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Постановка проблеми. Питання забезпе-
чення населення якісною та безпечною 

для здоров’я питною водою є вкрай актуальним 
і надзвичайно гострим для будь-якої держави, 
у тому числі і України. Актуальність цього по-
ложення констатована і на міжнародному рівні, 
тому що задача «забезпечення безпечності пит-
ної води» віднесена Всесвітньою організацією 
охорони здоров’я до важливих шести проблем, 
котрі потребують негайного рішення в найближ-
чі роки, що і обумовлює важливість дослідження 
в даному напрямку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням якості питної води в Україні та за 
кордоном приділяється значна увага. Велика 
кількість експериментальних та епідеміологіч-
них досліджень свідчить про безсумнівно нега-
тивний вплив забруднюючих воду речовин на 
здоров’я населення.

Вагомий вклад у розв’язання проблеми питно-
го водопостачання на державному рівні зробили 
такі вчені як А.В. Яцик, А.М. Тугай, В.Й. Мель-
ник, А.К. Запольський та інші. Питання забезпе-
чення питною водою окремих регіонів досліджу-
вали М.А. Сафонов, В.О. Орлов, А.Ф. Кисельов, 
В.Д. Рудь, Н.В. Янко та інші.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Проте багато аспектів даної 
проблеми все ж таки іще потребують подаль-
шого дослідження та практичного застосування. 
Останнім часом все частіше піднімаються питан-

ня, пов’язані із забезпеченням населення якіс-
ною та безпечною для здоров’я питною водою, 
що і визначило актуальність даного дослідження.

Мета статті. Головна мета цієї роботи полягає 
в узагальненні наукових підходів до аналізу та гі-
гієнічної оцінки якості питної води та впливу її на 
здоров’я людини як основи для подальшого роз-
роблення нових та удосконалення існуючих захо-
дів для покращання водозабезпечення населення.

Виклад основного матеріалу. Всесвітня орга-
нізація охорони здоров’я при визначенні якості 
життя поставила «чинник води» на перше місце, 
підкресливши, що 80% всіх захворювань у світі 
пов’язують з незадовільною якістю питної води 
і порушенням нормативних вимог щодо забезпе-
чення населення водою.

Багаточисельні літературні дані свідчать про 
негативний вплив забруднюючих воду речовин 
на здоров’я населення [6, 9, 11]. Якість питної 
води визначається за наступними чинниками: 
особливостями ґрунтових порід та мінералів, 
природою джерела, ступенем антропогенного на-
вантаження, ефективністю методів знезаражен-
ня тощо [5, 12-14].

Проблема забезпечення населення питною во-
дою, що відповідає санітарно-гігієнічним та еко-
логічним нормативам, визначається якістю води 
у джерелах водопостачання.

Особливість питного водопостачання України 
полягає в тому, що воно на 80% забезпечується 
з поверхневих джерел і напряму залежить від 
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їх екологічного стану. Численні дані про якість 
поверхневих вод показують, що, незважаючи на 
спад промислового виробництва останніми рока-
ми та зменшення антропогенного навантаження 
на природні об’єкти, в нашій країні існує тен-
денція до погіршення якості природних вод за 
санітарно-хімічними показниками, що створює 
серйозну проблему отримання якісної питної 
води та забезпечення водою населення Украї-
ни в повному обсязі. Якість води більшості вод-
них об’єктів за станом хімічного і бактеріально-
го забруднення класифікується як забруднена 
і брудна (IV-V клас якості). Зокрема, вода річки 
Дніпро, яка є основним джерелом питного водо-
постачання майже для 30 млн. осіб нашої країни, 
за гідрохімічними показниками розподіляється 
за шістьма класами якості: від чистої на окремих 
малочисельних ділянках (І клас) до надзвичайно 
брудної (ІV клас). На жаль, басейни майже всіх 
річок України забруднені переважно сполуками 
азоту, важкими металами, нафтопродуктами, 
фенолами тощо.

Підземні води більш захищені від зовнішніх 
чинників, а тому, зазвичай, характеризуються 
стабільним хімічним складом. Натомість в окре-
мих регіонах за рахунок природних чинників або 
антропогенного впливу ці води здебільшого не 
відповідають нормативам на питну воду за та-
кими показниками як залізо (1-5 мг/дм3), мар-
ганець (0,2-1,5 мг/дм3), жорсткість (характерна 
для південного та центрального регіонів України; 
від 8-12 до 20-22 мг-екв/дм3), хлориди, сульфа-
ти, загальна мінералізація – супутні компоненти 
жорсткості, фтор – характерний для підземних 
вод Полтавської, Львівської, частково Чернігів-
ської і Черкаської областей (2-6 мг/дм3) [8].

Спостереження за якістю артезіанської води 
на сучасних водозаборах дають усі підстави кон-
статувати її постійне погіршення. Вміст у таких 
водах заліза, марганцю, азотовмісних сполук, 
показники жорсткості та загальної мінералізації 
у деяких випадках перевищують допустимі рівні 
більше, ніж у 10 разів.

Низька якість вихідної води, насамперед по-
верхневих водойм, потребує від підприємств 
питного водопостачання застосування таких тех-
нологічних схем і споруд, які б забезпечували 
відповідний рівень очищення природної води для 
подальшого споживання. Тому розробка нових 
або удосконалення існуючих заходів після ана-
лізу та оцінки сучасного стану джерел питного 
водопостачання, якості питної води, яка надхо-
дить до споживачів, продовжує залишатися ак-
туальною проблемою. На її розв’язання спрямо-
вана і загальнодержавна програма «Питна вода 
України на 2006-2020 роки» [2].

Нині централізованим водопостачанням 
в Україні забезпечено 457 міст (99,3%), 761 сели-
ще міського типу (86%), а також 6225 сільських 
населених пунктів (21,9%) [4].

Як свідчать дані державного моніторингу, 
якість поверхневих вод постійно погіршується 
внаслідок безпосереднього скидання у водойми 
господарсько-побутових або промислових стічних 
вод, близько 40% яких не очищується або не відпо-
відає санітарним вимогам. Надходячи у водойми, 
недостатньо очищені або неочищені стічні води 
забруднюють їх завислими частками, органічними 

речовинами, патогенними й умовно патогенними 
бактеріями, вірусами, цистами найпростіших, яй-
цями гельмінтів. З промисловими стічними водами 
у водойми потрапляє значна кількість токсичних 
і канцерогенних хімічних речовин.

Крім поверхневих водойм, до централізова-
ного питного водопостачання залучено підземні 
джерела. Вони є важливим, а подекуди єдиним 
джерелом водопостачання населення, особливо 
сільського. При цьому близько половини обся-
гів підземної води, що подається тільки кому-
нальними водопроводами, не відповідає чинному 
стандарту на питну воду [1]. У більшості випадків 
це зумовлено надлишковим вмістом мінеральних 
речовин у водовмісних ґрунтах, де формуються 
підземні води. Частка водопроводів, які не відпо-
відають санітарно-гігієнічним вимогам, на жаль, 
постійно зростає.

Дослідженнями встановлено, що найбільша 
кількість проб питної води з мереж України від-
хиляється від нормативів чинного стандарту за 
органолептичними показниками (63-72%). Проби 
питної води з наднормативною загальною міне-
ралізацією становлять 23-28%, із перевищенням 
ГДК хімічних речовин – 10-16%, а з надлишко-
вим вмістом нітратів – 4-7%. Наведені показники, 
окрім органолептичних властивостей, мали тен-
денцію до зменшення. Протягом останніх деся-
ти років також спостерігається зниження частки 
проб питної води з перевищенням мікробіологіч-
них показників (в основному за колі-індексом).

Слід зазначити, що низька якість питної води 
є потенційною загрозою ускладнення санітарно-
епідеміологічної ситуації в окремих регіонах кра-
їни. Ця ситуація, без сумніву, є загрозою для на-
ціональної безпеки України і значно ускладнює 
покращання демографічних показників держави. 
Доведено, що крім типових кишкових інфекцій 
(дизентерії, холери, черевного тифу, паратифів), 
через воду передаються: туляремія, лептоспіро-
зи, сальмонельози і бруцельоз, а також віруси, 
зокрема вірусний гепатит А, гастроентерити, ро-
тавірусний ентерит, поліомієліт тощо.

Політика водозабезпечення повинна перед-
бачати, щоб вода, яка надходить до централізо-
ваних систем водопостачання, проходила відпо-
відну обробку. Вона повинна бути гарантовано 
безпечною за епідеміологічними і радіологічними 
показниками, хімічно нешкідливою і благополуч-
ною за органолептичними властивостями. Важ-
ливим залишається питання надійного знезара-
ження води.

Реалії розвитку сучасного водозабезпечен-
ня в Україні роблять необхідним вдосконалення 
існуючих наукових підходів з даного питання. 
З огляду на це, доцільною є розробка та вико-
ристанню нових фільтруючих матеріалів, а та-
кож нових «альтернативних» методів та способів 
підготовки питної води як найбільш економічно 
вигідних та екологічно доцільних [10]. Деякі з них 
хоча і повільно, але починають впроваджуватися 
на водоканалах України.

Водопостачання населених пунктів, зокрема 
Рівненської області, забезпечується виключно із 
підземних джерел, які продовжують залишати-
ся надійним джерелом водопостачання, особливо 
в сільській місцевості. Вода поверхневих водо-
ймищ для господарсько-питного водопостачання 
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на території області не використовується. Забез-
печення населення, зокрема м. Рівного, питною 
водою здійснюється від комунального водопрово-
ду РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал».

За даними лабораторного контролю санепід-
служби, хімічний сольовий склад води з арте-
зіанських свердловин залишається незмінним за 
роками та відповідає санітарно-гігієнічним вимо-
гам 2 класу підземних джерел, окрім показників: 
каламутність, кольоровість, жорсткість загальна 
та марганець [3, 4].

Після водопідготовки (на виході з водона-
сосних станцій, перед надходженням у мере-
жу), якість води відповідає вимогам ДСаНПіН 
2.2.4-171-10 [1]. Але вона зазнає змін у процесі 
транспортування і розподілу між окремими во-
докористувачами, що в першу чергу зумовлено 
технічним станом мережі.

З водопровідної мережі в області постійно про-
водиться відбір проб води на відповідність якості. 
За результатами досліджень, протягом багатьох 
останніх років, невідповідності якості питної води 
в Рівненській області за радіологічними та пара-
зитологічними показниками не встановлено.

За матеріалами моніторингу з мереж центра-
лізованого водопостачання Рівненської області, 
кожного року спеціалістами служби на санітарно-
хімічні показники досліджено було зразки та ви-
значено відсоток їх невідповідності. Середньоо-
бласний показник невідповідності якості питної 
води із джерел децентралізованного водопоста-
чання за санітарно-хімічними показниками у пе-
ріод з 2004-2015 роки зріс з 17,5 до 26,2%. Основна 
частина невідповідності питної води спостерігала-
ся за рахунок вмісту іонів заліза, що є природним 
фоном на території області, зокрема за рахунок 
мереж Сарненського, Рокитнівського, Корецького, 
Володимирецького районів. Відхилення від норма-
тивів було виявлено також за каламутністю та ко-
льоровістю. Невідповідність за бактеріологічними 
показниками спостерігалась за рахунок відомчих 
водопроводів Костопільського та Рівненського ра-
йонів. На мікробіологічні показники досліджено 
також зразки питної води, відсоток невідповід-
ності від держстандарту становить 4,5% (що на 
рівні середнього показника по Україні). Така не-
відповідність відмічається переважно за рахунок 
мереж централізованих сільських водопроводів. 
Найвища питома вага проб, що не відповідала гігі-
єнічним нормативам, спостерігалась у Гощансько-
му, Дубенському, Костопільському, Сарненсько-
му, Рокитнівському районах. Така невідповідність 
показників якості питної води супроводжувалася 
рядом невирішених питань на централізованих 
господарсько-питних водопроводах області. За да-
ними Рівненського міського управління ГУ Держ-
санепідслужби у Рівненській області на санітар-
но-хімічні та бактеріологічні показники з мереж 
централізованого водопостачання м. Рівного про-
тягом 2016 р. досліджено питну воду за зразками 
відповідно. Відхилень від нормативних значень 
у доставлених зразках не виявлено. Усі доставлені 
зразки відповідали вимогам ДСаНПіН 2.2.4-171-10  
[1]. Спалахів інфекційних захворювань серед на-
селення області, пов’язаних з водним фактором 
передачі за останні 25 років не зафіксовано.

Покращанню ситуації водопостачання насе-
лення області сприяло введення в експлуатацію 

комунальних водопроводів у Костопільському 
та Сарненському районах. 76,5 тисяч гривень вже 
отримали будівельники для переоснащують сис-
теми водопостачання в селах Городище Рівнен-
ського та Терентіїв Гощанського району. Завдяки 
впровадженню цих двох проектів доочищення, ре-
зультат відчують майже 650 абонентів – краяни 
споживатимуть якіснішу воду. На її фільтруван-
ня витратять понад 260 тисяч гривень з держбю-
джету. Крім того, в рамках державної програми 
«Питна вода України» в області реалізовувати-
муть ще два масштабніші проекти. Зокрема, фі-
нансову підтримку матиме селище міського типу 
Володимирець, де вже визначилися з виконавцем, 
який реконструюватиме станцію знезалізнення. 
На це передбачено понад 900 тисяч бюджетних 
гривень, з яких 10% в фінансує місцевий бюджет. 
Як результат – майже три тисячі абонентів спо-
живатимуть якісну воду. Ще понад 550 тисяч гри-
вень зарезервовано в держказні на модернізацію 
систем для очистки води на станції знезалізнення 
Горбаківського водозабору. Ефект від реалізації 
проекту – якісне водопостачання майже 10 тисяч 
абонентів. У м. Рівному діє центр продажу питної 
води «Аква Сана Дар», який використовує тех-
нологію очищення води, що відповідає світовим 
стандартам і гарантує високу якість питної води. 
Після багаторівневого очищення воду можна вжи-
вати без кип’ятіння.

Висновки і пропозиції. Забезпечення населен-
ня питною водою є для багатьох регіонів нашої кра-
їни однією з пріоритетних проблем, розв’язання 
якої необхідне для збереження здоров’я, поліп-
шення умов життєдіяльності населення.

Для вирішення такої актуальної проблеми 
єдиним шляхом залишається проведення захо-
дів, які насамперед полягатимуть у підвищенні 
вимог до якості питної води шляхом доведення 
вмісту забруднюючих речовин до величин значно 
нижчих за встановлені норми, здійсненні органі-
заційно-технічних заходів щодо інтенсифікації 
існуючих методів очищення, впровадженні нових 
високоефективних технологій та використанні 
додатково очищеної води. Адже застосування 
недосконалих технологій, реагентів і матеріалів 
не здатне перешкоджати потраплянню у питну 
воду речовин, дія яких на організм людини може 
негативно вплинути на її здоров’я, обумовлюю-
чись комбінованою дією її складових та різнона-
правленим характером.

Таким чином, проблема забезпечення насе-
лення якісною питною водою в достатній кіль-
кості є комплексною, такою, що включає цілий 
ряд проблем соціо-еколого-економічного, народ-
ногосподарського, територіального і норматив-
но-правового характеру. Отже, забезпечення 
її вирішення повинно охоплювати ряд заходів 
відповідного характеру: реально та на законній 
основі розвивати вітчизняні підходи; вдоскона-
лювати сучасне обладнання, яке відповідає за 
контроль якості питної води; застосовувати до-
свід інших держав по створенню й використанню 
нових матеріалів, а також нових «альтернатив-
них» методів та способів підготовки питної води. 
Запропоновані підходи будуть забезпечувати 
відновлення та розвиток водопостачальних під-
приємств, що позитивно вплине на якість питної 
води, яка подається населенню.
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КАЧЕСТВЕННАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА – БАЗОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

Аннотация
Исследован вопрос обеспечения населения качественной и безопасной для здоровья питьевой водой. 
Определено современное состояние источников питьевого водоснабжения и степень их загрязнения. 
Проведено гигиеническую оценку питьевого водоснабжения как Украины, так и отдельных регионов. 
Определено качество водопроводной воды, поступающей к населению. Разработаны мероприятия по 
повышению качества питьевой воды, подаваемой населению.
Ключевые слова: питьевая вода, качество воды, безопасность, здоровье человека, водоснабжение.
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HIGH-QUALITY DRINKING WATER IS THE BASIC COMPONENT OF HUMAN LIFE

Summary
The issue of providing the population with high quality and safe for health drinking water was researched. 
Current state of sources of drinking water supply and degree of their pollution was determined. Hygienic 
assessment of drinking water supply both in Ukraine and in individual regions was carried out. The quality 
of tap water coming to the population was determined. Measures to improve the quality of drinking water 
that supplied to the population was developed.
Keywords: drinking water, water quality, safety, human health, water supply.


