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одні ресурси, які використову�
ються для пиття і господарсько�
побутових цілей, є одним з го�
ловних факторів ризику, що має
суттєвий вплив на рівень здо�
ров'я населення та потребує ви�
рішення такої глобальної транс�
кордонної проблеми, як забез�
печення доступу населення до
питної води гарантованої якості
[6, 8, 11]. Залізничний транс�
порт є значним споживачем
питної води. Останніми роками
спостерігається тенденція до
збільшення використання води
залізницею, що пов'язано пере�
дусім зі збільшенням обсягу пе�
ревезень. Одним з основних на�
прямків діяльності державної
санітарно�епідеміологічної
служби на залізничному транс�
порті є організація і здійснення
державного санітарно�епідеміо�
логічного нагляду за джерелами
і водопостачанням об'єктів, які
обслуговують пасажирські пере�
везення. Екстериторіальний ха�
рактер діяльності закладів дер�
жавної санітарно�епідеміологіч�
ної служби на залізничному
транспорті, який сполучається з
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ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ
ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПАССАЖИРСКИХ ПОЕЗДОВ
Цуркан В.Г., Дядюн В.Н., Шкуро В.В., Парац А.Н.
В статье рассматриваются вопросы современного состояния
питьевого обеспечения пассажирских перевозок на
железнодорожном транспорте Украины и пути его
оптимизации. На основании ретроспективного анализа
данных лабораторных исследований образцов воды систем
водообеспечения пассажирских вагонов Донецкой железной
дороги за последние 3 года делается вывод о снижении доли
проб, которые не соответствуют нормативным требованиям.
Описывается алгоритм контроля качества питьевой воды
пассажирских вагонов, которого придерживаются
специалисты Донецких линейных санэпидстанций. Отмечены
существенные конструктивные несовершенства вагонных
систем водообеспечения, которые эксплуатируются сегодня в
Украине, что значительно увеличивает риск возникновения
инфекционных болезней у пассажиров железной дороги.
Подчеркивается необходимость незамедлительного внесения
соответствующих конструктивных изменений в системы
питьевого водообеспечения пассажирских вагонов с целью
повышения их санитарно%эпидемиологической безопасности.
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лінійним принципом роботи
санітарно�епідеміологічних
станцій, є ефективним не тільки
у випадках забезпечення епіде�
мічної безпеки на залізниці, а і
має враховувати принципи ре�
гіонального регламентування
об'єктів навколишнього середо�
вища, у тому числі водних [3, 4,
9]. Це пов'язано з тим, що заб�
руднення джерел води антропо�
генною мікрофлорою, а також
мінералізація підземних і ґрун�
тових вод відбуваються інтен�
сивніше, ніж удосконалення і
широке впровадження нових
більш ефективних методів підго�
товки води [3, 9, 11]. Разом з
біологічним спостерігається
забруднення води хімічними
сполуками, які сприяють вижи�
ванню і вторинному розмножен�
ню мікроорганізмів, у тому числі
вірусної природи. Пряма залеж�
ність ефективності підготовки
води від рівня забруднення дже�
рел водопостачання потребує
вдосконалення застосованих
технологій цього процесу [5, 7,
12]. Еколого�гігієнічний підхід
реалізується при виконанні до�
сліджень з санітарно�гігієнічної
регламентації водоочисного об�
ладнання середньої продуктив�
ності, нових методів та засобів
кондиціювання і знезараження
води, застосування деяких полі�
мерних матеріалів, які викори�
стовуються у практиці питного
водопостачання. Ці роботи за�
вершуються підготовкою норма�
тивно�методичних документів,
які затверджуються на держав�
ному і регіональних рівнях і ре�
ально використовуються у прак�
тичній роботі закладів держав�
ного санітарно�епідеміологічно�
го нагляду. Обсяг робіт з цього
напрямку безпосередньо для
працівників транспорту і фахів�
ців санітарно�епідеміологічних
станцій на транспорті є дещо
меншим, однак невирішеність
загальних питань еколого�гігіє�
нічної регламентації шляхів за�
безпечення водою об'єктів
транспорту ініціює увагу насам�
перед на загальних питаннях во�
допостачання [7, 10, 12]. Чим
більше у водоймах, які є джере�
лом централізованого водопо�
стачання, міститься органічних
речовин, тим більше у них мі�
ститься організмів, які виклика�
ють обростання замкнутих си�
стем водопостачання колісного
господарства. Оскільки ефек�
тивність очисних споруд водо�
провідних станцій, як правило,
обмежена їхніми технічними
можливостями, якість питної во�
ди значною мірою залежить від
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якості води джерела водопоста�
чання. Існуюча нині практика за�
правлення або дозаправлення і
наявні конструктивні особливо�
сті системи водопостачання ва�
гонів пасажирських поїздів мо�
жуть сприяти накопиченню у во�
доналивних баках осаду, який є
для мікроорганізмів сприятли�
вим середовищем і суттєво
збільшує терміни їх виживання.
Крім того, раніше проведені
дослідження якості питної води з
баків пасажирських вагонів, які
заправляються водопровідною
водою із заправних колонок, по�
казали, що питома вага проб во�
ди, які не відповідають гігієніч�
ним нормативам за індексом
БГКП, на 13�16% перевищує
аналогічний показник якості во�
ди заправних колонок. Відзначе�
но високу частоту виділення з
питної води пасажирських поїз�
дів грам�негативних оксидазо�
подібних мікроорганізмів, зо�
крема псевдомонади були іден�
тифіковані й у тих пробах, які за
індексом БГКП відповідали нор�
мативам. Це зумовлено особли�
востями системи водопостачан�
ня вагонів, що створюють
сприятливі умови для розвитку
мікроорганізмів, а також тим, що
для дезінфекції водопровідних
баків зазвичай застосовуються
речовини, які містять хлор, до
яких псевдомонади виявляють
стійкість. Виявлення псевдомо�
над в об'єктах навколишнього
середовища сигналізує одноча�
сно про санітарне неблагопо�
луччя через можливий спалах
гострих кишкових захворювань
псевдомонадної етіології водно�
го походження [2, 10].

Метою роботи було визна�
чення сучасного стану забезпе�
чення водою питної якості
пасажирських перевезень на
залізничному транспорті Украї�
ни та встановлення шляхів його
оптимізації.

Матеріали і методи дослід*
жень. Основними методами
досліджень при виконанні робо�

ти були методи санітарно�хіміч�
ної, санітарно�бактеріологічної
оцінки якості води систем водо�
забезпечення пасажирських ва�
гонів, статистичні, методи сані�
тарно�епідеміологічних обсте�
жень, експертної оцінки техно�
логічного устаткування водоза�
безпечення пасажирських ваго�
нів. Об'єктами досліджень були
зразки води місцевих джерел
питного водозабезпечення, а
також вода замкнутих систем
водозабезпечення вагонів па�
сажирського господарства До�
нецької залізниці. 

Результати досліджень. У
процесі проведення державного
санітарно�епідеміологічного на�
гляду за питним водопостачан�
ням пасажирських вагонів було
виконано ретроспективний ана�
ліз результатів відповідних лабо�
раторних досліджень за 2008�
2010 роки. Результати порів�
няльного аналізу, який свідчить
про зміни у бік зниження питомої
ваги проб, які не відповідають
нормативним вимогам, наведе�
но у таблиці.

Водночас, за даними окре�
мих результатів аналізів питної
води, основними причинами
відхилень від нормативних ви�
мог є погіршення таких показ�
ників, як аміак, нітрити, жор�
сткість, сульфати, сухий зали�
шок, залізо. 

При здійсненні поточного са�
нітарно�епідеміологічного на�
гляду за станом забезпечення
водою питної якості пасажирсь�
ких вагонів фахівці санепід�
служби на Донецькій залізниці
дотримуються визначеного ал�
горитму. При проведенні кон�
тролю застосування методу ла�
бораторного дослідження пит�
ної води пасажирських вагонів,
які відправляються у рейс, з ме�
тою поліпшення якості води та
доведення її до нормативних
вимог враховували те, що для
перевезення пасажирів із депо
повинен подаватися потяг з
технічно справними системами

Показник
Рік

2008 2009 2010 
Кількість проб на бактеріологічний аналіз, у т.ч.:
проби, які не відповідають нормативним
вимогам,
питома вага проб, які не відповідають
нормативним вимогам.
Кількість проб на хімічний аналіз, з них: 
проби, які не відповідають нормативним
вимогам, 
питома вага проб, які не відповідають
нормативним вимогам.

816 

104 

12,7% 
813 

24 

2,95%

952 

69 

7,2%
953 

23 

2,4% 

847 

75 

8,9%
851 

16 

1,9%

Таблиця
Контроль якості питної води у пасажирських вагонах 

Донецької залізниці у 2008*2010 роках
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водопостачання вагонів, а та�
кож з заповненими баками�ре�
зервуарами для води. Попе�
редженню потенційного за�
бруднення сприяли (у разі мож�
ливої застійності води у резер�
вуарі вагону) повний злив, очи�
щення, промивання під напо�
ром проточною водою, дезін�
фекція, промивання резервуа�
рів питною водою, яка відпові�
дає нормативним вимогам, а
також попередній лаборатор�
ний аналіз питної води, яка по�
дається із джерела забезпечен�
ня та водорозподільної мережі
до обладнання водоналивної
труби (особлива увага приділя�
лася технічному стану водопро�
воду та рівню стояння ґрунто�
вих вод). Підключення і відпуск
води для питних цілей дозволя�
лися тільки у тих випадках, коли
її якість відповідала норматив�
ним вимогам на питну воду.
Значна увага приділялася тому,
щоб гідроколонки утримували�
ся у зразковому санітарно�тех�
нічному стані, мали впорядко�
вану територію біля них із ас�
фальту або бетону, з уклоном
для стоку води до каналізації
оглядового колодязя, були зі
справними дренажами. За
необхідності (але не рідше 2�х
разів на рік) напередодні літніх і
зимових пасажирських переве�
зень проводилася ревізія запір�
ної арматури на водопровідних
мережах за графіками, які були
узгоджені закладами державної
санітарно�епідеміологічної
служби на залізниці. Дезінфек�
ція здійснювалася шляхом про�
парки сухим паром систем во�
допостачання пасажирських
вагонів. При розробці профі�
лактичних заходів фахівці ліній�
них СЕС керувалися інформа�
ційними матеріалами, зокрема
щодо вибору і облаштування
систем водопостачання із під�
земних джерел. Особливої ува�
ги було надано дотриманню
правил відбору проб питної во�

ди на аналіз та визначенню до�
цільності відбору проб води із
резервуарів одразу після ре�
монту вагонів. 

Водночас результати санітар�
но�епідеміологічних обстежень
систем водозабезпечення паса�
жирських вагонів, а також умов
їх експлуатації свідчать про їхню
певну конструктивну недоско�
налість, відсутність пристроїв
для кондиціювання води, що
суттєво підвищує ризик виник�
нення "водних" інфекцій у па�
сажирів і персоналу. Поліпшен�
ню якості води можуть сприяти
зміни конструкції системи водо�
постачання наявних пасажирсь�
ких вагонів, у тому числі наяв�
ність нахилу і пристроїв випусків
бруду у дні водоналивних баків,
підвищення вимог до матеріа�
лів, які використовують при бу�
дівництві і ремонті систем водо�
постачання вагонів.

Висновки
Питання забезпечення паса�

жирів та персоналу пасажирсь�
ких вагонів потягів питною во�
дою гарантованої нормативної
якості і санітарно�епідеміологіч�
ної безпечності, незважаючи на
наявні позитивні тенденції змен�
шення кількості проб води, що
не відповідають нормативним
вимогам, залишається нині од�
ним з провідних факторів, що
формують загальний санітарно�
епідеміологічний стан на укра�
їнських залізницях. Вкрай
необхідні термінове внесення
змін у конструкцію систем
питного водозабезпечення па�
сажирських вагонів, що експлуа�
туються Укрзалізницею з метою
підвищення їхньої санітарно�епі�
деміологічної безпеки; подаль�
ше удосконалення методичної
роботи щодо дотримання вимог
до якості води різних джерел во�
допостачання, що потребує роз�
робки відповідних інформацій�
них матеріалів для фахівців за�
лізничного транспорту і відпо�
відних санітарно�епідеміологіч�

них станцій з питань підготовки
води і сучасних засобів поліп�
шення питного водопостачання
у складних умовах пасажирських
перевезень залізницею. 
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HYGIENICAL QUESTIONS OF NHE MODERN
STATE OF DRINKING WATER IN THE PASSENGER
TRAINS
Tsurkan V., Dayduyn V., Shkuro V., Parats A.
The issues of the contemporary state of water
supply of the passenger transportation at the rail%
way transport of Ukraine and the ways of its opti%
mization are considered in the article. A conclu%
sion about decrease of the part of the samples
that do not correspond to the standard require%
ments has been made on the basis of the retro%
spective analysis of the data of the laboratory
examination of the water samples from the water
supply systems of the passenger carriages of the

Donetsk railway for the last 3 years. Algorithm of
the control of drinking water quality of the passen%
ger carriages has been described. It is applied by
the specialists of the Donetsk linear sanitary%and%
epidemiological stations. Significant constructive
incompleteness of the carriage water supply sys%
tems in use in Ukraine now are demonstrated.
They significantly increase a risk of the beginning
of the infectious diseases among the passengers
of the railway. A necessity of the immediate intro%
duction of the appropriate constructive changes
in the system of drinking water supply of the pas%
senger carriages for the rise of their sanitary%and%
epidemiological safety is emphasized. 
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ироке розмаїття та унікаль�
ність вітчизняних природних
лікувальних ресурсів (ПЛР)
обумовлює необхідність дер�
жавного ставлення до їх збе�
реження та раціонального
використання. Це передба�
чає проведення еколого�гігі�
єнічного моніторингу водних
об'єктів, що віднесені до ка�
тегорії лікувальних, який оз�
начає комплексні екологічні
та гігієнічні дослідження ПЛР
(мінеральні води, ропи, ліку�
вальні грязі/пелоїди) з ме�
тою відстеження та прогно�
зування безпечності їх вико�
ристання. Зазначене повною
мірою стосується Шаболат�
ського (Будакського) лиману
(Білгород�Дністровський ра�
йон Одеської області). Голов�
ним рекреаційним ресурсом
лиману є мулові сульфідні
грязі, які у комплексі з ли�
манною ропою використову�
ються для лікування і оздоро�
влення [1, 2].

Аналіз попередніх дослід�
жень показав напруженість
екологічної [3] та санітарно�
епідемічної ситуації [4] на цій
території. Тому слід вважати
актуальною комплексну еко�
лого�гігієнічну оцінку Шабо�
латського (Будакського) ли�
ману.
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КОМПЛЕКСНАЯ  ЭКОЛОГО%ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
ШАБОЛАТСКОГО (БУДАКСКОГО) ЛИМАНА: ПЕРВЫЕ
ДОСТИЖЕНИЯ
Мокиенко А.В., Никипелова Е.М., Солодова Л.Б.,
Николенко С.И.
В работе представлены результаты эколого%гигиенической
оценки рапы и пелоидов Шаболатского (Будакского) лимана
по результатам физико%химических и микробиологических
исследований.  Обоснована вероятность сброса бытовых и
промышленных сточных вод и необходимость продолжения
эколого%гигиенического мониторинга лимана.  

Ключевые слова: Шаболатский (Будакский) лиман, рапа,
пелоиды,  эколого*гигиеническая оценка.
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