утвержденных в виде международных, национальных 

стандартов, стандартов, принятых до 1992 г., методик испытаний относительно оценки их пригодности к 

реализации не только в испытательных, но и в производственных лабораториях. По результатам анализа из 
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42 показателей методики выполнения измерений, которые указаны в ДСТУ 878-93 (нормативный документ 

на фасованные минеральные воды) и ГСТУ 42.10-02-96 (нормативный документ на лечебные воды, которые 

применяются в санаторно-курортной практике), 13 показателей, которые являются обязательными к 

исполнению, поскольку они указаны в соответствующих нормативных документах, не действуют. По 

результатам анализа метрологических характеристик методик испытаний показателей безопасности и 

качества минеральных вод разработан перечень методик испытаний минеральных вод на период 2019-2021 

гг., который включает национальные стандарты, аттестованные в Украине методики и ГОСТ на питьевые 

воды, в частности, на сульфаты, аммоний и железо. Однако действие этих ГОСТ на испытания питьевых 

вод после 2021 будет отменено, и их также следует заменить или на международные, или разработать 

национальные стандарты. При подборе методик испытаний минеральных вод учитывали два аспекта: 

соответствие метрологических характеристик методик при проведении оценки соответствия минеральных 

вод, учитывая особенности состава самих минеральных вод (применимость методики как для низко-, так и 

для высокоминерализованных вод – рап, и экономическую целесообразность проведения испытания по 

соответствующей методике (из-за невозможности многих испытательных и производственных 

лабораторий использования дорогостоящего оборудования). С целью обеспечения современными 

стандартами (международными и национальными) производителей фасованных минеральных вод и 

испытательных лабораторий, проводящих оценку соответствия минеральных вод, предложен перечень 

методик испытаний минеральных вод, которые необходимо разработать в Украине на замену 

межгосударственным ГОСТ или методикам, метрологические характеристики которых не соответствуют 

действующим в Украине правилам законодательной метрологии, и предоставить им статус национальных 

стандартов (по определению синегнойной палочки, сульфатов, аммония, бро МИДов и йодидов). Это 

позволит украинским производителям фасованных минеральных вод оптимизировать производственные 

затраты по выпуску украинской продукции и успешно расширить ее долю на внешнем рынке. 

Ключевые слова: минеральные воды, методики испытания, метрологические характеристики, 

валидация, стандарт. 

 

In connection with the necessity to unify the procedures and requirements applicable to goods and services, first 

of all, with regard to conformity assessment, in order to eliminate technical barriers to trade, a list of methods for 

testing mineral waters has been analyzed, according to which their assessment of conformity and determination of 

individual safety and quality indicators. The paper analyzes the metrological characteristics of the methods approved 

in the form of international, national standards, standards adopted before 1992, test methods for assessing their 

suitability for implementation not only in the testing, but also in the production laboratories. According to the results 

of the analysis of 42 indicators of the measurement methodology, which are specified in DSTU 878-93 (regulatory 

document on packaged mineral water) and GSTU 42.10-02-96 (normative document on medical waters used in 

sanatorium practice), 13 indicators , which are mandatory, as they are specified in the relevant normative documents, 

are not valid. According to the results of the analysis of the metrological characteristics of the methods of testing the 

indicators of safety and quality of mineral waters, a list of methods of tests of mineral waters for the period 2019-

2021 has been developed, which includes national standards certified in Ukraine methodology and GOST for drinking 

water, in particular, on sulfates, ammonium and iron . However, the effect of these GOST on the testing of drinking 

water after 2021 will be abolished, and they should also be replaced either internationally or to develop national 

standards. In selecting the methods of testing mineral waters, two aspects were taken into account: the conformity of 

metrological characteristics of the methods during the assessment of the conformity of mineral waters, taking into 

account the features of the composition of the mineral water itself (applicability of the method for both low and high 

mineral waters), and the economic feasibility of testing for the appropriate method (due to the impossibility of many 

testing and production laboratories to use high-value equipment). In order to provide modern standards 

(international and national) of packaged mineral water producers and test laboratories conducting an assessment of 

the conformity of mineral waters, a list of methods for testing mineral waters, which is to be developed in Ukraine for 

the replacement of interstate GOST or methods, the metrological characteristics of which do not correspond to the 

current one, is proposed. in Ukraine the rules of legal metrology, and to give them the status of national standards 

(for the definition of Pseudomonas spit, sulfates, ammonium, bro copper and iodide). This will enable Ukrainian 

producers of packaged mineral water to optimize production costs for the production of Ukrainian products and 

successfully expand its share in the foreign market. 

Keywords: mineral waters, test methods, metrological characteristics, validation, standard. 

 

 

  



 

 

ISSN 1993-9981 print 

ISSN 2415-3575 online 

Методи та прилади контролю якості 

№ 1 (42) 2019 
87 

 

Вступ. 

Інтеграція України в світову економіку, 

активне просування вітчизняної продукції на 

світові ринки обумовили необхідність 

реформування законодавчої бази в сфері 

технічного регулювання, стандартизації та 

оцінки відповідності. Потужним інструментом 

розвитку міжнародної торгівлі є взаємне 

визнання сертифікатів і норм технічного 

регулювання. Угода про асоціацію між 

Україною та ЄС відкриває для України 

величезний ринок [1]. 

Враховуючи, те, що Україна перебуває в 

процесі приведення свого законодавства, у тому 

числі з технічного регулювання, у відповідність 

до вимог ЄС, питання удосконалення процесу 

оцінки відповідності (ОВ) продукції в умовах 

трансформації законодавства є актуальним. 

В Україні, як і у всьому світі, зростає 

культура споживання води, і великої 

популярності набувають фасовані мінеральні 

води (МВ), зокрема, які можна вживати 

щоденно.  

Не дивлячись на те, що гармонізація 

національного та міжнародного законодавства у 

сфері технічного регулювання відбувається 

швидкими темпами, у законодавстві та 

нормативній базі щодо МВ є ряд питань, які 

гальмують цю гармонізацію. 

Новими законодавчими актами, зокрема, 

Законом України [2] усі МВ, включаючи 

лікувальні, безпідставно віднесено до харчових 

продуктів, і дотепер не розроблено гігієнічних 

вимог щодо МВ.  

Стосовно методик випробувань показників 

безпечності та якості варто зазначити, що 

Постановою [3] 01.01.2019 р. сплив 

чотирьохрічний перехідний період, коли ГОСТ, 

розроблені до 1992 р., мали бути скасовані. 

Частина показників безпечності та якості 

МВ оцінюються за радянськими стандартами 

ГОСТ, які наразі не є дійсними, процедура ОВ 

МВ недосконала, а це, звичайно, може вплинути 

на якості продукції та здоров᾿ї споживачів. 

Постановка завдання. 

Отже метою роботи було проведення 

метрологічного аналізу методик випробувань 

МВ та розробка пропозицій з їх впровадження в 

Україні з урахуванням європейських вимог 

щодо їх метрологічних характеристик для 

удосконалення процесу оцінки відповідності 

МВ. 

Для вирішення цієї мети було поставлено 

наступні завдання: 

− дослідити національну та європейську 

нормативну базу на МВ та методики їх 

випробувань; 

− виконати аналіз метрологічних 

характеристик методик (межа виявлення, 

діапазон вимірювання, точність, 

повторюваність, відтворюваність, 

невизначеність тощо) щодо оцінювання їх 

придатності до реалізації не тільки у 

випробувальних, а й у виробничих лабораторіях, 

відповідність особливостям проведення 

випробувань МВ, правилам законодавчої 

метрології та їх економічну доцільність; 

звернути увагу на терміни дії методик, зокрема, 

ГОСТ, прийнятих до 1992 р.; 

− розробити перелік методик 

випробувань МВ на період дії ГОСТ на питні 

води, який включає національні стандарти, 

атестовані в Україні методики та ГОСТ; 

− запропонувати перелік методик 

випробувань МВ, які необхідно розробити в 

Україні на заміну міждержавним ГОСТ або 

методикам, метрологічні характеристики яких 

не відповідають чинним в Україні правилам 

законодавчої метрології, та надати їм статус 

національних стандартів. 

Шляхи вирішення проблеми. 

Оцінка безпечності та якості МВ 

здійснюється відповідно до ДСТУ 878-93, ГСТУ 

42.10-02-96 [4]. Згідно з ДСТУ 878-93 роботи з 

щорічного повного контролю безпечності та 

якості МВ – особливого виду ОВ – виконує 

випробувальна лабораторія (ВЛ) Державної 

установи «Український науково-дослідний 

інститут медичної реабілітації та курортології  

Міністерства охорони здоров’я України». ВЛ 

акредитована на відповідність вимог ДСТУ ISO 

17025. 

Дослідження безпечності та якості МВ 

згідно вимог Закону України [5] відноситься до 

сфери державного метрологічного контролю і 

нагляду. Проведення цих робіт значною мірою 

залежить від єдності та достовірності 

вимірювань. 

При оцінці якості МВ, зокрема за фізико-

хімічними показниками безпечності та якості, 

застосовують кількісні методи. Під час 
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проведення  хімічного аналізу МВ запорукою 

адекватної оцінки їх якості є відповідне 

метрологічне забезпечення, аналіз причин 

виникнення похибок, порівняння отриманих 

критеріїв надійності та точності методів 

хімічного аналізу [6]. 

Розглядаючи хімічний аналіз, доцільно 

означити ряд його метрологічних особливостей, 

оскільки різні методи відрізняються між собою 

за чутливістю, селективністю, трудомісткістю, а 

також за типом обладнання [7]. 

Аналіз нормативних документів щодо 

методик випробувань МВ показав, що за ДСТУ 

878-93, ГСТУ 42.10-02-96 більшість з них є 

стандарти радянських часів. Зміни щодо нових 

методик до цих стандартів не вносилися. Проте 

зазначалося, що можлива ОВ за будь-якими 

атестованими методиками. Частина методик 

випробувань, якими користується ВЛ, є 

національні стандарти, частина методик – 

методики виконання вимірювань, атестовані в 

Україні, а ще частина – методики випробувань, 

розроблені самою ВЛ, але є атестовані. Отже 

вже є суперечності між змістом стандартів 

ДСТУ 878-93, ГСТУ 42.10-02-96 та сферою 

акредитації ВЛ. 

Варто відмітити, що крім ВЛ моніторинг 

окремих показників безпечності та якості МВ 

виконують також і виробничі лабораторії, 

атестовані на відповідність ДСТУ ISO 10012. 

Перелік методик випробувань МВ згідно 

стандартів та які використовують лабораторії,  

наведено у табл. 1. 

 

Таблиця 1 – Перелік методик випробувань МВ. 

№ 
з/п 

Показник Методика випробування 
Згідно ДСТУ 878, 
ГСТУ 42.10-02-96 

Чинність 
методики      
у 2019 р. 

За сферою акредитації 
ВЛ 

Чинність 
методики      
у 2019 р. 

Пропонована  методика 
на 2019−2021 рр. 

Санітарно-мікробіологічні показники 
1 Загальне 

мікробне 
число (ЗМЧ) 

ГОСТ 18963 не чинний ГОСТ 18963 не чинний ДСТУ ISO 6222 

2 Кількість 
бактерій групи 
кишкових 
паличок 

ГОСТ 18963 не чинний ГОСТ 18963 не чинний ДСТУ ISO 9308-1 
ДСТУ ISO 9308-2 
МВ 10.2.1-113-2005 

3 Синьогнійна 
паличка  

МР [8] − Посібник [13] − Посібник [13] 
МР [8] 

Органолептичні показники 
4 Запах ГОСТ 23268.1 не чинний ГОСТ 23268.1 не чинний ДСТУ 878-93 (зм. 33) 

ДСТУ 7099  5 Прозорість 
6 Смак 
7 Колір 

Фізико-хімічні показники 
8 рН ГОСТ 26449.1 не чинний ДСТУ 4077 чинний ДСТУ 4077 
9 Eh [9] − Посібник [14] − Посібник [14] 

10 Перманганатна 
окисність 

ГОСТ 23268.12 не чинний ГОСТ 23268.12 не чинний МВВ 081/12-0016-01 

11 Діоксид 
вуглецю 

ГОСТ 23268.2 не чинний ГОСТ 23268.2 
ДСТУ 7153 

не чинний 
чинний 

ДСТУ 7138 
ДСТУ 7153 

Макрокомпонентний склад 
12 Натрiй та калiй                  ГОСТ 26929 не чинний Посібник [14] − Посібник [14] 
13 Кальцiй           ГОСТ 23268.5 не чинний ДСТУ ISO 6058 чинний ДСТУ ISO 6058 
14 Магнiй           ГОСТ 23268.5 не чинний ДСТУ ISO 6059 чинний ДСТУ ISO 6059 
15 Хлориди            ГОСТ 23268.17 не чинний ДСТУ ISO 9297 чинний ДСТУ ISO 9297 
16 Сульфати       ГОСТ 26449.1 не чинний ГОСТ 26449.1 не чинний ГОСТ 4389 
17 Карбонати    ГОСТ 26449.1 не чинний ГОСТ 26449.1 не чинний ДСТУ ISO 9963-2 
18 Гiдрокарбонати ГОСТ 23268.3 не чинний ГОСТ 23268.3 не чинний ДСТУ ISO 9963-1 

Санітарно-хімічні показники 
19 Нітрити ГОСТ 23268.8 не чинний ГОСТ 23268.8 не чинний ДСТУ ISO 6777 

ГОСТ 4192 
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№ 
з/п 

Показник Методика випробування 
Згідно ДСТУ 878, 
ГСТУ 42.10-02-96 

Чинність 
методики      
у 2019 р. 

За сферою акредитації 
ВЛ 

Чинність 
методики      
у 2019 р. 

Пропонована  методика 
на 2019−2021 рр. 

20 Нітрати ГОСТ 23268.9 не чинний Посібник [14] − ДСТУ 4078 
Посібник [14] 

21 Амоній ГОСТ 23268.10 не чинний ГОСТ 23268.10-78 не чинний ГОСТ 4192 
Специфічні біологічно активні компоненти та сполуки 

22 Йодиди ГОСТ 23268.16 не чинний Посібник [14] − Посібник [14] 
23 Броміди ГОСТ 23268.15 не чинний Посібник [14] − Посібник [14] 
24 Залізо загальне ГОСТ 23268.11 не чинний ГОСТ 23268.11 не чинний ДСТУ ISO 6332 
25 Залізо окисне ГОСТ 23268.11 не чинний ГОСТ 23268.11 не чинний ДСТУ ISO 6332 
26 Ортоборна 

кислота 
[9] − Посібник [14] − Посібник [14] 

27 Загальний 
органічний 
вуглець (ЗОВ) 

[10] − ДСТУ EN 1484 чинний ДСТУ EN 1484:2003 

28 Метакремнієва 
кислота 

[9] − Посібник [14] − Посібник [14] 

Показники безпечності 
29 Уран [11] − МВВ № 081/12-0923-14 чинна МВВ № 081/12-0923-14 
30 Радій  [12] − Посібник [14] − Посібник [14] 
31 Феноли ГОСТ 26449.1 не чинний МВВ № 081/12-0905-14 чинна МВВ № 081/12-0905-14 
32 Ртуть ГОСТ 26927 не чинний Посібник [14] − Посібник [14] 
33 Фториди ГОСТ 23268.18 не чинний ГОСТ 23268.18 не чинний  
34 Кадмій ГОСТ 26933 

РД 52.24.28 
не чинний 

− 
ДСТУ ISO 15586 чинний ДСТУ ISO 15586 

35 Селен ГОСТ 19431 
РД 52.24.28 

не чинний 
− 

36 Свинець ГОСТ 26932 
РД 52.24.28 

не чинний 
− 

37 Хром РД 52.24.28 − 
38 Мідь ГОСТ 26931 

РД 52.24.28 
не чинний 

− 
39 Миш᾿як ГОСТ 26930 

РД 52.24.28 
не чинний 

− 
40 Цинк ГОСТ 26934 

РД 52.24.28 
не чинний 

− 
41 Ванадій РД 52.24.28 − 
42 Стронцій ГОСТ 23950 не чинний МВВ 081/12-4701-01 чинна МВВ 081/12-4701-01 

 

Проведемо аналіз даних табл. 1. 

З 42 показників безпечності та якості МВ 

методики, якими користуються лабораторії, 13 

методик, зокрема, ГОСТ, не чинні та вимагають 

заміни, за можливістю, на національні 

стандарти. 

Однак слід зауважити, що при підборі 

методик варто враховувати  два аспекти: 

− відповідність метрологічних 

характеристик методик при проведенні 

ОВ МВ; 

− економічна доцільність проведення 

випробування за відповідною 

методикою. 

Економічна доцільність обґрунтовується 

неможливістю використання більшістю 

лабораторій високовартісного обладнання 

(газорідинних хроматографів, мас-

спектрометрів з індуктивною плазмою тощо), 

що коштують сотні тисяч євро. 

Отже розглянемо кожну методику, яка не є 

чинна та яку можна замінити на чинну, 

атестовану в Україні з максимальною 

економічною доцільністю. 

Санітарно-мікробіологічні показники – 

ЗМЧ та кількість бактерій групи кишкових 

паличок – досліджуються на cьогодні майже 

усіма лабораторіями за нечинним ГОСТ 18963. 

ВЛ при контролюванні санітарно-

мікробіологічних показників користується 

Посібником [13], методики якого мають 

метрологічну атестацію. Як альтернативні 
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методики, їх можна використовувати. Однак є 

національні стандарти − ДСТУ ISO 6222, ДСТУ 

ISO 9308-1 та ДСТУ ISO 9308-2. Стосовно 

синьогнійної палички, то до теперішнього часу 

повноцінной альтеративної методики 

методичним рекомендаціям 1984 р. [8] немає, 

хоча є ДСТУ ISO 10712, але стандарт стосується 

стічних вод. Є міжнародний стандарт ISO 16266 

на визначення синьогнійної палички методом 

мембранної фільтрації. Отже в Україні варто 

розробити національний стандарт на визначення 

синьогнійної палички у воді, можливо на основі 

міжнародного. 

Органолептичні показники нині 

оцінюються за не чинним ГОСТ 23268.1. На 

безалкологольну продукцію щодо 

органолептичних показників діє ДСТУ 7099. 

Однак цей стандарт не враховує специфіки МВ. 

Тому за нашою пропозицією до ДСТУ 878-93 

було внесено зміни щодо методики визначення 

органолептичних показників МВ, які увійшли 

до зміни № 33 до ДСТУ 878-93. 

Щодо перманганатної окисності в зміні № 

33 до ДСТУ 878-93 вилучено цей показник. Він 

є більш інформативний для питних вод. Для МВ 

варто застосовувати показник умісту ЗОВ.  

При визначенні вмісту діоксиду вуглецю в 

скляних пляшках використовують не чинний  

ГОСТ 23268.2. ДСТУ 7153 – лише для РЕТ-

пляшок, отже варто застосувати діючий 

стандарт для безалкогольної промисловості 

ДСТУ 7138. 

Щодо інших хімічних показників 

безпечності та якості МВ метрологічний аналіз 

існуючих стандартів щодо методик випробувань 

викладено в табл. 2. 

 

Таблиця 2 – Метрологічний аналіз діючих стандартів на методики випробувань МВ. 

 
Нечинні 
ГОСТ/ 

показники 

Інформація щодо 
наявності чинних 

стандартів 

Метод Метрологічні 
характеристики 

методики 

Можливість засто-
сування лабора-

торіями  

Висновок щодо 
заміни ГОСТ 

26449.1 
сульфати 

ГОСТ 4389 гравіметрія 
(для питних) 

межа виявлення –         
0,2 mg/l; точність −         
± 2 mg/l 

нескладна реалі-
зація (метод дуже 
розповсюджений) 

стандарт діє до 
2022 р.; потребує 
розробки ДСТУ 

ДСТУ ISO  
10304-1 

рідинна 
хроматографія 

межа виявлення –           
0,1 mg/l; коефіцієнт ва-
ріації при діапазоні (1,0 
−10) mg/l: (0,8−4,5) % 

передбачає наяв-
ність рідинного 
хроматографу; не 
підходить для роп 

можливе засто-
сування в якості 
альтернативної 
методики 

23268.3 
карбонати 

ДСТУ ISO 9963-2 
 

титриметрія діапазон вимірювань: 
(6−6000) mg/l; точність: 
(8−21) %; повторюва-
ність: (1−7) %; відтво-
рюваність: (4-10) % 

можлива 
реалізація; 
методика тотожна 
ГОСТ 

можливе засто-
сування в якості 
основної 
методики 

23268.3 
гідрокарб
о-нати 

ДСТУ ISO 9963-1 титриметрія діапазон вимірювань: 
(6,1−6000) mg/l; точ-
ність: (8−21) %; повто-
рюваність: (1−7) %; від-
творюваність: (4-10) % 

можлива 
реалізація; 
методика тотожна 
ГОСТ 

можливе засто-
сування в якості 
основної 
методики 

23268.8 
нітрити 

ГОСТ 4192 – для 
питних 

спектрофото-
метрія (для 
питних) 

межа виявлення –  0,003 
mg/l; точність − ± 5 % 

нескладна реалі-
зація (метод дуже 
розповсюджений) 

стандарт діє до 
2022 р. 

ДСТУ ISO 6777  
 

спектрофото-
метрія 
 

межа виявлення –         
0,003 mg/l; точність −        
± (18−30) %; повторюва-
ність: (18−30) %; від-
творюваність: (25-42) % 

використовується 
велика кількість 
ортофосфорної 
кислоти 

можливе засто-
сування в якості 
основної 
методики 

МВВ № 081/12-
0949-14 

флуориметрія межа виявлення –             
0,005 mg/l; розширена 
невизначеність: (34-44) 
% 

передбачає 
наявність 
флуориметру 

можливе засто-
сування в якості 
альтернативної 
методики 

ДСТУ ISO 
10304-1 

рідинна 
хроматографія 

межа виявлення –                
0,05 mg/l; коефіцієнт ва-
ріації при діапазоні (0,1 
−1,0) mg/l: (1,2−3,5) % 

передбачає 
наявність 
рідинного 
хроматографу 

можливе засто-
сування в якості 
альтернативної 
методики 
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Нечинні 
ГОСТ/ 

показники 

Інформація щодо 
наявності чинних 

стандартів 

Метод Метрологічні 
характеристики 

методики 

Можливість засто-
сування лабора-

торіями  

Висновок щодо 
заміни ГОСТ 

МВВ № 081/12-
0902-14 

капілярний 
електрофорез 

межа виявлення – 0,2 
mg/l; точність − ±(3 −8) 
%; повторюваність: 
(5−14) %; від-
творюваність: (10-26) % 

передбачає наяв-
ність системи 
електрофорезу; 
межа виявлення 
вища європей-
ських норм 

застосування 
методики 
недоцільне через 
високу межу 
виявлення 

23268.10 
амоній 

ГОСТ 4192 спектрофото-
метрія (для 
питних) 

межа виявлення – 0,05 
mg/l; точність − ± 5 mg/l 

нескладна реалі-
зація (метод дуже 
розповсюджений) 

стандарт діє до 
2022 р.; потребує 
розробки ДСТУ 

ДСТУ ISO 6778 потенціо-
метрія 

межа виявлення –         
0,2 mg/l; чутливість – 
зміна потенціалу давача 
приблизно на 60 mV за 
десятикратної зміни 
концентрації амонію 

потребує очищен-
ня дистиляту 
через колонку або 
сірчаною кисло-
тою; застосування 
лугів 

можливе засто-
сування в якості 
альтернативної 
методики 

ДСТУ ISO 5664 дистиляція та 
титриметрія 

межа виявлення –         
0,2 mg/l; чутливість –  
0,2 mg/l 

потребує очищен-
ня дистиляту 
через колонку або 
сірчаною кисло-
тою 

можливе засто-
сування в якості 
альтернативної 
методики 

МВВ № 081/12-
0962-15 

капілярний 
електрофорез 

межа виявлення –         
0,5 mg/l; точність −           
± (4−12) %; повторюва-
ність: (5−15) %; від-
творюваність: (10-30) % 

передбачає наяв-
ність системи ка-
пілярного елек-
трофорезу 

можливе засто-
сування в якості 
альтернативної 
методики 

ДСТУ ISO  
7150-1 
ДСТУ ISO  
7150-2 

спектрофото-
метрія 

межа виявлення –         
0,003 mg/l; повторюва-
ність: 0,002 mg/l; від-
творюваність: (0,004-
0,01) mg/l 

потребує очищен-
ня дистиляту 
через колонку 

можливе засто-
сування в якості 
альтернативної 
методики 

ДСТУ ISO 
15923-1 

спектрофото-
метрія 

межа виявлення –         
0,01 mg/l 

потребує наявно-
сті дискретного 
фотометричного 
аналізатору 

можливе засто-
сування в якості 
альтернативної 
методики 

23268.11 
залізо 

ГОСТ 4011 спектрофото-
метрія (для 
питних) 

межа виявлення –      
0,05 mg/l; точність −       
± 5 mg/l 

нескладна реалі-
зація (метод дуже 
розповсюджений) 

стандарт діє до 
2022 р. 

ДСТУ ISO 6332 спектрофото-
метрія 
 

межа виявлення – 0,01 
mg/l; точність: при 
значенні 1,003 mg/l 
розширена невизначе-
ність 0,008 mg/l 

застосування 
прекурсору 
(сірча-на 
кислота); розчини 
готувати 
щотижнево 

можливе засто-
сування в якості 
основної 
методики 

ДСТУ ISO 
15586 

атомно-
абсорбційна 
спектро-
метрія 

межа виявлення – 0,001 
mg/l; діапазон вимірю-
вань: (0,003−0,03) mg/l; 
відтворюваність (коефі-
цієнт варіації): 9,9 % 

передбачає наяв-
ність атомно-
абсорбційного 
спектрометру 

можливе засто-
сування в якості 
альтернативної 
методики 

МВВ № 081/12 
-0954-15 

флуориметрія межа виявлення –         
0,01 mg/l; точність −          
± (5−10) %; повторюва-
ність: (9−16) %; відтво-
рюваність: (20-40) % 

передбачає наяв-
ність флуориме-
тру; необхідність 
консервування 
проб 

можливе засто-
сування в якості 
альтернативної 
методики 

ДСТУ ISO 
11885 

атомно-
емісійна 
спектро-
метрія 

межа виявлення –         
0,002 mg/l; коефіцієнт 
варіації при 0,196 mg/l: 
1,7 % 

передбачає наяв-
ність атомно-емі-
сійного спектро-
метру (⁓200 тис. 
євро) 

можливе засто-
сування в якості 
альтернативної 
методики 

23268.15 Посібник [14] потенціо- межа виявлення –             методика легко можливе засто-



 

 

92 Методи та прилади контролю якості 

№ 1 (42) 2019 

ISSN 1993-9981 print 

ISSN 2415-3575 online 

 
Нечинні 
ГОСТ/ 

показники 

Інформація щодо 
наявності чинних 

стандартів 

Метод Метрологічні 
характеристики 

методики 

Можливість засто-
сування лабора-

торіями  

Висновок щодо 
заміни ГОСТ 

броміди метрія 0,001 mmol/l; діапазон 
вимірювань: (0,001−100) 
mmol/l; розбіжність: 
(7−15) % 

реалізується сування в якості 
основної 
методики 

екстракційна 
титриметрія 

межа виявлення – 5 mg/l; 
діапазон вимірювань: 
(5−100) mg/l; розбіжність: 
(10−20) % 

методика підхо-
дить для високо-
мінералізованих 
МВ (роп) 

можливе засто-
сування в якості 
основної мето-
дики для роп 

ДСТУ ISO 
10304-1 

рідинна 
хроматографія 

межа виявлення –            
0,05 mg/l; коефіцієнт ва-
ріації при діапазоні (0,1 
−1,0) mg/l: (0,6−3,8) % 

передбачає наяв-
ність рідинного 
хроматографу; не 
підходить для роп 

можливе засто-
сування в якості 
альтернативної 
методики 

МВВ № 081/12-
0903-14  

капілярний 
електрофорез 

межа виявлення –         
0,05 mg/l; діапазон 
вимірювань: (0,05−100) 
mg/l; 

передбачає наяв-
ність системи ка-
пілярного елек-
трофорезу 

можливе засто-
сування в якості 
альтернативної 
методики 

23268.16 
йодиди 

Посібник [14] потенціо-
метрія 

межа виявлення –             
0,001 mmol/l; діапазон 
вимірювань: (0,001−100) 
mmol/l; розбіжність: 
(7−15) % 

методика легко 
реалізується 

можливе засто-
сування в якості 
основної мето-
дики; потребує 
розробки ДСТУ 

ДСТУ ISO 
10304-3 

рідинна 
хроматографія 

межа виявлення –              
0,1 mg/l; діапазон вимі-
рювань: (0,1−50) mg/l;  
коефіцієнт варіації при 
0,248 mg/l: 4,89 % 

передбачає наяв-
ність рідинного 
хроматографу; не 
підходить для роп 

можливе засто-
сування в якості 
альтернативної 
методики 

МВВ № 081/12-
0903 

капілярний 
електрофорез 

межа виявлення –              
0,1 mg/l; діапазон 
вимірювань: (0,1−100) 
mg/l; 

передбачає наяв-
ність системи ка-
пілярного елек-
трофорезу 

можливе засто-
сування в якості 
альтернативної 
методики 

ДСТУ 4816 інверсійна 
вольтамперо-
метрія 
(кінетичний) 

межа виявлення –         
0,05 mg/l; діапазон 
вимірювань: (0,1−100) 
mg/l; 

передбачає наяв-
ність інверсійного 
вольтамперметру 

можливе засто-
сування в якості 
альтернативної 
методики 

23268.18 
фториди 

ГОСТ 4386 потенціо-
метрія (для 
питних) 

межа виявлення –         
0,1 mg/l; діапазон вимі-
рювань: (0,1−190) mg/l; 
похибка: 7 % 

нескладна реалі-
зація (метод дуже 
розповсюджений) 

стандарт діє до 
2022 р. 

ДСТУ ISO 
10359-1 

потенціо-
метрія 

межа виявлення –         
0,2 mg/l (0,02 mg/l з 
добавкою); діапазон 
вимірювань: (0,2−2,0) 
mg/l; коефіцієнт варіації 
при 0,283 mg/l: 2,4 mg/l 

методика для 
легкозабруднених 
вод 

можливе засто-
сування в якості 
основної 
методики 

ДСТУ ISO 
10359-2 

потенціо-
метрія 

межа виявлення –         
0,2 mg/l; 

методика для 
стічних вод  

можливе засто-
сування в якості 
основної мето-
дики для 
забруднених вод 

ДСТУ ISO 
10304-1 

рідинна 
хромато-
графія 

межа виявлення –              
0,1 mg/l; коефіцієнт 
варіації при 2,14 mg/l: 
4,1 % 

передбачає 
наявність 
рідинного 
хроматографу 

можливе засто-
сування в якості 
альтернативної 
методики 

ISO/DIS 17951-2 спекрометрія межа виявлення –         
0,1 mg/l; діапазони 
вимірювань: (0,1−1,0) та 
(1,0-10,0) mg/l; 

для стічних та 
поверхневих вод; 
дистиляція потоку 
з кислотами 

можливе засто-
сування в якості 
альтернативної 
методики 
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За даними табл. 2 можемо доопрацювати 

стовпчик № 7 табл. 1 – перелік пропонованих 

методик, атестованих в Україні, яким можна 

користуватися при проведенні ОВ МВ. Проте 

цей перелік зміниться на початку 2022 р., коли 

частина ГОСТ на питні води стане не чинна. 

 За даними табл. 2 можемо також скласти 

перелік методик випробувань МВ, які необхідно 

розробити в Україні та надати їм статус 

національних стандартів, враховуючи термін дії 

чинних ГОСТ для питних вод та те, що чинних 

тотожних методик взагалі немає або МВВ 

потребує приведення її метрологічних 

характеристик у відповідність до правил 

законодавчої метрології, зокрема, Закону [5] 

(табл. 3). 

 

Таблиця 3 – Перелік показників та методик випробувань МВ, які необхідно розробити.  

№ 
з/п 

Показник Інформація 
щодо наявності 
чинних методик 

Чинність 
методики 

Відповідність метро-
логічних характери-            

стик методики вимогам 
Закону [5]  

Висновок щодо розробки ДСТУ 

1 синьогнійна 
паличка 

Посібник [13] чинна не відповідає потребує розробки ДСТУ на 
основі методики, зазначеної у 
Посібнику [13] з доопрацюванням 
метрологічних характеристик 

2 сульфати ГОСТ 4389 чинний до 
01.01.2022 р. 

не відповідає потребує розробки ДСТУ на 
основі методики, зазначеної у 
ГОСТ, з доопрацюванням 
метрологічних характеристик 

3 амоній ГОСТ 4192 чинний до 
01.01.2022 р. 

не відповідає потребує розробки ДСТУ на 
основі методики, зазначеної у 
ГОСТ, з доопрацюванням 
метрологічних характеристик 

4 броміди Посібник [14] чинна не відповідає потребує розробки ДСТУ на 
основі методики, зазначеної у 
Посібнику [14] з доопрацюванням 
метрологічних характеристик 

 йодиди Посібник [14] чинна не відповідає потребує розробки ДСТУ на 
основі методики, зазначеної у 
Посібнику [14] з доопрацюванням 
метрологічних характеристик 

 

Варто також зазначити, що акредитовані 

лабораторії згідно вимог ДСТУ ISO 17025 при 

ОВ  можуть застосовувати й нестандартизовані 

методики, але за умови проведення їх валідації. 

Вона проводиться для доведення того, що 

робочі характеристики методики дозволяють 

використовувати її для досягнення конкретної 

мети. Рівень валідації має бути достатнім для 

виконання вимог, пов’язаних із запланованим 

призначенням або застосуванням. Обсяг 

валідації залежить від призначення методики, 

сутності внесених змін і умов, в яких планується 

використовувати методику [15]. З цього 

випливає необхідність оцінки робочих 

характеристик методики. 

Перелік робочих характеристик методики 

згідно [15] наступний: 

− селективність; 

− межа виявлення (LOD) та межа 

кількісного визначення (LOQ); 

− робочий діапазон;  

− аналітична чутливість; 

− правильність (зсув, ступінь вилучення); 

− прецизійність, збіжність (проміжна 

прецизійність та відтворюваність); 

− невизначеність вимірювання; 

− стійкість (робастність). 

При розробці національних стандартів на 

методики випробувань МВ слід також 

користуватися цим переліком робочих 

характеристик методик, оскільки саме вони 

відповідають правилам законодавчої метрології, 

які діють в Україні з 2016 р., зокрема, Закону 

[5]. 

Однак неакредитовані лабораторії, 

наприклад, виробничі лабораторії, атестовані на 
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відповідність ДСТУ ISO 10012, не мають змогу 

застосовувати нестандартизовані методики. 

Отже з розробкою національних стандартів 

щодо методик випробувань МВ не варто 

зволікати. Звичайно, цей вид робіт потребує 

відповідної кваліфікації та наявність досвіду. 

Згідно до сфери Технічних комітетів (ТК) 

стандартизації розробкою проектів цих 

стандартів можуть займатися два ТК: ТК № 124 

«Природні та преформовані лікувальні ресурси» 

та ТК № 147 «Якість питної води». Отже слід 

ініціювати розробку проектів національних 

стандартів якомога швидше, оскільки сам 

процес потребує часу, а чинність ГОСТ на питні 

води спливає у кінці 2021 р. 

Висновки. 

Необхідність усунення технічних бар’єрів у 

торгівлі викликала потребу в уніфікації 

процедур і вимог, що застосовуються до товарів 

і послуг, насамперед, щодо оцінки 

відповідності. Враховуючи те, що з 2019 р. 

скасовано більшість ГОСТ, розроблених до 1992 

р., процедура оцінки відповідності мінеральних 

вод недосконала, а це, звичайно, може вплинути 

на якість продукції та здоров᾿я споживачів. 

Скасування цих ГОСТ впливає й на роботу 

виробничих лабораторій. Отже слід розробити 

пропозиції щодо впровадження методик 

випробувань мінеральних вод з урахуванням 

європейських вимог щодо їх метрологічних 

характеристик. 

За результатами аналізу метрологічних 

характеристик методик випробувань показників 

безпечності та якості мінеральних вод 

розроблено перелік методик випробувань 

мінеральних вод на період 2019−2021 рр., який 

включає національні стандарти, атестовані в 

Україні методики, заміна яких на сьогодні 

економічно недоцільна, та ГОСТ на питні води, 

зокрема, на сульфати, амоній та залізо. Також 

запропоновано перелік методик випробувань 

мінеральних вод, які необхідно розробити в 

Україні та надати їм статус національних 

стандартів. Це методики щодо визначення в 

мінеральних водах синьогнійної палички, 

сульфатів, амонію, бромідів та йодидів. Їх 

заміна на міжнародні стандарти на сьогодні 

економічно недоцільна, оскільки їх 

впровадження потребує великих фінансових 

витрат (придбання обладнання та його 

експлуатація) та не може бути реалізована будб-

якою українською лабораторією. Пропонується 

внести пропозицію щодо розробки проектів 

національних стандартів щодо методик 

випробувань мінеральних вод до профільних 

Технічних комітетів. Це надасть можливість 

українським виробникам фасованих 

мінеральних вод оптимізувати виробничі 

витрати щодо випуску української продукції та 

успішно розширити її частку на зовнішньому 

ринку. 
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