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У статті обґрунтовано необхідність комплексного вивчення рівня забруднення
водних об’єктів. Наведено результати багаторічного моніторингу і контролю
органолептичних, токсикологічних, фізіологічних показників води основних джерел
водопостачання м. Черкаси. Проаналізовано обсяги антропогенного забруднення водних
об’єктів області. Наведено динаміку обсягу водокористування.
Ключові слова: еколого-гігієнічний контроль, динаміка водокористування,
середньорічна концентрація, узагальнений показник якості, хімічні показники,
бактеріологічні показники.
В статье обоснована необходимость комплексного изучениѐ уровнѐ загрѐзнениѐ водных
объектов. Приведены результаты многолетнего мониторинга и контролѐ органолептических,
токсикологических, физиологических показателей воды основных источников водоснабжениѐ
г. Черкасы. Проанализированы объемы антропогенного загрѐзнениѐ водных объектов области.
Приведена динамика объемов водопользованиѐ.
Ключевые слова: эколого-гигиенический контроль, динамика водопользованиѐ,
среднегодоваѐ концентрациѐ, обобщенный показатель качества, химические показатели,
бактериологические показатели.

In the article, we substantiated the necessity of a comprehensive investigation of water
pollution. The results of long-term monitoring and organoleptic, toxicological, physiological indicators
control of water main sources of water supplyof Cherkassy were presented. The extent of
anthropogenic pollution of waterbody of a region was analyzed. The dynamics of water use was
presented.

Key words: ecological and hygienic control, water management dynamics, the average
annual concentration, generalized quality index, chemical indicators, bacteriological indicators.
Постановка проблеми. Забезпечення населення питною водою є пріоритетним
напрямком у галузі гігієни та охорони здоров'я, який гарантує нормальне існування людей
у всьому світі. Вода, як і повітря, є одним з найважливіших елементів навколишнього
середовища без якого неможливе життя. Окрім того, забезпечення населення
доброякісною водою у достатній кількості унеможливлює поширення збудників
інфекційних захворювань, що можуть передаватися через воду, а також унеможливлює
поширення захворювань неінфекційного походження, спричинених наявністю у воді
хімічних домішок. Тому, контроль над якістю питної води є одним з найактуальніших
завдань.
Майже три чверті поверхні Землі вкриває вода, що робить її одним з найбагатших
природних ресурсів. Запаси води на Землі величезні – 1388,5 млн км³ (0,025 % її маси). З

цієї кількості майже 1338,5 млн км3 становлять гірко-солоні води океанів і морів,
непридатні для пиття й технологічного використання. Прісна вода становить усього 2 %
від загальної кількості на планеті, 85 % від цієї кількості зосереджено в льодовикових
щитах Гренландії та Антарктиди, айсбергах і гірських льодовиках (понад 24 млн км3).
Лише 1 % прісної води містять річки, озера й підземні води; саме ці джерела й
використовує людство для своїх потреб (табл. 1).
Таблиця 1
Запаси води на земній кулі (за В. М. Михайловим)
Частка від світових запасів, %
Об’єм, тис.
Види природних вод
3
км
загальних
прісних
Світовий океан
1338000
96,4
Льодовики і вічні сніги
25800
1,86
70,3
Озера
176
0,013
Водосховища
6
0,0004
0,016
Річки
2
0,0002
0,005
Болота
11
0,0008
0,03
Підземні води
23400
1,68
28,7
Підземний лід вічної мерзлоти
300
0,0022
0,82
Вода в атмосфері
13
0,001
0,04
Вода в організмах
1
0,0001
0,003
Приблизно 70% прісної води, ѐка використовуютьсѐ лядиноя, припадаю на сільське
господарство, ще 22% «забираю» промисловість, а домогосподарствам залишаютьсѐ лише 8%.
Враховуячи те, ѐк стрімко лядство «випиваю» наѐвні в його розпорѐдженні водні ресурси, а також
те, що до 2050 року зростаяче населеннѐ Землі може досѐгти 9 мільѐрдів, – цифра 8% мізерно
мала *1+. Забезпеченість водоя в розрахунку на одну лядину за добу в різних країнах світу
відрізнѐютьсѐ. В рѐді держав з розвинутоя економікоя назріла загроза нестачі води. Дефіцит
прісної води на Землі росте в геометричній прогресії. За прогнозами, більше половини населеннѐ
планети до 2025 р. страждатиме від нестачі води. Дефіцит питної води в 2050 р. може скласти 2
млрд. м³ на рік. Запаси прісної води на Землі розподілѐятьсѐ вкрай нерівномірно. В одних
регіонах планети води достатньо або навіть ю надлишки. В інших регіонах гостро відчуваютьсѐ її
брак. Часто, навіть за умови забезпеченнѐ водоя, вона маю низьку ѐкість *4+.
Незважаячи на наѐвність доволі розвиненого природоохоронного законодавства, в Україні
загрозливо швидко погіршуятьсѐ екологічні умови територіальних і водних екосистем. Основні
причини – відсутність ефективного екологічного контроля і низький рівень екологічної політики та
екологічної культури *2+.
Аналіз останніх досягнень і публікацій. Впродовж останніх років інтенсифікувались
дослідженнѐ з проблем екологічної безпеки. Екологічна безпека в рамках держави розглѐдаютьсѐ
ѐк складова частина національної безпеки (зокрема, це роботи А. Б. Качинського [5-8],
В. О. Косовцева *9+, Г. О. Харламова *19-21+, В. М. Шмандіѐ [12-13+). Основи загальної концепції
екологічної безпеки можна відслідкувати у роботах Н. Ф. Реймерса *11+, С. А. Боголябова *14+,
В. І. Данілова-Данільѐна *3+, К. Ф. Фролова *15+. Останнім часом відстежуютьсѐ певне усвідомленнѐ
важливості екології длѐ життюдіѐльності країни та її населеннѐ, що віддзеркаляютьсѐ у
інтенсифікації теоретичних та практичних досліджень із зазначеної тематики. Автори *10+
вважаять, не може бути юдиного граничного критерія наѐвності того чи іншого компоненту длѐ
різних видів водокористуваннѐ, що чинних ГДК недостатньо длѐ повноти контроля за скидом
полятантів, і необхідним ю розробка системи оцінки, основоя ѐкої повинні бути узагальнені

показники ѐкості (інтегральні). Серед закордонних фахівців слід відмітити значний вклад в
розробку екологічної безпеки таких видатних вчених ѐк P. H.Gleick [18], N. Myers *22+. Нині
розробкоя індикаторів ЕБ займаютьсѐ низка міжнародних організацій, серед ѐких Комісіѐ OOН зі
сталого розвитку, Міжнародний інститут сталого розвитку (IISD), Науковий комітет з проблем
навколишнього середовища (SCOPE), Єльський університет *16-17].
Постановка завдання та його розв’язання. Метоя дослідженнѐ ю аналіз сучасного стану
поверхневих джерел водопостачаннѐ м. Черкаси та динаміка його зміни длѐ оцінки рівнѐ
екологічної безпеки, визначеннѐ пріоритетних напрѐмків водоохоронних заходів.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття.
Згідно з міжнародними стандартами Україна належить до маловодних країн та країн з
нерівномірним територіальним розподілом водних ресурсів. Питаннѐ дефіциту водних ресурсів
тісно пов’ѐзане з проблемоя ѐкості питної води. В Україні за двома критеріѐми ситуаціѐ склалась
катастрофічна. Проблема екологічної безпеки водних об’юктів актуальна длѐ всіх водозбірних
басейнів України. На особливу увагу заслуговую екологічний стан Дніпра, що ю основноя річковоя
системоя України, водозбір ѐкої охопляю 48 % площі території держави. Фахівці одноголосно
визнаять, що екологічний стан Дніпра маю стійку тенденція до погіршеннѐ, з можливістя його
деградації у недалекій перспективі. Заходи ж із нормалізації ситуації відрізнѐтьсѐ, а окремі з них
пропонуять навіть поступово спустити водосховища і прибрати греблі. Обґрунтована та узгоджена
позиціѐ щодо оцінки стану екологічної системи річки та стратегій її стабілізації і покращеннѐ, на
національному та міждержавному рівнѐх, відсутнѐ. Однак, очевидно, що ю нагальна необхідність
переходу екологічної системи Дніпра до сталого функціонуваннѐ.
Вплив води на споживача може варіявати, залежно від комбінації домішок, їх
концентрацій, навіть за умов відповідності встановленим нормам. Сучасні фізико-хімічні методи
аналізу складу води не даять можливості вичерпно оцінявати її ѐкість і прогнозувати
комплексний вплив присутніх речовин та структури води на біологічні об’юкти. Отже, оцінка ѐкості
води, що грунтуютьсѐ на гідрохімічних показниках, не може бути достатньоя.
Таким чином, виникаю потреба у розробці і використанні нових методів комплексної
оцінки ѐкості води та її можливого впливу на біологічні об'юкти.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих
наукових результатів. Україна – один з регіонів, що не забезпечений, за існуячих антропогенних
навантажень, прісноя водоя у достатній кількості. В Україні налічуютьсѐ 63 119 річок, загальна
довжина ѐких становить 206,4 тис. км. Водні ресурси України формуятьсѐ за рахунок притоку
транзитних річкових вод із закордонних країн, місцевого стоку і підземних вод. Длѐ усуненнѐ
територіальної і часової нерівномірності розподілу стоку, водозабезпеченнѐ в Україні здійсняютьсѐ
за допомогоя 1,16 тис. водосховищ (загальним об’юмом майже 55 км3), понад 28 тис. ставків, 7
великих каналів (загальноя довжиноя 1021 км; пропускноя здатністя 1000 м 3/сек), 10 великих
водоводів, ѐкими вода подаютьсѐ у маловодні райони. Водосховища Дніпровського каскаду з
корисним об’юмом 18,7 км3, забезпечуять більше половини обсѐгу водоспоживаннѐ.
Проблема екологічної безпеки водних об’юктів актуальна длѐ всіх водозбірних басейнів
України. У більшості з них вода маю класи ѐкості «забруднена» і «брудна».
Негативним наслідком процесів урбанізації, ѐкі інтенсивно відбуваятьсѐ в Україні, стала
надмірна концентраціѐ об’юктів промисловості на обмеженій території. Високий рівень

забрудненості, незадовільний стан систем життюзабезпеченнѐ, швидкий ріст населеннѐ міст і
розширеннѐ їх територій, призвели до того, що більшість поверхневих вод стали непридатними до
використаннѐ. На території Черкаської області практично всі водойми піддаятьсѐ антропогенному
впливу (табл. 3). Якість води в багатьох із них не відповідаю нормативним вимогам.
Таблиця 2
Динаміка водокористування Черкаської області
Одиниця
вимір.

2009
рік

2010
рік

2011
рік

2012
рік

2013
рік

2014
рік

млн м3

284,7

286,1

288,6

258,5

229,0

222,8

поверхневої

млн м3

225,8

227,7

227,7

207,7

179,3

173,6

підземної

млн м3

58,9

58,4

60,85

50,74

49,71

49,27

морської

млн м3

-

-

-

-

-

-

м3

219,8

222,8

225,9

203,7

182,1

177,9

млн м3

225,2

231,0

248,0

207,2

195,5

184,3

у підземні горизонти

млн м3

-

-

-

-

у накопичувачі, на полѐ фільтрації

млн м3

25,1

24,4

25,37

19,55

18,88

18,81

у поверхневі водні об’юкти

млн м3

200,1

206,6

222,6

187,6

176,6

165,5

млн м3

200,1

206,6

222,6

187,6

176,6

165,5

млн м3

53,73

54,9

52,48

55,6

46,15

46,05

на спорудах біологічного
очищеннѐ

млн м3

53,55

52,27

49,74

53,24

43,46

43,42

на спорудах фізико-хімічного
очищеннѐ

млн м3

-

-

-

0,02

0,048

0,051

на спорудах механічного
очищеннѐ

млн м3

0,18

2,63

2,74

2,34

2,643

2,577

Показники
Забрано води з природних джерел
у тому числі:

Забрано води з природних джерел у
розрахунку на одну особу
Скинуто зворотних вод
у тому числі:

Скинуто зворотних вод у поверхневі
водні об’єкти
з них:
нормативно очищених, усього
у тому числі:

нормативно (умовно) чистих без
очищеннѐ

млн м3

134,6

140,7

161,9

128,0

122,1

114,6

забруднених, усього

млн м3

11,77

11,0

8,2

4,01

8,292

4,825

недостатньо очищених

млн м3

7,47

6,6

5,89

1,975

6,425

2,923

без очищеннѐ

млн м3

4,3

4,4

2,31

2,036

1,867

1,903

м3

154,5

160,9

174,3

147,8

140,4

132,2

у тому числі:

Скинуто зворотних вод у поверхневі
водні об’юкти у розрахунку на одну
особу

Таблиця 3
Скидання забруднюючих речовин із зворотними водами у поверхневі водні об’єкти

Скидання забруднюючих речовин

200
9

2010

2011

2012

2013

2014

обсяг забруднюючих речовин, тис. т
Всього

49,1

З перевищеннѐм нормативів гранично допустимого
скиданнѐ

4,1

49,26 47,70 47,33

3,3

3,1

2,8

42,6
9

41,3
2

2,0

1,6

Незважаячи на значне зменшеннѐ об’юмів використаної води, ѐке спостерігаютьсѐ з 1991
року, відповідного зменшеннѐ антропогенного навантаженнѐ на водні ресурси, зокрема зі
скидами забруднених вод, не відбуваютьсѐ.
Задоволеннѐ потреб населеннѐ у воді та забезпеченнѐ екологічної рівноваги можливе при
покращенні ѐкості питної води, раціональному використанні вод підприюмствами всіх галузей
господарства, відтворенні водних ресурсів.
На сьогодні, длѐ контроля ѐкості питної води використовуять мікробіологічний аналіз та
фізико-хімічні методи визначеннѐ органолептичних, токсикологічних, фізіологічних показників.
При цьому, основними критеріѐми ю значеннѐ концентрацій домішок, ѐкі визначені стандартами,
та повноцінність складу води за макро- та мікроелементами.
У здійсненні наглѐду за питним водопостачаннѐм м. Черкаси, з урахуваннѐм того, що ѐкість
питної води залежить від її складу та властивостей, виділѐять три етапи його організації: 1)
еколого-гігіюнічний контроль над джерелом водопостачаннѐ; 2) еколого-гігіюнічний контроль над
водопідготовкоя та надходженнѐм її у водопровідну мережу; 3) контроль у точках водозабору.

На першому етапі еколого-гігіюнічний контроль здійсняютьсѐ над станом річкової води
Кременчуцького водосховища та р. Вільшанки, ѐкі ю основними джерелами водопостачаннѐ міста
Черкаси. Відповідно до вимог директивних документів Кабінету Міністрів, Міністерства охорони
здоров'ѐ, здійсняютьсѐ моніторингове дослідженнѐ ѐкості річкової води згідно з СанПіНом №
4630-88 «Охорона поверхневих вод від забрудненнѐ», за органолептичними, санітарно-хімічними,
санітарно-бактеріологічними,
радіологічними,
вірусологічними,
токсикологічними
та
гельмінтологічними показниками, а також за залишковоя кількістя отрутохімікатів. Лабораторні
дослідженнѐ річкової води в акваторії Дніпровської водозабірної станції (с. Сокирне) проводитьсѐ
двічі на місѐці за 46 показниками. У середньому, за рік відбираятьсѐ 50-60 проб длѐ хімічних
досліджень і 85-95 проб длѐ проведеннѐ біологічних досліджень (табл. 4).
Впродовж 2010-2014 років відсоток відхиленнѐ від вимог СанПіНу № 4630-88 за хімічними
показниками коливавсѐ від 17,5% до 22,1% за бактеріологічними показниками – від 7,3% до 8,0%.
Особливостѐми річкової води, ѐк джерела водопостачаннѐ міста, ю низька її мінералізаціѐ,
велика кількість завислих речовин, низька каламутність, високий рівень органічного забрудненнѐ,
що може бути пов'ѐзаний з коливаннѐм рівнѐ води водоймища, незначноя швидкістя руху води
тощо.
За останні п'ѐть років відзначаютьсѐ постійне забрудненнѐ води р. Дніпро
легкоокисляваними органічними сполуками, про що свідчить коливаннѐ показників БСК від 4,0 до
6,0 мг/дм3 (за норми 3 мг/дм3). Також фіксуютьсѐ перевищеннѐ у 2-3 рази гранично допустимих
концентрацій фенолів, що, у своя чергу, зумовляю утвореннѐ хлорфенольних сполук у питній воді.
Бактеріологічні показники ѐкості річкової води за 2005-2009 роки маять тенденція до
коливаннѐ. Так, індекс ЛПК коливаютьсѐ від 450 до 1800 (за норми 10000), вміст коліфагів – від 40
до 200 БУО (за норми 100). Патогенні мікроорганізми та гельмінти за останні 10 років з води
Кременчуцького водосховища не виділѐлисѐ.
Згідно з гігіюнічноя класифікаціюя водних об'юктів (СанПіНом № 4630-88), акваторіѐ
Дніпровської водозабірної станції характеризуютьсѐ помірним ступенем забрудненнѐ та належить
до 2 класу ѐкості води, згідно з класифікаціюя ГОСТу 2761-84.
Сезонні та річні коливаннѐ хіміко-бактеріологічних показників значно ускладняять
процеси очистки води і потребуять додаткових ефективних методів її обробки. Організаціѐ
контроля над ѐкістя води на етапі водопідготовки на Дніпровській водозабірній станції у
загальному комплексі, на наш поглѐд, ю найважливішоя, адже післѐ цього етапу вода маю
відповідати державним стандартам питної води.

Таблиця 4
Середньорічні концентрації речовин в контрольних створах водних об’єктів Черкаської області
(в одиницях кратності відповідних ГДК)
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Технологіѐ водопідготовки на водозабірній станції передбачаю преамонізація, коагулѐція,
первинне та вторинне хлоруваннѐ, фільтрація, відстояваннѐ, післѐ чого вода подаютьсѐ в
розподільчу мережу. Крім щоденного відомчого контроля на станціѐх ІІ-го та ІІІ-го підйомів
проводитьсѐ відбір і дослідженнѐ води на відповідність Державному стандарту 2.2.4-171-10
«Гігіюнічні вимоги до води питної, призначеної длѐ споживаннѐ лядиноя». Результати
лабораторних досліджень протѐгом останніх 10 років свідчать про те, що відхилень від вимог
Держстандарту, за винѐтком вмісту хлору, не реюструвалосѐ.
На третьому етапі, еколого-гігіюнічний лабораторний контроль над питним
водопостачаннѐм у розподільчій мережі міст, у стаціонарних точках та на підконтрольних об'юктах,
здійсняютьсѐ фактично щоднѐ. У середньому, за рік відбираютьсѐ 600-650 проб води на
дослідженнѐ хімічних показників та 700-750 – біологічних. За останні 5 років показники
невідповідності гігіюнічним нормам коливалисѐ від 0,75% до 1,2% (за хімічними показниками), від
0,25% до 0,5% (за біологічними показниками), що свідчить про високу ефективність рівнѐ

водопідготовки на Дніпровській водозабірній станції. Спалахів інфекційних захворявань, отруюнь,
пов'ѐзаних з питноя водоя, за цей період не реюструвалосѐ.
На сучасному етапі стан водопостачаннѐ та ѐкість питної води централізованої мережі не
можна вважати задовільним, хоча вона, в основному, відповідаю Державному стандарту 2.2.4-17110. Так, ще в 80-ті роки минулого століттѐ було встановлено, що у процесі дезинфекції хлор реагую
з природними органічними сполуками, ѐкі присутні у поверхневих водах, з утвореннѐм побічних
продуктів дезинфекції (ППД). Близько 80% ППД становлѐть тригалометани. Основними
тригалометанами, ѐкі присутні в питній воді, ю хлороформ, бромдихлорметан, дибромхлорметан і
бромоформ. У 1976 році американськими вченими було доведено, що тригалометани маять
канцерогенні, мутагенні та тератогеннї властивості, шкідливо впливаять на здоров'ѐ лядини. Це
спонукало урѐди багатьох країн, в тому числі і України, розробити нові нормативні документи длѐ
питної води, ѐкі регламентуять вміст даних сполук у ній.
Здійснено низку заходів щодо удосконаленнѐ водопідготовки. Впроваджені нові методи
дослідженнѐ питної води за тими показниками, ѐкі регламентовані цими правилами. Так, на
Дніпровській водозабірній станції дію додаткова система очистки: установка флокулѐції на випадок
погіршеннѐ ѐкості дніпровської води; установка автоматизованого дозуваннѐ хлору, ѐка дозволѐю
чітко дозувати хлор залежно від потреби; установка ripe-амонізації води длѐ зменшеннѐ кількості
хлорорганічних сполук у питній воді. Але цього замало. Необхідно на станції третього підйому
змонтувати додаткову установку автоматичного дозуваннѐ хлору та здійснити інші заходи
санітарно-технічного характеру.
Враховуячи те, що ДержсанПіНом передбачаютьсѐ обов'ѐзкове дослідженнѐ показників
ѐкості води у централізованих системах господарсько-питного водопостачаннѐ за програмоя
повного аналізу води, тільки при введенні водопроводів в експлуатація або післѐ простоя понад 5
діб, вважаюмо за доцільне залучити до ціюї роботи, на договірних засадах, акредитовані і
атестовані лабораторії науково-дослідницьких інститутів, відповідних кафедр університетів. Такі
дослідженнѐ потребуять використаннѐ складного обладнаннѐ, спеціальної підготовки та засобів
захисту персоналу. При повному дослідженні за 42 показниками, у кожному конкретному випадку,
визначаятьсѐ ті чи інші переважаячі елементи, ѐкі ю у воді. Такі заходи ю економічно доцільними і
відповідаять вимогам ДержСанПіНу, сприѐять покращення ѐкості питної води, що в своя чергу,
позитивно вплине на стан здоров’ѐ населеннѐ.
Висновки. Збереженнѐ і захист водних об’юктів та їх раціональне використаннѐ – одна з
найважливіших проблем, ѐка потребую невідкладного вирішеннѐ. Так, серед головних напрѐмів
роботи з охорони водних ресурсів слід виділити: 1) впровадженнѐ нових технологічних процесів,
перехід на замкнуті цикли водопостачаннѐ; 2) нормуваннѐ ѐкості води длѐ різних видів
водокористуваннѐ; 3) очищеннѐ стічних вод.
Незважаячи на значне зменшеннѐ об’юмів використаної води, що спостерігаютьсѐ з 1991
року, відповідного зменшеннѐ антропогенного навантаженнѐ на водні ресурси, зокрема зі
скидами забруднених вод, не відбуваютьсѐ.
Задоволеннѐ потреб населеннѐ у воді та забезпеченнѐ екологічної рівноваги можливе при
покращенні ѐкості питної води, раціональному використанні води підприюмствами всіх галузей
господарства, відтворенні водних ресурсів.

За останні п'ѐть років відзначаютьсѐ постійне забрудненнѐ води р. Дніпро
легкоокисляваними органічними сполуками, про що свідчить коливаннѐ показників БСК від 4,0 до
6,0 мг/дм3 (за норми 3 мг/дм3). Також фіксуютьсѐ перевищеннѐ у 2-3 рази гранично допустимих
концентрацій фенолів, що, у своя чергу, зумовляю утвореннѐ хлорфенольних сполук у питній воді.
Впродовж 2010-2014 років відсоток відхиленнѐ від вимог СанПіНу № 4630-88 за хімічними
показниками коливавсѐ від 17,5% до 22,1%, за бактеріологічними показниками – від 7,3% до 8,0%.
Сучасні фізико-хімічні методи аналізу води не даять можливості вичерпно оцінявати її
ѐкість, прогнозувати комплексний вплив присутніх речовин і структури води на біологічні об’юкти.
Таким чином, виникаю потреба у розробці і використанні нових методів комплексної оцінки ѐкості
води та її можливого впливу на біологічні об'юкти.
Перспективи подальших досліджень. Запропонована в існуячих українських стандартах
система контроля ѐкості питної води побудована тільки з врахуваннѐм її «нешкідливості», і не
враховую її «корисність». В той же час вода повинна не тільки не містити небезпечних
концентрацій забрудняячих речовин, але й забезпечувати живі організми біогенними мікро- і
макроелементами.
Вимоги, ѐкі ставлѐтьсѐ до питної води, в існуячих державних стандартах, при уважному
розглѐді виѐвлѐятьсѐ такими, ѐкі сеперечать критерія фізіологічної цінності, тобто з встановлених
ГДК, ѐкі не враховуять мінімальні концентрації компонентів складу води випливаю, щонайвищу
ѐкість маю дистильована вода, ѐка повністя позбавлена розчинених речовин.
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