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Розглянуто сучасний стан ринку, наведено результати досліджень якості та безпечності мінеральної природної фасованої води. Надано пропозиції щодо гарантування безпечності мінеральної природної фасованої води, що
реалізується у роздрібних торговельних мережах України.
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Рассмотрено современное состояние рынка и приведены результаты исследований качества и безопасности
минеральной природной фасованной воды. Наведены предложения по гарантированию безопасности минеральной
природной фасованной воды, что реализуется в розничных торговых сетях Украины.
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The following article reviews the current state of the market and presents the results of reseach quality and safety of
natural mineral bottled water. The proposals to guarantee the safety of packaged natural mineral water, which is realized in
retail chains in Ukraine.
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Постановка проблеми. Проблема якості та безпечності питної води набуває глобального
масштабу. Сучасний світ став ще більш вибагливим до споживних властивостей води у
зв’язку з виявленням хронічних захворювань та отруєннями людей через споживання неякісної та небезпечної питної води [3]. Відповідно до проведеного моніторингу в Україні дуже
гостро стоїть проблема гарантування безпечності питної води. За даними експертів, непридатну для споживання воду вживають більше 65 % українців. Основними причинами цього
явища є належність річок України до 3 та 4 ступеня забруднення; незбалансованість схеми
розміщення найбільш водоємних підприємств, недосконала водна політика й законодавство
щодо безпечності та якості питної води [21].
Вода вважається фасованою за умови використання питної води підземних джерел питноговодопостачання або питної води централізованого питного водопостачання, додатково
обробленої з метою поліпшення її якості, у герметичній тарі.
Кількість виробників фасованої води щороку збільшується на 5–10 %, проте проблема
гарантування безпечності та якості води питної залишається надзвичайно актуальною.
Для виробництва фасованої питної води використовують воду підземних джерел або
питну воду централізованого питного водопостачання, додатково оброблену з метою поліпшення її якості. Актуальними проблемами щодо забезпечення водопостачання є: переважання маловодних степової та лісостепової зон; обмеженість водних ресурсів власного
формування (50 млрд м3/рік), в тому числі 21 млрд м3/рік підземних вод питної якості [11].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання вирішення глобальної проблеми
забезпечення населення якісною питною водою постійно досліджують науковці як в Україні, так і за кордоном: В. О. Прокопов, О. Б. Липовецька, О. В. Зоріна, О. В. Шушковська,
Сидоренко О. В., Якобчук Ю. О., Победаш М. М.,2016
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О. А. Дмитрієва, О. М. Кузьмінець, В. А. Соболь, Г. М. Семчук, T. Boonyakarnkul,
D. Cunliffe, W. Grabow, A. Havelaar, M. Sobsey.
Переважна більшість наукових досліджень спрямована на вирішення проблеми очищення стічних вод.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Водночас потребують
додаткових комплексних досліджень питання безпечності фасованих мінеральних вод у
споживчому упакуванні протягом визначеного терміну зберігання.
Мета статті – оцінювання якості та безпечності питної фасованої води, що реалізується
на ринку України.
Для досягнення поставленої мети було виконано такі завдання:
− проаналізовано аналітику ринку питної фасованої води;
− досліджено фактори формування й збереження споживчих властивостей питної фасованої води;
− проведено порівняльне оцінювання якості питної фасованої води різних виробників;
− визначено показники безпеки питної фасованої води різних виробників;
− вказано шляхи підвищення якості та гарантування безпечності питної фасованої води.
Об’єктом дослідження була питна фасована вода, що реалізується у роздрібній торговельній мережі України, упакована в споживчу тару ПЕТ-пляшку місткістю 0,5 літрів таких
виробників:
− ТМ “Vittel” (ПАТ “Vittel N.W.S.”);
− ТМ «Моршинська» (ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар»);
− ТМ «Бонаква» (ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед»);
− ТМ «Трускавецька» (ТзОВ «АКВА-ЕКО»);
− ТМ «Бон Буассон» (ПрАТ «Новомосковський завод мінводи»).
Предметом дослідження були споживчі властивості питної фасованої води, яка реалізується в роздрібній торговельній мережі України.
Виклад основного матеріалу. Проведені дослідження споживацьких переваг на ринку
фасованих мінеральних вод виявили, що споживачі довіряють популярним торговим маркам. Так, майже 50 % усього ринку газованої води і майже 70 % ринку негазованої води
належать 10 великим виробникам, відповідно 50 % ринку газованої води і 30 % ринку негазованої води належать невеликим торговим маркам і виробникам місцевого значення [8].
Основні великі виробники на ринку мінеральних вод в Україні:
− ПАТ “IDS Borjomi Ukraine” («Миргородська», «Миргородська Лагідна», “AquaLife”,
«Старий Миргород», «Моршинська», «Сорочинська», «Трускавецька», «Боржомі»);
− «Кока-Кола Беверіджиз Україна» ЛТД (“Bonaqua”);
− ПАТ «Оболонь» («Оболонська», «Прозора»);
− ПАТ «Росинка» (ТМ «Софія Київська»);
− ПАТ «Ерлан» («Каліпсо», «Знаменівська», «Два Океана»);
− ПП «Алекс» ( «Лужанська», «Шаянська», «Поляна срібна», «Поляна світла», «Поляна
купель – 5», «Поляна квасова-8»).
Відповідно до проведених досліджень на ринку мінеральних вод спостерігається тенденція
до зниження споживання сильногазованих вод та зростання споживання слабо- і негазованих
вод. У 2014 р. частка негазованих вод становила 37 %, що на 12 % більше у порівнянні з 2015 р.
Споживання негазованої води зростає за рахунок збільшення попиту на споживання води на
розлив та води у великій тарі на замовлення до будинку чи офісу [8].
Економічна ситуація в Україні вплинула на ринок мінеральної природної фасованої води. Незважаючи на те, що майже всі компанії, які здійснюють доставку води, ведуть свою
діяльність у межах країни і добувають воду також в Україні, витрати на виробництво і доставку води за 2014–2015 роки суттєво збільшилися. Це пов’язано як із курсом валют, який
вплинув на вартість витратних матеріалів (етикетка, кришка, пильовик, тара), паливномастильних матеріалів, комплектуючих, так і зі збільшенням тарифів на забір води та ко-
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мунальні послуги. Відповідно, вартість продукції для споживача порівняно із січнем 2014
року також збільшилась (приблизно на 25–40 % залежно від регіону та постачальника).
Необхідно зазначити, що протягом 2010–2014 років на ринку питних фасованих вод відбувається зростання об’ємів реалізації в середньому на 6–8 % за рік. Найбільший попит на
питну фасовану воду відмічено у період з травня по вересень. Проте культура споживання
фасованої води в Україні залишається, як і раніше, низькою. Всього середньостатистичний
українець споживає близько 40 літрів фасованої води на рік, у той же час житель сусідньої
Польщі споживає більше 70 літрів, а Чехії – понад 90 літрів. Експерти прогнозують, що ринок питних вод буде зростати та збережеться подальша тенденція до збільшення споживання негазованої води.
Проведені аналітичні дослідження вказують на відсутність сталої динаміки виробництва мінеральної фасованої води: так у 2010 р. відбулося зростання обсягу виробництва на 3,9
млн дол порівняно з 2011 р., у 2013 р. виробництво знизилося майже на 9 %, а в 2014 р.
знову збільшилося на 4 % і становило 128,4 млн дал. (рис. 1) [8].
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Рис. 1. Виробництво мінеральної води, млн дал 2010–2014 рр. [1]

За перше півріччя 2015 р. виробництво негазованої мінеральної води зросло на 28,1 %
порівняно з першим півріччям 2014 р. Водночас виробництво мінеральної газованої води
на цей період скоротилося на 6,1 % порівняно з 2014 р.
Встановлено, що за останні три роки спостерігається тенденція щодо зниження обсягів
експорту. Експорт мінеральних вод у 4 рази менший за імпорт. Компанія IDS Group поставляє на зарубіжні ринки 80 % усієї експортованої продукції. Основними експортерами
українських мінеральних вод є Росія, країни СНД і Прибалтики [8].
Обсяги імпорту питної мінеральної води з кожним роком зростають: у 2010 р. обсяги
імпорту збільшилися майже на 40 %, а в 2015 р. збільшилися на 21 %. Основним постачальником мінеральної води в Україні є Грузія. Іншими постачальниками є Росія, Франція,
Італія, Польща. Канада, Швейцарія [8].
Моніторинг ринку питної води вказує на збільшення частки сегмента фасованої питної
води, упакованої в тару місткістю 0,33–0,75 літрів та зростання споживання слабогазованої
води в сегменті газованої. Так, у 2014 році у сегменті фасованої питної води зросла частка
води, упакованої в тару місткістю 0,33–0,75 літрів, до 28 %, при тому, що у 2011 році вона
становила 24,2 %. А частка слабогазованої води, у сегменті газованих вод, становить 19 %,
а у 2011 році вона була лише 7,9 %. Найбільший рівень споживання фасованої води за 2014
рік у розрахунку на одного мешканця спостерігався у містах-мільйонниках України (82,6
л). Лідером є Одеса (112,6 л), на другому місці – Київ (90,7 л). Найнижчий показник зафіксовано у регіонах (33,6 л) [13].
Відповідно, потенціал ринку фасованих мінеральних вод досить високий за умови гарантованого рівня якості та безпечності.
Експериментальні дослідження мінеральної природної фасованої води.
Вода питна, призначена для споживання людиною (питна вода), – вода, склад якої за
органолептичними, фізико-хімічними, мікробіологічними, паразитологічними та радіаційними показниками відповідає вимогам державних стандартів та санітарного законодавства
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(з водопроводу – водопровідна, фасована, з бюветів, пунктів розливу, шахтних колодязів та
каптажів джерел), призначена для забезпечення фізіологічних, санітарно-гігієнічних, побутових та господарських потреб населення, а також для виробництва продукції, що потребує
використання питної води [4].
Кожну одиницю споживчої тари з фасованою водою маркують етикетками згідно з
чинними нормативними документами. Воду фасують безпосередньо біля місця видобутку з
дотриманням санітарних вимог. Аналіз маркування та пакування дослідних зразків мінеральних природних столових вод наведено в табл. 1.
Таблиця 1
Аналіз відповідності маркування та пакування питної фасованої води
Показники
Назва, повна адреса і
телефон виробника,
адреса потужностей
виробництва
Місцезнаходження та
номер водопункту
Мінералізація, г/дм3
Хімічний склад
Стан води за ступенем
насиченості діоксином вуглецю
Походження
Застосування води
Рекомендації щодо
лікувального застосування
Основні протипоказання
Позначення нормативних документів
Кінцева дата споживання
Номер партії продукції
Умови зберігання
Споживча тара
Місткість, л
Герметичність пакування

ТМ
“Vittel”

ТМ
«Моршинська»

ТМ
«Бонаква»

ТМ
«Трускавецька»

ТМ
«Бон Буассон»

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

–
+

0,1–0,4
+

–
+

0,25–0,9
+

0,2–0,5
+

Негазована

Негазована

Негазована

Негазована

Негазована

Мінеральна
натуральна
Столова

Мінеральна
природна
Столова

Мінеральна
природна
Столова

Мінеральна
природна
Столова

Мінеральна
природна
Столова

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

ДСТУ 878-93

ТУ У 15.914342901019-2008

ДСТУ 878-93

ДСТУ 878-93

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
ПЕТ тара
0,5

+
ПЕТ тара
0,5

+
ПЕТ тара
0,5

+
ПЕТ тара
0,5

+
ПЕТ тара
0,5

+

+

+

+

+

Під час проведення аналізу відповідності маркування та пакування негазованих фасованих мінеральних вод було виявлено, що відсутнє позначення нормативної документації на
етикетці імпортованої мінеральної води ТМ “Vittel”, що підтверджує необхідність гармонізації вітчизняного та європейського законодавства щодо правил маркування. Виробники
мінеральної води ТМ «Моршинська», ТМ «Трускавецька» та ТМ «Бон Буассон» мають грубе
порушення Технічного регламенту щодо правил маркування харчових продуктів [17], вказавши на етикетці позначення стандарту ДСТУ 878-93, адже згідно з п. 3 передмови ДСТУ
878-2006 «Води мінеральні питні. Технічні умови», ДСТУ 878-2006 прийнято на заміну
ДСТУ 878-93. На маркуванні зразків негазованої фасованої мінеральної води ТМ “Vittel” та
ТМ «Бонаква» немає позначення щодо рівня мінералізації. Рекомендації щодо лікувального
застосування та протипоказання властиві для лікувальних вод, а відповідні позначення чомусь відсутні на маркуванні. Отже, показники маркування та пакування зразків негазованої
фасованої мінеральної води не відповідають вимогам Технічного регламенту щодо правил
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маркування харчових продуктів та п.п. 8, 9 ДСТУ 878-2006 «Води мінеральні питні. Технічні
умови».
Визначення органолептичних показників якості фасованих вод здійснювали згідно з
ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» [10].
Для оцінювання якості питної фасованої води нами була розроблена 5-балова шкала
оцінювання якості питної фасованої води (табл. 2).
Таблиця 2
Органолептичне оцінювання якості питної фасованої води
Назва
показника
1
Зовнішній
вигляд
Кількість балів
Прозорість
Кількість балів

Присмак

Характеристика
за НД
2
Дуже приємний,властивий
питній воді
Висока
Дуже приємний,
властивий питній
воді без стороннього присмаку

Кількість балів

Запах

Дуже приємний,
властивий питній
воді, без стороннього запаху

Кількість балів
Колір

Прозорий, характерний

Кількість балів
Загальна кількість балів

ТМ “Vittel”
3
Дуже приємний,властиви
й питній воді
4,9
Висока
4,9
Дуже приємний, властивий питній
воді без стороннього
присмаку
4,9
Дуже приємний, властивий питній
воді, без стороннього запаху
4,8
Прозорий,
характерний
4,9
24,4

ТМ «Моршинська»
4
Приємний,
властивий
питній воді
4,6
Висока
4,8

ТМ
«Бонаква»
5
Приємний,
властивий
питній воді
4,7
Висока
4,8

ТМ «Трускавецька»
6
Приємний,
властивий
питній воді
4,5
Висока
4,8

ТМ «Бон Буассон»
7
Приємний,
властивий
питній воді
4,3
Висока
4,7

Приємний,
Приємний,
Приємний,
властивий
властивий
властивий
питній воді, питній воді, з питній воді,
з незначним
незначним
з незначним
присмаком
присмаком
присмаком

Задовільний,
властивий
питній воді, з
відчутним
присмаком

4,3

4,5

4,0

3,8

Приємний,
властивий
питній воді,
без стороннього запаху

Приємний,
властивий
питній воді,
без стороннього запаху

Приємний,
властивий
питній воді,
без стороннього запаху

Приємний,
властивий
питній воді,
без стороннього запаху

4,5
4,3
Прозорий, з
Прозорий, з
незначним
незначним
забарвлензабарвленням
ням
4,4
4,7
22,6
23,0

4,5
Прозорий, з
незначним
забарвленням
4,4
22,2

4,5
Прозорий, з
незначним
забарвленням
4,5
21,8

За результатами проведеного органолептичного оцінювання найвищий бал отримав
зразок питної фасованої води ТМ “Vittel” за рахунок високих балів за всіма показниками.
Найнижчий бал за результатами органолептичного оцінювання отримав зразок ТМ «Бон
Буассон» за рахунок низької оцінки за показником присмак.
Об’єктивне оцінювання передбачає комплексне поєднання органолептичних та фізикохімічних показників. Фізико-хімічними методами визначали такі показники якості та безпечності питної фасованої води:
− водневий показник (рН);
− вміст заліза (ІІІ).
Водневий показник (рН) – це один з найважливіших показників якості води, що визначає характер і швидкість протікання хімічних і біологічних процесів, вказує на ступінь кислотності або лужності води. При нейтральному рН (7,0) кислоти і луги присутні у воді в
рівній кількості (або відсутні зовсім). Таке середовище є найбільш збалансованим і оптимальним для проходження біохімічних реакцій в організмі. В той же час вода із зниженим
рН має підвищену корозійну активність, а з підвищеним рН – має характерну лужність, неприємний запах, викликає подразнення очей і шкіри. У природі рівень рН зазвичай знаходиться в межах, за яких він безпосередньо не впливає на споживчі якості води.
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Результати визначення водневого показника питної фасованої води, що характеризує
кислотність середовища, надано на рис. 2.
8,5

pH

8

7,68
7,35

7,5
7,09

7,23

7
6,5
6

6,4
ТМ «Vittel»

ТМ
«Моршинська»

ТМ «Бонаква»

ТМ
«Трускавецька»

ТМ «Бон
Буассон»

Рис. 2. Водневий показник питної фасованої води

Отже, водневий показник зразків фасованої води характеризувався такими значеннями:
мінеральна вода ТМ “Vittel” – 7,09, мінеральна вода ТМ «Моршинська» – 6,4, мінеральна
вода ТМ «Бонаква» – 7,35, мінеральна вода ТМ «Трускавецька» – 7,23, мінеральна вода ТМ
«Бон Буассон» – 7,68.
Згідно з ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», водневий показник негазованої фасованої мінеральної води повинен
становити від 6,5 до 8,5 pH. Єдиний зразок, який не відповідає вимогам стандарту – мінеральна вода ТМ «Моршинська» (pH 6,4). На наш погляд, це зумовлено тим, що під час контакту із повітрям у воді розчиняється вуглекислий газ, з якого утворюється вугільна кислота Н2СО3, внаслідок цього рН води знижується до 5,7–6. Наслідком такого явища є поява
незначного кислого присмаку, що погіршує органолептичні властивості води.
У комплексі з оцінкою рівня кислотності визначали вміст заліза (ІІІ) – одного з найбільш поширених природних елементів. У воді поверхневих джерел залізо зазвичай міститься у формі органічних з’єднань, переважно колоїдних (не розчинних у воді). Залізо (ІІІ)
– може створювати умови для розвитку бактеріального заліза. У результаті водопровідні
системи здатні повністю «заростати» за декілька місяців. Вода, в якій міститься залізо, може мати райдужну плівку на поверхні та створювати залізоподібний осад на трубах водопровідних систем. Крім природного вмісту заліза (ІІ) та заліза (ІІІ), у воді до нього додається
корозія металевих поверхонь. Довготривале вживання людиною води із вмістом заліза більше 0,2 мг/л призводить до захворювань печінки, збільшенню ризику інфаркту тощо. При
великих концентраціях заліза у воді виникає характерний металевий присмак, що негативно впливає на присмак напоїв [18].
Результати визначення вмісту заліза (ІІІ) в питній фасованій воді, що характеризує рівень забруднення та безпечність води, надано на рис. 3.

Рис. 3. Вміст заліза (ІІІ) у питній фасованій воді
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Отже, вміст заліза (ІІІ) негазованої фасованої мінеральної води характеризувався такими значеннями: мінеральна вода ТМ “Vittel” – 0,0000 мг/л, мінеральна вода ТМ «Моршинська» – 0,0021мг/л, мінеральна вода ТМ «Бонаква» – 0,0021 мг/л, мінеральна вода ТМ
«Трускавецька» – 0,0021 мг/л, мінеральна вода ТМ «Бон Буассон» – 0,0041 мг/л. Згідно з
ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» гранично допустимий вміст заліза для негазованої фасованої мінеральної води становить не більше 0,2 мг/л. Отже, можна зробити висновок, що вміст заліза в досліджуваних
зразках негазованої фасованої мінеральної води відповідає вимогам ДСанПін 2.2.4-171-10
«Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» [4].
Висновки і пропозиції. Таким чином, за результатами органолептичних та фізикохімічних досліджень зразків негазованої фасованої мінеральної води встановлено:
− досліджувані зразки мінеральної води мають добрий рівень органолептичних властивостей;
− мінеральна вода ТМ «Моршинська» не відповідає вимогам ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» щодо водневого
показника (pH 6,4), що пояснюється ймовірним порушенням технології виробництва внаслідок надмірного контакту води із повітрям;
− досліджувані зразки мають дуже низький рівень вмісту заліза (ІІІ), відповідають вимогам ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» та є безпечними для споживання.
З метою забезпечення гарантованого рівня якості та безпечності питної фасованої води
пропонуємо:
1. Забезпечити належне фінансування Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України» на 2011-2020 роки.
2. Впровадити «Порядок державного обліку артезіанських свердловин…» (Постанова
КМ України від 08.10.2012 р. № 963) та доопрацювати Кодекс України «Про надра» в частині видобутку питних підземних вод для власних господарсько-побутових потреб без
отримання спеціальних дозволів та гірничого відведення;
3. Впровадити еколого-економічні методи управління водним господарством.
4. Запровадити прискорений моніторинг поверхневих та підземних водних об’єктів (наземного, ДЗЗ, постійно діючі моделі).
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Олена Бондар
ПОХІДНІ ПІРИМІДИНУ ТА ЇХ ІНГІБУВАЛЬНА ДІЯ НА КОРОЗІЮ
МАЛОВУГЛЕЦЕВОЇ СТАЛІ
Елена Бондарь
ПРОИЗВОДНЫЕ ПИРИМИДИНА И ИХ ИНГИБИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ
НА КОРРОЗИЮ МАЛОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ
Оlena Bondar
INHIBITION ACTION OF PYRIMIDINE DERIVATIVES ON CORROSION
OF MIDL STEEL

Встановлено, що досліджені похідні піримідину у кислому хлоридному середовищі забезпечують ступінь захисту маловуглецевої сталі 45,9–94,8 %. Більш ефективною є сполука з двома конденсованими циклами триазолопіримідину та піразолопіридину.
Для моноциклічної похідної ступінь захисту не залежить від концентрації кислоти. Для сполуки з зазначеними конденсованими
системами ефективність інгібування в 0,1М розчині HCl вища, ніж у 1М, що зумовлено різним ступенем протонування молекули.
Похідні з піримідиновим циклом здатні утворювати поверхневі сполуки на сталі, що зумовлює ефект післядії. Для інгібування
корозії у розчині сульфатної кислоти та мікробної корозії сталі Ст3пс досліджені похідні виявилися малоефективними, ступінь
захисту не перевищує 39,9 та 22,4 % відповідно.
Ключові слова: похідні піримідину, інгібітор, корозія, маловуглецева сталь.
Рис.: 1. Табл.: 3. Бібл.: 12.Установлено, что исследованные производные пиримидина в кислой хлоридной среде обеспечивают
степень защиты малоуглеродистой стали 45,9–94,8 %. Более эффективным является вещество с двумя конденсированными
циклами триазолопиримидина и триазолопиридина. Для моноциклического производного степень защиты не зависит от концентрации кислоты. Для соединения с указанными конденсированными системами эффективность ингибирования в 0,1М растворе
HCl выше, чем в 1М, что обусловлено разной степенью протонирования молекулы. Производные с пиримидиновым циклом способны образовывать поверхностные соединения на стали, что обуславливает эффект последействия. Для ингибирования коррозии

Бондар О. С.,2016

205

