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ода, як повітря та їжа є одним з най�
важливіших елементів зовнішнього
середовища, без якого неможливе
життя. Гігієнічне значення води виз�
начається насамперед фізіологіч�
ною потребою у ній людини.

Вода відіграє в організмі людини
надзвичайну роль. Без води не від�
бувається жоден біохімічний, фізіо�
логічний та фізико�хімічний процес
обміну речовин та енергій: не�
можливі травлення, дихання, ана�
болізм та катаболізм, синтез білків,
жирів, вуглеводів із чужорідних біл�
ків, жирів, вуглеводів харчових про�
дуктів.

Проте у разі вживання неякісної
води створюється реальна небез�
пека захворіти на інфекційні та не�
інфекційні недуги. Статистика ВО�
ОЗ свідчить, що майже 3 млрд. на�
селення планети користується не�
якісною питною водою. З понад
2000 хвороб техногенного похо�
дження 80% виникають через спо�
живання неякісної питної води. З

цієї причини щороку
25% населення світу
підпадає під ризик зах�
воріти, приблизно кож�
ний десятий мешка�
нець планети хворіє.
Майже 4 млн. дітей і 18
млн. дорослих помира�
ють. Ще чимала кіль�
кість уражаються інши�
ми хворобами, у тому
числі онкологічними.
Припускається, що зі
100 випадків захворю�
вань на рак від 20 до 35
(особливо товстої киш�
ки і сечового міхура)
зумовлені вживанням
хлорованої питної во�
ди. Саме тому надзви�
чайно важливим є гігіє�
нічна роль води та її
значення для профі�
лактики інфекційних та
неінфекційних захво�
рювань.
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якості актуальна з низки об'єк�
тивних причин, серед яких
найважливішими є високе ан�
тропогенне забруднення при�
гирлових ділянок річок Дніпро,
Самара та території їхніх ба�
сейнів, незадовільний техніч�
ний стан водопровідних мереж
тощо.

Джерелом якісної питної во�
ди є вода питна додаткової об�
робки "Катеринославська", яка
добувається з артезіанської
свердловини першого Павло�
градського родовища підзем�
них вод, яке є унікальним при�
родним резервуаром прісної
води.

Водовмісні породи — піща�
ники кварцово�глауконітового
складу, блакитні мергелеві
осадові породи віком 30�35 ро�
ків. Їхнім вмістом і визначаєть�
ся унікальна прозорість води, її
чистий, приємний присмак та
збалансований мінеральний
склад води "Катеринослав�
ська". Питна вода "Катерино�
славська" відповідає найви�
щим критеріям "живої" води —
це біологічно активна вода,
структура якої наближена до
внутрішньоклітинної води ор�
ганізму людини.

У зв'язку зі збільшенням під�
приємств, що виробляють фа�
совану питну воду додаткової
обробки з подальшою її реалі�
зацією у торговельній мережі, у
2003 році виникло підприєм�
ство ТОВ "Альянс", на якому і
виробляється питна вода "Ка�
теринославська".

Приготування та розлив води
здійснюється за оригінальною
технологією з використанням
природних матеріалів: активо�
ваного вугілля з насиченням іо�
нами срібла.

У квітні 2004 року при прове�
денні міського тендера з забез�
печення шкільних та дошкіль�
них закладів м. Павлограда і
Павлоградського району чи�
стою питною водою ТОВ "Аль�
янс" отримало право на поста�
чання питної води та техноло�
гічного обладнання до шкіл та
дитячих дошкільних закладів. З
того часу виникло питання тер�
мінів реалізації питної води без
зміни її фізико�хімічного складу
і мікробіологічних показників.

У період з 17.12.2004 р. по
03.02.2005 р. на базі санітарно�
гігієнічної та бактеріологічної ла�
бораторій СЕС СМСЧ № 7
м. Павлограда провадилися до�
слідження питної води "Катери�
нославська", розлитої в ємності

з полімерного матеріалу на
250 л (ТУ У 13897641�001�96).

Перед розливом і реалізацією
здійснювалась обробка здобу�
тої підземної води багатоступе�
невою установкою. Установка
складається з блока фільтрів:

1 — з цеалітовим заванта�
женням;

2�3 — сорбуючі фільтри з ак�
тивованим вугіллям;

4 — дрібнозернистий квар�
цовий пісок.

Після очищення на фільтрах
вода подається на знезаражу�
вальне обладнання (УФ�випро�
мінювач), далі — магнітна об�
робка води за допомогою кіль�
цевого магніту. Оброблена во�
да за необхідності перели�
вається до камери знезара�
ження сріблом.

Дослідження провадилися
згідно з розробленою програ�
мою для оцінки якості води
питної "Катеринославська" в
умовах тривалого зберігання і
на її відповідність вимогам
проекту технічних умов "Вода
питна додаткової обробки "Ка�
теринославська".

Відбір проб і контроль якості
води за бактеріологічними по�
казниками (ЗМЧ, колі�індек�
сом, Ps aeruginoze) провадили�
ся протягом 50 днів з періодич�
ністю один раз на 10 днів. За
період обстежень погіршення
якості води не реєструвалося.

За фізико�хімічними показ�
никами (рН, перманганат, оки�
слюваність, нітрити, нітрати,
сухий залишок, один з основ�
них іонів) погіршення води та�
кож не спостерігалося.

Додаткові дослідження на
допустиму кількість міграції
(ДКМ) хімічних речовин з полі�
мерних матеріалів у питну воду
в умовах її тривалого зберіган�
ня у полімерній тарі були про�
ведені санітарно�гігієнічною
лабораторією СЕС СМСЧ № 7
м. Павлограда.

За увесь період спостере�
жень за якістю питної води "Ка�
теринославська" з різним тер�
міном зберігання води в ємно�
стях (від 2 діб до 2 місяців) у ла�
бораторних умовах та у торго�
вельній мережі відхилень від
параметрів якості води за усі�
ма показниками не було вия�
влено.

Висновок
Результати проведених до�

сліджень фізико�хімічних, сані�
тарно�бактеріологічних і токси�
кологічних показників питної
води додаткової обробки "Ка�

теринославська" свідчать про її
відповідність вимогам ТУ У
15.9�30349852�001:2006.

МОЗ України узгоджено тер�
міни реалізації води на розлив
у тару споживача до 1 місяця за
умови контролю фахівцями те�
риторіальної СЕС.

Завдяки проведеній нами ро�
боті підприємство ТОВ "Альянс"
активно розвивається, доброя�
кісною питною водою забезпе�
чується не тільки м. Павлоград,
а й прилеглі райони та міста
(Тернівка, Юр'ївка та інші).

ЛІТЕРАТУРА
1. Засипка Л.І. Санітарно�гігі�

єнічні вимоги і державний сані�
тарно�епідеміологічний нагляд
за виробництвом фасованих
питних вод. — Одеса, 2002.

2. Закон України "Про питну
воду та питне водопостачання"
№ 2918�III від 10.01.2002 р.

3. Качество вод. Термины и
определения. ГОСТ 27065086.
— М.: Изд. стандартов, 1986.

4. Руководство по гигиене
водоснабжения / Под ред.
С.Н. Черкинского. — М.: Меди�
цина, 1975.

5. Инструкция по санитарно�
му надзору за производством
и реализацией населению очи�
щенной (питьевой) воды. —
Одесса, 2001.

6. Словник нормативних тер�
мінів і визначень у галузі охоро�
ни і використання вод. — Хар�
ків: УкрНЦОВ, 1992.

7. Гигиеническая оценка ма�
териалов, реагентов, оборудо�
вания, технологий, используе�
мых в системах водоснабже�
ния. Методические указания.
МУ 2.1.4.783�99. — М.: Мин�
здрав России, 1999.

8. Новиков Г.В., Щербо А.П.
Вопросы гигиенического нор�
мирования качества воды при
разных условиях водопользо�
вания. — Л.: ЛИУВ, 1987.

9. Зарубин Г.П., Овчинкин И.П.
Санитарные вопросы водо�
снабжения и канализации. —
М., Медицина, 1974.

10. Державні санітарні прави�
ла та норми для підприємств
щодо виробництва і розливу
мінеральних та штучно мінера�
лізованих вод. ДсанПіН 4.4.4.�
065�2000. — К., 2001.

11. Санітарно�гігієнічні вимо�
ги і умови застосування розчи�
нів препарату "Акватон�10" для
знезараження технологічного
обладнання у локальних систе�
мах водообробки. Інструкція I
9.9.4.9.4.5.�060�2000. — К.,
2000.

D1-08 a-.qxd  27.02.2008  22:38  Page 44


