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ля питного водопостачання в
Україні використовуються по�
верхневі та підземні прісні во�
ди. Централізоване майже на
80% забезпечується за раху�
нок поверхневих вод, які підля�
гають антропо�техногенному
забрудненню. Так, вода річки
Дніпро, яка є основним джере�
лом питного водопостачання
країни, за гідрохімічними по�
казниками розподіляється за
шістьма класами якості: від чи�
стої на окремих малочисель�
них ділянках (І клас) до надзви�
чайно брудної (VІ клас) [1].
Зростаюче забруднення води
поверхневих водойм, підсиле�
не неефективною роботою во�
допровідних очисних споруд
(невідповідність технологічних
схем водоочистки, порушення
технологічних режимів, неза�
довільний технічний стан роз�
подільчої мережі, відсутність
кваліфікованих експлуатацій�
них служб тощо), створює сер�
йозну проблему отримання
якісної питної води [2]. 

Підземні води більш захище�
ні від зовнішніх факторів, а то�
му зазвичай характеризуються
стабільним хімічним складом.
Натомість в окремих регіонах
за рахунок природних чинників
або антропогенного впливу ці
води мають некондиційний
склад переважно за такими по�
казниками, як жорсткість, за�
гальна мінералізація, сульфа�
ти, сполуки заліза, марганцю,
хлориди, рідше — за сполука�
ми фтору та групи азоту [3].

Низька якість вихідної води,
насамперед поверхневих во�
дойм, потребує від підпри�
ємств питного водопостачання
застосування таких технологіч�
них схем і споруд, які б забез�
печували адекватний рівень
очищення природної води для
подальшого споживання. Тому
розробка нових або вдоскона�
лення існуючих заходів (після
аналізу та оцінки сучасного
стану водойм — джерел питно�

го водопостачання, якості
питної води, яка надходить до
споживачів тощо) продовжує
залишатися актуальною про�
блемою. На її розв'язання
спрямована і загальнодержав�
на програма "Питна вода Укра�
їни на 2006�2020 роки" [4].

Мета роботи полягала в уза�
гальненні матеріалів сучасного
стану централізованого госпо�
дарсько�питного водопоста�
чання і якості питної води, їх гі�
гієнічній оцінці та обґрунтуван�
ні пропозицій щодо покращан�
ня водозабезпечення населен�
ня. У зв'язку з цим було поста�
влено такі завдання:

визначити сучасний стан
водойм як джерел питного во�
допостачання та ступінь заб�
руднення води хімічними речо�
винами і мікроорганізмами; 

оцінити стан питних водо�
проводів з урахуванням їх ві�
домчого підпорядкування, вия�
вити основні причини невідпо�
відності централізованих си�
стем водопостачання вимогам
санітарних норм і правил;

визначити якість водопро�
відної води, що надходить до
населення, відсоток нестан�
дартних проб питної води за
останні роки, а також показни�
ки, які найчастіше не відповіда�
ють нормативам чинного стан�
дарту;

обґрунтувати комплекс за�
ходів з покращання забезпе�
чення населення питною во�
дою нормативної якості.

Матеріали і методи. За ма�
теріалами державного моніто�
рингу, наданими санітарно�
епідеміологічними станціями
(СЕС), проаналізовано стати�
стичні показники стану цен�
тралізованого господарсько�
питного водопостачання та
якості питної води України. Да�
ні протягом 2000�2007 років
надходили з 24 областей краї�
ни, міст Києва, Севастополя та
Автономної Республіки (АР)
Крим. 
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Нині централізованим пит�
ним водопостачанням забез�
печено 450 міст, 783 із 891 се�
лища міського типу, а також
6490 із 28584 сільських насе�
лених пунктів, що охоплює по�
над 70% населення України.

Результати та їх обгово*
рення. Як свідчать дані моніто�
рингу, якість поверхневих вод
постійно погіршується внаслі�
док безпосереднього скидання
у водойми господарсько�побу�
тових або промислових стічних
вод, близько 40% яких не очи�
щуються чи не відповідають са�
нітарним вимогам. Натомість
протягом останніх восьми ро�
ків простежується тенденція до
зниження обсягів скидання у
водойми забруднених госпо�
дарсько�побутових стічних вод
з 39% до 34%, а промислових
— з 42% до 39%.

Надходячи у водойми, недо�
статньо очищені або неочищені
стічні води забруднюють їх за�

вислими частками, органічни�
ми речовинами, патогенними і
умовно патогенними бактерія�
ми, вірусами, цистами найпро�
стіших, яйцями гельмінтів. З
промисловими стічними вода�
ми у водойми потрапляє знач�
на кількість токсичних хімічних
речовин.

У водоймах І категорії протя�
гом 2000�2007 років частка
проб води з відхиленнями від
гігієнічних нормативів за сані�
тарно�хімічними показниками
становила 17�24%, за мікро�
біологічними — 14�22%. При
цьому кількість проб води, у
якій виділені збудники інфек�
ційних захворювань, за останні
роки значно знизилась з 15%
(2000 р.) до 0,8% (2007 р.). Пік

відхилень від нормативів у во�
доймах І категорії за кількістю
гельмінтів, небезпечних для
людини, припав на 2004 рік
(5,6%), нині цей показник зни�
зився до 0,2%.

Водойми ІІ категорії за сані�
тарно�хімічними показниками
не відповідали гігієнічним нор�
мативам у 20�21%, а за мікро�
біологічними — у 16�20% до�
сліджених проб. При цьому
кількість зразків води зі збуд�

никами інфекційних захворю�
вань також істотно знизилася
(з 8,0% у 2000 р. до 0,7% у
2007 р.), тоді як небезпечні для
людини гельмінти було виділе�
но у 15% у 2004 р.) — 1% (у
2007 р.) випадків. 

Найпроблемніші за екологіч�
ним станом вододжерела вия�
влено у Дніпропетровській, До�
нецькій, Запорізькій, Лугансь�
кій та Одеській областях. Вони
розташовуються у південному
та східному регіонах України,
де, крім дефіциту вологи та ви�
соких температур у теплий пе�
ріод року, забрудненню во�
дойм сприяють скиди госпо�
дарсько�побутових та проми�
слових стічних вод без відпо�
відної обробки.

Крім поверхневих водойм, до
централізованого питного во�
допостачання залучено під�
земні джерела. Вони є важли�
вим, а подекуди єдиним дже�
релом водопостачання насе�
лення, особливо сільського.
При цьому половина обсягів
підземної води, що подається
тільки комунальними водопро�
водами, не відповідає чинному
стандарту на питну воду. У
більшості випадків це зумовле�

Рисунок 1
Динаміка частоти відхилень стану питних водопроводів

від санітарно*гігієнічних вимог

Рисунок 2
Стан питних водопроводів України у 2000*2007 роках
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но надлишковим вмістом міне�
ральних речовин у водовмісних
ґрунтах, де формуються під�
земні води.

Виконані нами дослідження
дозволили ранжирувати хімічні
речовини у підземних водах за
частотою відхилення від нор�
мативів у такому порядку: жор�
сткість (60%) > сухий залишок
(48%) > сульфати (29%) > залі�
зо (17%) > хлориди (12%) > ні�
трати (9 %) > марганець (4%) >
фтор (4 %) > аміак (2%) [3].

Станом на 2007 рік під нагля�
дом СЕС перебувало 19139
централізованих систем пит�
ного водопостачання. При цьо�
му частка водопроводів, які не
відповідали санітарно�гігієніч�
ним вимогам, з 2001 до 2004 р.
мала тенденцію до зниження і
становила 6,2�5,0%, тоді як з
2005 до 2007 р., навпаки, за�
фіксовано деяке зростання

цього показника — з 5,0% до
5,3% (рис. 1). 

На рис. 2 наведено дані щодо
санітарного стану питних водо�
проводів за їх відомчим підпо�
рядкуванням. Так, протягом
2000�2007 років із загальної
кількості сільських водопрово�
дів не відповідали санітарно�гі�
гієнічним вимогам 8,5�10,5%.
В останні роки спостерігалася
тенденція до зниження цього
показника. Приблизно у 98% з
цієї кількості водопроводів во�
дозабори були підземними, а у
2% — відкритими.

Частка комунальних водо�
проводів, стан яких відхилявся
від вимог санітарних норм і
правил, також коливалася про�
тягом 2000�2005 років від

10,2% до 8,5% з тенденцією до
зниження, тоді як у 2006�2007
роках цей показник зріс (8,9�
9,6%). При цьому 85%
(2000 р.) — 91% (2007 р.) кому�
нальних водопроводів, що не
відповідали нормативним ви�
могам, експлуатували підземні
водозабори. 

Із 3�5% відомчих водопрово�
дів, які не відповідали санітар�
но�гігієнічним вимогам, на
підземні водозабори припада�
ло 88�96%. Причому, як і у по�
передні роки, зберігалася тен�
денція до зниження кількості
відомчих водопроводів з від�
хиленнями від нормативних
вимог. 

Як відомо, якість питної води
централізованих систем водо�
постачання залежить від якості
вихідної води, ефективності
технологій її підготовки, мето�
дів кондиціювання артезіан�

ської води, а також стану водо�
провідних мереж і регулярності
їх експлуатації.

Серед основних причин від�
хилення стану водопроводів
від гігієнічних вимог протягом
2000�2007 рр. домінувала від�
сутність водоохоронних зон
(76�69%), необхідного ком�
плексу очисних споруд (13�
18%) та знезаражувальних
установок (16�22%). 

В означений період від за�
гальної кількості водопрово�
дів, що не відповідали санітар�
ним вимогам, відсутність зон
санітарної охорони була най�
більш характерною для сільсь�
ких водогонів (понад 50%
об'єктів). Частка відомчих во�
допроводів, які не мали водо�
охоронних зон, становила 11�
15%, а комунальних — 5�8%.
Необхідний комплекс очисних
споруд був відсутній у 6�7,5%
сільських, у 4�5% відомчих та у
3�5% комунальних водопрово�
дів. Відсутність знезаражу�
вальних установок також часті�
ше відзначалася на сільських
водогонах (11�13%). Для ві�
домчих і комунальних водого�
нів цей показник становив 3�
4% та 2�3% відповідно. 

На рис. 3 представлено дані
за 2007 р. щодо причин невід�
повідності санітарним вимогам
централізованих систем водо�
постачання України різних
форм підпорядкування, які ха�
рактеризують загальний стан
водопроводів протягом восьми
років спостережень.

Встановлено, що у більшості
регіонів основною причиною
відхилення від гігієнічних ви�
мог є відсутність на водопро�
водах зон санітарної охорони.

Рисунок 3
Причини невідповідності стану питних водопроводів 

України гігієнічним вимогам у 2007 році

Рисунок 4
Частота відхилення якості питної води водопроводів 

України від нормативних вимог (2000*2007 рр.)
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Водночас у Дніпропетровській
(100%), Черкаській (100%),
Житомирській (85,5%), Закар�
патській (55,0%), Львівській
(55,0%), Київській (48,6%)
областях та місті Севастополь
(50,0%) значний відсоток во�
допроводів не має повного
комплексу очисних споруд.
Відсутність знезаражувальних
установок характерна для ба�
гатьох водогонів Івано�Фран�
ківської (100%), Донецької
(71,2%), Тернопільської (50%),
Луганської (41,4%), Житомир�
ської (41,9%), Закарпатської
(40,0%), Одеської (33%) обла�
стей, АР Крим (43,1%) і м. Се�
вастополя (50%).

Щодо якості питної води у
централізованих системах во�
допостачання, то у 2000�2007
роках зросла частка проб води,
що відхилялися від норм за са�
нітарно�хімічними показника�

ми (від 11% до 13%), та знизи�
лася (від 5% до 4%) за бакте�
ріологічними (рис. 4). 

Найбільший відсоток проб
питної води з відхиленнями від
санітарно�гігієнічних нормати�
вів було зафіксовано у сільсь�
ких водопроводах: 15�17% за
санітарно�хімічними та 6�8% —
за бактеріологічними показни�
ками. І якщо другий показник
протягом восьми років мав тен�
денцію до зменшення, то пер�
ший, навпаки, зростав. У кому�
нальних водогонах невідповід�
ність проб води за санітарно�хі�
мічними показниками дорівню�
вала 9�10%, а за бактеріологіч�
ними — 3�4%. Ці показники у ві�
домчих водопроводах станови�
ли 11�14% та 4�5% відповідно. 

На рис. 5 представлено кіль�
кість нестандартних проб пит�

ної води у 2007 р. з урахуван�
ням різних форм підпорядку�
вання водопроводів. Ці дані в
основному характеризують
якість води, що подається на�
селенню питними водогонами,
протягом інших років спосте�
реження.

Встановлено, що у 2000�2007
роках найбільша кількість проб
питної води з мереж України

відхилялася від нормативів
чинного стандарту за органо�
лептичними показниками (63�
72%). Проби питної води з над�
нормативною загальною міне�
ралізацією становили 23�28%,
з перевищенням ГДК хімічних
речовин — 10�16%, а з над�
лишковим вмістом нітратів —
4�7%. Наведені показники,
окрім органолептичних власти�
востей, у 2007 р. мали тенден�
цію до зменшення (рис. 6). 

Протягом останніх восьми
років також спостерігалося
зниження частки проб питної
води з перевищенням мікро�
біологічних показників (в ос�
новному колі�індексом).

У 2007 році найгірша якість
питної води у системах цен�
тралізованого водопостачан�
ня з відхиленням від норм і
правил державного стандарту
за санітарно�хімічними показ�
никами реєструвалася у
Луганській (35,1%), Запорізь�
кій (20,0%), Дніпропетров�
ській (19,6%), Миколаївській
(17,5%), Херсонській (16,1%)
та Київській (15,7%) областях.
Бактеріологічне забруднення,
яке перевищує нормативи,

Рисунок 5
Відсоток нестандартних проб води у централізованих 

системах водопостачання у 2007 році

Рисунок 6
Динаміка частоти відхилень проб питної води 

від нормативів за санітарно*хімічними показниками 
з водопровідних мереж України (2000*2007 роки)

HYGIENIC ASSESSMENT OF CENTRALIZED DOMESTIC DRINKING
WATER SUPPLY IN UKRAINE
Prokopov V.A., Kuzminets O.N., Sobol V.A.
A sanitary state of drinking water pipe*lines and quality of drinking
water in Ukraine for eight years was analyzed (2000*2007). The
main reasons of the discrepancy of water pipe*lines with the 
standard requirements were determined. A hygienic assessment of
drinking water quality is represented. A percentage of non*standard
samples on sanitary*and*chemical and microbiological indices was
designated. The problematic regions that need the immediate
implementation of the measures for the improvement of the state of
water supply and drinking water quality were revealed. 

2 Довкілля та здоров’я № 4�2008
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частіше фіксувалося у Терно�
пільській (7,4%), Закарпатсь�
кій (7,3%), Харківській (7,2%)
Вінницькій (7,0%), Миколаїв�
ській (6,9%) та Кіровоградсь�
кій (5,6%) областях.

Висновки
Таким чином, результати

дослідження показали, що
проблеми водопостачання на�
селення та якості питної води
значно загострилися, особли�
во в останні роки, і потребують
комплексного вирішення. Ос�
новна кількість водоочисних
споруд була побудована понад
40�50 років тому й морально
застаріла. На більшості з них
застосовуються недосконалі
технології, реагенти і матеріа�
ли, що не здатні перешкоджати
потраплянню у питну воду ре�
човин, дія яких на організм лю�
дини може негативно вплинути
на її здоров'я. Важливим зали�
шається питання надійного
знезараження води, особливо
з урахуванням теперішнього
стану водоводів і розподільних
мереж, які містять постійну за�
грозу вторинного забруднення
води. 

З метою поліпшення якості
питної води, що подається на�
селенню, необхідно ширше ви�
користовувати підземні води,
вести постійний моніторинг
якості води поверхневих во�
дойм, використовувати додат�
ково очищену воду, яку отри�
мують у локальних водоочи�
сних установках колективного
використання або з індивіду�
альних фільтрів.
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акон України "Про загально�
державну програму адаптації
законодавства України до за�
конодавства Європейського
Союзу" [1] визначив завдання
щодо приведення норматив�
но�правових актів України у
відповідність до європейсь�
ких. Тому метою нашого до�
слідження є аналіз відмінно�
стей європейського й укра�
їнського водного законодав�
ства щодо питної води.

В європейському і українсь�
кому водному законодавстві
держава бере на себе зо�
бов'язання забезпечувати
своїх громадян безпечною для
здоров'я питною водою. Ос�
новні принципи такої безпеки
(нормування показників без�
пеки поетапно від джерела до
споживача питної води) збіга�
ються в європейському й укра�
їнському водному законодав�
стві і викладені у низці спе�
ціальних законів.

Водне законодавство, прий�
няте Європейським співтова�
риством (ЄС), також як і укра�
їнське, можна поділити на три
основні категорії: 

А. Директиви, що встано�
влюють якість води для вико�
ристання з різними цілями, у
тому числі питними;

B. Директиви, спрямовані на
обмеження або заборону про�
мислових викидів небезпеч�
них речовин у воду;

C. Директиви з охорони при�
родних водойм (річки, моря
тощо) від забруднення і висна�
ження.

До категорії А (табл. 1) нале�
жить Директива 80/778/EC
[2], щодо "якості води, приз�
наченої для споживання насе�
ленням" (прийнята 1980 р. і
більш відома під назвою "Ди�
ректива з питної води" (Drin�
king Water Directive). Цей доку�
мент ліг в основу водного за�
конодавства європейських
країн�членів ЄС, а також був
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В статье представлен анализ
европейского и украинского

водного законодательства,
приведен перечень и

систематизация действующих
в настоящее время 

и в прошлом основных
законодательных актов,
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безопасность питьевой воды.
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