
о да є од ним з ос нов них об'єк -
тів дов кіл ля. Ва жли вим на -
прям ком ви ко ри стан ня во ди є
за без пе чен ня на се лен ня доб -
роя кіс ною пи тною во дою. Дже -
ре ла ми цен тра лі зо ва но го во -
до по ста чан ня є по верх не ві,
підзем ні та ат мо сфер ні во ди.
Най більш ши ро ко у цен тра лі -
зо ва но му во до по ста чан ні на -
се лен ня ви ко ри сто ву ють ся по -
верх не ві во ди, у то му чи слі во -
дос хо ви ща. Ос нов ним цен тра -
лі зо ва ним дже ре лом во до по -
ста чан ня на се лен ня Ук ра ї ни є
р. Дні про. Ство рен ня на Дні прі
ка ска ду гі дро елек тро стан цій та
во дос хо вищ зу мо ви ло по сту -
по вий ро зви ток ба гатьох
склад них еко ло гіч них про блем.
З ше сти ве ли ких Дні пров ських
во дос хо вищ Кре мен чуць ке і
Ка хов ське ма ють во до об мін 2-
4 ра зи на рік і на ле жать до ти пу
озер них.

Дже ре лом цен тра лі зо ва но го
во до по ста чан ня м. Чер ка си є
Кре мен чуць ке во дос хо ви ще. У
літ ній пе ріод на біль шій ча сти ні
ак ва то рії Кре мен чуць ко го во -
дос хо ви ща вста но влю єть ся
озер ний ре жим. За ви со кої
тем пе ра ту ри по ві тря спо сте рі -
га єть ся ін тен сив не "цві тін ня"
во ди, ви ни кає скуп чен ня во до -
ро стей, а їх по даль ше роз мно -
жен ня має не га тив ні нас лід ки
для са ні тар но-біо ло гіч но го ста -
ну во ди, внас лі док чо го ви ни кає
де фі цит кис ню у ни жніх го ри -
зон тах во ди та у ніч ні го ди ни.
Утво рю ють ся різ но ма ніт ні ор -
га ніч ні та не ор га ніч ні ре чо ви ни,
у то му чи слі й ток сич ні, що
знач но по гір шує якість во ди во -
дос хо ви ща [1].

За ре гу льо ва ний Дні про ви -
ко нує роль не тіль ки ос нов но -
го дже ре ла ір ри га ції знач них
те ри то рій, во до по ста чан ня
міст і про ми сло вих під при -
ємств, а та кож є ре зер вуа ром,
до яко го над хо дять стіч ні про -
ми сло во-ко му наль ні во ди та

заб руд нен ня, які по тра пля ють
з пло щі во до забо ру [2]. Скид у
по верх не ві во дой ми заб руд -
не них вод в умо вах упо віль не -
но го во до об мі ну приз во дить
до на ко пи чен ня дон них від -
кла день, ро звит ку у них ан ае -
роб них про це сів, на ко пи чен ня
ор га ніч них ре чо вин, збіль шен -
ня мі не ра лі за ції во ди та бак те -
ріаль ної мі кро фло ри, що су -
куп но по гір шує якість во ди та
ан тро по ген ну ев тро фі ка цію
во дос хо вищ. Заз ви чай це про -
являєть ся у ма со во му ро звит -
ку синьо-зе ле них во до ро стей,
що сут тє во по гір шує ор га но -
леп тич ні по каз ни ки во ди. При
во до ко ри сту ван ні в умо вах пі -
дви ще ної троф но сті во дос хо -
вищ на яв ність не ве ли кої кіль -
ко сті їх у пи тній во ді мо же ві -
доб ра жа ти ся на зах во рю ва но -
сті на се лен ня.

Якість во ди у во дос хо ви щах
оці ню єть ся від по від но до гі гі є -
ніч ної клас ифі ка ції вод них
об'єк тів за сту пе нем заб руд -
нен ня (Сан Пін № 4630-88),
якість во ди у дже ре лах цен тра -
лі зо ва но го во до по ста чан ня
виз на ча єть ся за ГОСТ 2761-84.
Низь ка якість во ди у во дос хо -
ви щах та від по від но дже ре лах
цен тра лі зо ва но го во до по ста -
чан ня мо же приз ве сти до об -
ме жен ня во до ко ри сту ван ня її
че рез не при єм ні ор га но леп -
тич ні вла сти во сті во ди, не га -
тив ний вплив шкід ли вих хі міч -
них ре чо вин, які на ко пи чу ють ся
у планк то ні і по тім хар чо ви ми
лан цю га ми че рез риб ні та ін ші
про дук ти по тра пля ють до ор га -
ніз му лю ди ни. 

Дже ре ла во до по ста чан ня по -
тре бу ють здій снен ня по стій но -
го на гля ду, який пе ред ба чає
три ос нов ні ета пи:
q еко ло го-гі гі є ніч ний мо ні то -

ринг во дос хо ви ща, на яко му
роз мі ще не дже ре ло во до по -
ста чан ня;
q еко ло го-гі гі є ніч ний мо ні то -
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ринг дже ре ла во до по ста чан ня;
q еко ло го-гі гі є ніч ний мо ні то -

ринг во до під го тов ки та во до -
про від ної ме ре жі.

Ме та ро бо ти: здій сни ти ме -
ди ко-еко ло гіч ну оцін ку яко сті
во ди у по верх не во му цен тра лі -
зо ва но му дже ре лі во до по ста -
чан ня м. Чер ка си. 

Ма те рі а ли та ме то ди ки.
Здій сне но оцін ку яко сті во ди по -
верх не во го дже ре ла во до по ста -
чан ня м. Чер ка си з урах уван ням
гі гі є ніч но го зна чен ня та за хі міч -
ним скла дом: ор га но леп тич ні
по каз ни ки; хі міч ний склад; ток -
си ко ло гіч ні по каз ни ки; по каз ни -
ки епі де міч ної без пе ки. Дос лі д-
жен ню під ля га ли кольо ро вість,
ка ла мут ність, тем пе ра ту ра,
пер ман га на тна окис ню ва ність,
вміст роз чин но го кис ню, БПК20,
кіль кість мез офіль но ае роб них
та фа куль та тив но ан ае роб них
мі кро ор га ніз мів (МА ФАМ) та
лак то зо по зи тив ної киш ко вої па -
лич ки (ЛКП). 

Ре зуль та ти дос лі джень.
Кольо ро вість — при род на вла -
сти вість во ди, що зал ежить від
на яв но сті у ній гу мі но вих ре чо -
вин, які ви ми ва ють ся у во ду з
ґрун ту під час фор му ван ня по -
верх не вих та пі дзем них во -
дойм та на да ють во ді за бар -
влен ня від жов то го до ко рич не -
во го. Не ве ли ка кіль кість гу мі -
но вих ре чо вин утво рю єть ся
без по се редньо у по верх не вих
во дой мах внас лі док мі кро біо -
ло гіч но го руй ну ван ня во до ро -
стей. Що біль ше у во ді гу мі но -
вих ре чо вин, то ін тен сив ні ше
за бар влен ня во ди й ви ща її
кольо ро вість. Ди на мі ку змі ни
по каз ни ка кольо ро во сті во ди у
дже ре лі цен тра лі зо ва но го во -
до по ста чан ня м. Чер ка си на ве -
де но на рис. 1. 

Як вид но з ри сун ка 1, кольо -
ро вість во ди у дже ре лі цен тра -
лі зо ва но го во до по ста чан ня
м. Чер ка си пі дви щу єть ся у пе -
ріод з трав ня по ве ре сень і за
по каз ни ком, виз на че ним ГОСТ
2761-84 (від 35° до 120°), на ле -
жить до ІІ кла су. У се зон но му
ас пек ті кольо ро вість не пе ре -
ва жа ла 35° у зи мо вий пе ріод
(І клас), за ви нят ком 2005 та
2007 ро ків. Пі дви щен ня кольо -
ро во сті у літ ній пе ріод мо же бу -
ти пов'яза ним з ба гать ма при -
чи на ми: пі дви щен ням тем пе -
ра ту ри во ди вліт ку, при ско рен -
ням про це сів ев тро фі ка ції во -
дой ми ща і, як нас лі док, заб -
руд нен ням во ди ре чо ви на ми
ор га ніч но го по хо джен ня. Пі д-
ви щен ня за бар влен ня і кольо -

ро во сті во ди мо же свід чи ти
про її заб руд нен ня про ми сло -
ви ми стіч ни ми во да ми. Пе ре -
кон ли вих да них про вплив во ди
з ви со кою кольо ро ві стю на
здо ров'я лю ди ни у лі те ра ту рі
не має. Але ві до мо, що внас лі -
док дії гу мі но вих ки слот на 50-
100% пі дви щу єть ся про ни -
кність стін ки ки шеч ни ка для де -
я ких важ ких ме та лів та суль -
фат-іо ну. 

По рів нюю чи по каз ни ки вмі -
сту за лі за у во ді з нор ма ти вом
для дже ре ла во до по ста чан ня
(ГОСТ2761-84), мож на ска за -
ти, що во да у дже ре лі во до по -
ста чан ня ха рак те ри зу єть ся
нез нач ним вмі стом за лі за, а
са ме дже ре ло за цим по каз ни -
ком на ле жить до І кла су. Ди на -
мі ку змі ни по каз ни ка вмі сту за -
лі за у дже ре лі цен тра лі зо ва но -
го во до по ста чан ня м. Чер ка си
на ве де но на рис. 2. 

За лі за гі дрок сид (III), що мі -
стить ся у по верх не вих вод них
дже ре лах, по га но роз чи няєть -
ся й утво рює у во ді ко рич не ві
пла стів ці, що зумо влює її
кольо ро вість і ка ла мут ність. За
знач но го вмі сту за лі за через
заз на че ні пе ре тво рення во да
на бу ває жов то-ко рич не во го
за бар влен ня, стає ка ла мут -

ною. Ана ліз ди на мі ки ко ли вань
вмі сту за лі за про тя гом 5 ро ків
по ка зує нез нач ні се зон ні ко ли -
ван ня зі збіль шен ням кон цен -
тра ції у літ ній пе ріод. У та ких
кон цен тра ціях, які впли ва ють
на ор га но леп тич ні по каз ни ки
во ди, за лі зо не має ані фі зіо ло -
гіч но го, ані, тим па че, ток си ко -
ло гіч но го зна чен ня. 

Ка ла мут ність во ди свід чить
про її заб руд нен ня ор га ніч ни -
ми і не ор га ніч ни ми ре чо ви на -
ми, які мо жуть бу ти шкід ли ви -
ми для здо ров'я лю ди ни або
утво рю ва ти шкід ли ві ре чо ви ни
під час ре а гент но го об ро блен -
ня во ди (на при клад хло ру ван -
ня), і впли ває на мі кро біо ло гіч -
ні по каз ни ки яко сті во ди. Да ні
лі те ра ту ри свід чать, що зне за -
ра жен ня ка ла мут ної во ди хло -
ром про тя гом 30 хв. на віть за
за лиш ко во го віль но го ак тив -
но го хло ру на рів ні 0,3-0,5 мг/л
не е фек тив не що до киш ко вих
бак те рій і ві ру сів (на при клад
збуд ни ків ге па ти ту А). І, на -
реш ті, ка ла мут ність є од ним з
чин ни ків, що впли ва ють на
ефек тив ність зне за ра жен ня.
Це по тре бує по шу ків су ча сних
ефек тив них та без печ них ме -
то дів зне за ра жен ня во ди,
можли во, з ви ко ри стан ням на -
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но тех но ло гій. Ди на мі ка змі ни
по каз ни ка ка ла мут но сті во ди у
дже ре лі цен тра лі зо ва но го во -
до по ста чан ня м. Чер ка си за
2004-2008 ро ки на ве де но на
рис. 3.

Про тя гом ро ку спо сте рі га -
єть ся пі дви щен ня ка ла мут но сті
у літ ній пе ріод, так са мо, як і
підви щен ня кольо ро во сті та
тем пе ра ту ри во ди. Ці по каз ни -
ки вза ємо пов'яза ні, але про -
від ним фак то ром се ред них є
тем пе ра ту ра. Це зумо вле но її
впли вом на роз чин ність га зів і

пар ціаль ний тиск лет ких ор га -
ніч них ре чо вин, які на да ють во -
ді за паху (на при клад фе но лів).
Ди на мі ка змі ни по каз ни ка ко -
ли ван ня тем пе ра ту ри во ди у
дже ре лі цен тра лі зо ва но го во -
до по ста чан ня м. Чер ка си на ве -
де но на рис. 4. Ана ліз цих змін
про тя гом 5 ро ків свід чить, що
най ви щої тем пе ра ту ри во да у
дже ре лі во до по ста чан ня до ся -
гає у лип ні-сер пні. У цей пе ріод
роз по чи на єть ся ма со ве цві тін -
ня синьо-зе ле них во до ро стей
та зба га чен ня во ди ток сич ни -
ми ре чо ви на ми — про дук та ми
їх ньої жит тє діяль но сті. Знач на
кіль кість за ви слих ре чо вин та
ка ла мут ність мо жуть бу ти
пов'яза ни ми з ча стим ко ли ван -

№ 3 2010 EN VI RON MENT & HE ALTH   32

ням рів ня во ди во дос хо ви ща,
нез нач ною швид кі стю ру ху во -
ди то що.

Тем пе ра ту ра впли ває на
швид кість і гли би ну про це сів
очи щен ня та зне за ра жен ня
во ди на во до за бір них стан -
ціях. Так, з пі дви щен ням тем -
пе ра ту ри до 25°С, як це бу ває
вліт ку, по ліп шу ють ся про це си
про яснен ня і зне бар влен ня
во ди по верх не вих во дойм за
ра ху нок ко а гу ля ції. Гі гі є ніч не
зна чен ня тем пе ра ту ри по ля -
гає у впли ві на про це си про -

яснен ня, зне бар влен ня і зне -
за ра жен ня во ди, від чо го
залежать її ор га но леп тич ні
вла сти во сті, без печ ність за
епі де мі о ло гіч ни ми і ток си ко -
ло гіч ни ми по каз ни ка ми. 

На літ ній пе ріод при па дає та -
кож ко ли ван ня та ких по каз ни -
ків, як пер ман га на тна окис лю -
ва ність та вміст роз чи не но го
кис ню. Збіль шен ня пер ман га -
на тної оки слю ва но сті по над
7 мг/л є ре зуль та том заб руд -
нен ня дже ре ла во ди лег ко о ки -
слю ва ни ми ре чо ви на ми ор га -
ніч но го та мі не раль но го по хо -
джен ня (рис. 5). Та ким чи ном,
остан ні п'ять ро ків від зна ча єть -
ся по стій не заб руд нен ня во ди
у дже ре лі во до по ста чан ня
м. Чер ка си лег ко о ки слю ва ни -
ми ор га ніч ни ми спо лу ка ми.

До змен шен ня вмі сту роз чи -
не но го кис ню приз во дить бур -
хли вий ро зви ток во до ро стей з
по даль шим їх від ми ран ням,
що спо сте рі га єть ся за ев тро -
фі ка ції во дойм че рез над мір не
над хо джен ня біо ген них ре чо -
вин. У дже ре лі во до по ста чан ня
м. Чер ка си (рис. 6) виз на ча -
єть ся стій ке зни жен ня вмі сту
роз чи не но го кис ню про тя гом
остан ніх 5 ро ків у пе ріод з чер -
вня по ве ре сень, хоч він і за ли -
ша єть ся у ме жах нор ми — не
мен ше 4 мг/л. 

Заб руд нен ня во ди ор га ніч -
ни ми ре чо ви на ми приз во дить
до пі дви щен ня БПК. БПК20
мен ша за 3 мг О2/л у во ді ду же
чи стих во дойм, у во ді від но сно
чи стих во дойм 3-5 мг О2/л, у
во ді заб руд не них во дойм —
по над 5 мг О2/л. Ана ліз зна -
чень БПК20 во ди у дже ре лі во -
до по ста чан ня м. Чер ка си за 5
ро ків (рис. 7) свід чить про те,
що во ду мож на вва жа ти від но -
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Bondarenko J.G., Khomenko I.V., 
Bilik L.I., Zagoruyko N.V.
This article covers the problem of usage the Dnipro 
(Khremebchuk water reservoir) as a source 
of centralized surface water supply, new methods 
of water disinfection search, 
the integrated monitoring system creation. 
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сно чи стою, яка на ле жить до І
кла су. Про те ви ни ка ють пев ні
сум ні ви, ос кіль ки цей по каз -
ник пов'яза ний з пер ман га -
натною оки слю ва ні стю та роз -
чин ним кис нем, які вка зу ють
на сут тє ву заб руд не ність во ди
во дой ми ща ор га ніч ни ми
рештка ми, а пік роз мно жен ня
синьо-зе ле них во до ро стей у
сер пні має сут тє во впли ва ти
на по каз ник БПК. 

Бак те ріо ло гіч ні по каз ни ки
яко сті во ди у дже ре лі цен тра лі -
зо ва но го во до по ста чан ня
м. Чер ка си за 2004-2008 ро ки
ма ють тен ден цію до се зон но го
ко ли ван ня (рис. 8) 

Так, ЛКП ко ли ваєть ся від
мен ше 500 до 6200. Пев на тен -
ден ція до збіль шен ня бак те ріо -
ло гіч но го за ра жен ня во ди спо -
сте рі га єть ся у літ ні мі ся ці, але
про тя гом 2006-2007 рр. знач не
збіль шен ня ЛКП спо сте рі га -
лось і во се ни, що мож на по -
ясни ти те плою осінньою по го -
дою у ці ро ки. На яв ності па то -
ген них мі кро ор га ніз мів та гель -
мін тів за остан ні 10 ро ків у во ді
цен тра лі зо ва но го дже ре ла во -
до по ста чан ня м. Чер ка си не
вста но вле но.

Осо бли во стя ми во ди у дже -
ре лі во до по ста чан ня мі ста
Чер ка си є низь ка жор сткість,
во ду умов но мож на наз ва ти
м'якою (у ме жах 3,2-4,6 мг-
екв/дм3) та ма ло мі не ра лі зо ва -
ною (табл.).

Згі дно з гі гі є ніч ною клас ифі -
ка цією вод них об'єк тів (ГОСТ
2761-84) во да у цен тра лі зо ва -
но му дже ре лі во до по ста чан ня
м. Чер ка си ха рак те ри зу єть ся
по мір ним сту пе нем заб руд -
нен ня та на ле жить до ІІ кла су.

Се зон ні та річ ні ко ли ван ня хі -
мі ко-бак те ріо ло гіч них по каз -

ни ків знач но усклад ню ють
про це си очист ки во ди і по тре -
бу ють до дат ко вих ефек тив них
ме то дів її об роб ки. На Дні -
пров ській во до за бір ній стан ції
для зне за ра жен ня во ди ви ко -
ри сто ву єть ся рід кий хлор. Для

ус піш но го зне за ра жен ня во ди
хло ром, се ред ін ших умов,
необхід не мак си маль не звіль -
нен ня во ди від за ви слих ча сти -
нок, що за хи ща ють мі кро ор га -
ніз ми від по верх не вої дії хло ру.
У про це сі зне за ра жен ня во ди
хлор взає мо діє з ор га ніч ни ми
ре чо ви на ми і де яки ми не до о -
ки сле ни ми не ор га ніч ни ми со -
ля ми, що мі стять ся у во ді. При
зне за ра жен ні ка ла мут ної і
кольо ро вої во ди з від крит их
во дойм пе ред ба ча єть ся за са -

33 EN VI RON MENT & HE ALTH № 3 2010

Ри су нок 6

Ри су нок 5

Ри су нок 4

3  Дов кіл ля та здо ров’я № 3-2010

Місяці

Місяці

Р
о

зч
и

н
е

н
и

й
 к

и
се

н
ь,

 
м

г/
д

м
3

О
ки

сл
ю

ва
н

іс
ть

, 
м

г/
д

м
3

Те
м

п
е

р
ат

ур
а

Динаміка зміни показника окислюваності КМnО4
у джерелі централізованого водопостачання 

м. Черкаси за 2004-2008 роки

Динаміка зміни показника температури води 
у джерелі централізованого водопостачання 

м. Черкаси за 2004-2008 роки

Динаміка зміни показника розчиненого кисню 
у джерелі централізованого водопостачання 

м. Черкаси за 2004-2008 роки

D3-10 a-:D3-10 a-.qxd  01.09.2010  21:17  Page 33



ні тар ни ми нор ма ми ви ко ри -
стан ня 3,0-5,0 мг/дм3 ак тив но -
го хло ру. Во да у дже ре лі во до -
по ста чан ня ха рак те ри зу єть ся
знач ни ми по каз ни ка ми ка ла -
мут но сті, кольо ро во сті, збіль -
шен ня яких спо сте рі га єть ся у
літ ній се зон і ко ре лює з пі дви -
щен ням тем пе ра ту ри во ди.
Поз на ча ю чись на про це сах
хло ру ван ня во ди, тем пе ра ту ра
мо же опо се ред ко ва но не га -
тив но впли ну ти на здо ров'я на -
се лен ня за ра ху нок при ско -
рен ня ре ак цій утво рен ня три -
га ло ме та ну та ін ших хло ро ва -
них ву гле вод нів. То му при зне -
за ра жен ні во ди хло ром ви ни -
ка ють про бле ми за хи сту на се -
лен ня при спо жи ван ні та кої во -
ди від по біч них про дук тів хло -
ру ван ня, які є не без печними
для здо ров'я лю ди ни. Вста но -
вле но зал еж ність утво рен ня
хло рор га ніч них спо лук від
кольо ро во сті во ди у міс ці во -
до забо ру [3, 4].

Для до зу ван ня хло ру ви ко -
ри сто ву єть ся склад не облад -
нан ня, що прац ює від елек -
три ки, що приз во дить до ве -
ли ких ви трат. Остан нім ча сом
на те ре нах Ук ра ї ни у гос по -
дар сь ку діяль ність по чи на ють
впро ва джу ва ти на но тех но ло -
гії. Необхід но де таль но вив чи -
ти та дос лі ди ти мо жли во сті
ви ко ри стан ня на но тех но ло гій
у су ча сних си сте мах зне за ра -
жен ня во ди цен тра лі зо ва них
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по верх не вих та пі дзем них
дже рел во до по ста чан ня з різ -
ним сту пе нем її яко сті.

Вис нов ки
Во да у по верх не во му цен тра -

лі зо ва но му дже ре лі во до по -
ста чан ня м. Чер ка си за рів нем
заб руд не но сті на ле жить до ІІ
кла су і виз на ча єть ся як по мір -
но заб руд не на.

Вста но вле но се зон ну ди на мі -
ку ко ли вань кольо ро во сті, ка ла -
мут но сті, тем пе ра ту ри, пер -
ман га на тної оки слю ва но сті та
вмі сту роз чин но го кис ню у во ді.
Пі дви щу єть ся мі кро біо ло гіч на
заб руд не ність. Пі дви щен ня
тем пе ра ту ри во ди у літ ній пе -
ріод зумо влює склад но сті з виз -
на чен ням хлор по тре би під час

Сухий залишок мг/дм3

Місяць Рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

204,8 265,0 286,4 246,0 192,0 187,3 192,2 193,0 198,8 192,6 209,2 257,0 2003

280,0 282,9 252,0 264,0 171,4 162,0 246,0 234,0 231,3 243,0 236,0 241,5 2004

255,0 260,0 284,0 268,5 264,3 258,5 202,5 219,5 254,0 256,0 214,5 249,5 2005

264,0 287,5 291,5 302,0 153,0 166,0 187,0 196,0 213,0 243,0 236,0 236,0 2006

244,0 243,6 267,5 230,5 181,5 196,0 221,5 239,6 228,0 210,0 253,5 228,5 2007

272,0 275,0 280,5 259,5 204,8 225,0 250,0 235,0 224,0 251,6 236,0 224,5 2008

Ри су нок 7

Ри су нок 8

Та блиця
По каз ни ки жор стко сті та мі не ра лі за ції во ди дже ре ла цен тра лі зо ва но го во до по ста чан ня 
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зне за ра жен ня, ос кіль ки тем пе -
ра ту ра по над 25оС сприяє утво -
рен ню по біч них про дук тів хло -
ру ван ня, ток сич них і не без печ -
них для здо ров'я лю ди ни.

Вста но вле но необхід ність
мо ні то рин го вих дос лі джень
по верх не вих цен тра лі зо ва них
дже рел во до по ста чан ня. 

По тре бує роз ро блен ня та
вив чен ня пи тан ня мо жли во сті
впро ва джен ня но вих су ча сних
тех но ло гій зне за ра жен ня во ди,
мо жли во, з ви ко ри стан ням на -
но тех но ло гій. 

По тре бує пе ре гля ду ГОСТ
2761-84 у від по від но сті до ви -
мог яко сті во ди у від крит их во -
дой ми щах, які пе ред ба че ні
Сан Пін № 4630-88 та ін ши ми
до ку мен та ми.
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ро бле ма пи тної во ди в Ук ра ї ні
— за галь но на ціо наль на. Якість
пи тної во ди цен тра лі зо ва но го
та де цен тра лі зо ва но го во до -
по ста чан ня є сут ні стю цієї про -
бле ми.

Да ні Все світ ньої ор га ні за ції
охо ро ни здо ров'я (ВО ОЗ) свід -
чать про те, що по над 80% ус іх
зах во рю вань без по се редньо
пов'яза ні з вжи ван ням не я кіс ної
пи тної во ди. Во да за мі кро біо -
ло гіч ни ми по каз ни ка ми спри -
чи няє епі де міч ні спа ла хи зах во -
рю вань, та й по о ди но кі ви пад ки
шко дять здо ров'ю на се лен ня,
зрос тає ди тя ча смерт ність [1].

Осо бли во гос тро по стає пи -
тан ня за без пе чен ня сільсь ко го
на се лен ня якіс ною пи тною во -
дою. Ни ні ґрун то ві во ди ши ро ко
ви ко ри сто ву ють ся в яко сті
питної во ди і у мі стах, і у сільсь -
кій міс це во сті. Необхід но про ва -
ди ти їх мо ні то ринг че рез заб -
руд нен ня, осо бли во мі кро біо ло -
гіч не. Про бле ма по ля гає у то му
що "мі кро ор га ніз ми, які по тра -
пи ли до ґрун то вих вод, дов го
збе рі га ють ся і важ ко ви да ля -
ють ся з во до нос них го ри зон тів".

Ґрунт є бар'єром від заб руд -
нень пі дзем них вод, що за без -
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МИКРОБНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО И ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
Іванова О.C.
В статье рассмотрены возможные пути заражения организма
человека патогенными организмами. Проведен мониторинг
качества питьевой воды Брусиловского района. Исследована
причинно-следственная связь инфекционных и паразитарных
болезней с микробиологическими показателями
децентрализованных источников водоснабжения.

THE MICROBIAL POLLUTION OF CENTRALIZED AND 
DECENTRALIZED WATER SUPPLY SOURCES
Ivanova O.S.
The possible ways of human organism contamination with the
pathogenic organisms are considered in the article. The monitor-
ing of drinkable water quality has been realized in the Brusyliv
region. The relation of cause and effect of infectious and parasito-
genic diseases with the microbiological indices of decentralized
water supply sources has been examined.

3 *

D3-10 a-:D3-10 a-.qxd  01.09.2010  21:17  Page 35


