
Якою силою володіє кожен з нас?
Це може бути молитва або їжа для 
нужденної дитини.

Чи безпечне місце для ночівлі.

Полагоджений трубопровід для 
громади або обладнання для 
усунення пошкоджень.

Пишаємося, що знайомі з кожним із 
вас; зараз кожен із вас демонструє 
свою силу.

Дякуємо!

Колектив ГРУНДФОС УКРАЇНА

waterwork.kiev.ua
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РОБОТА УКРАЇНСЬКИХ ВОДОКАНАЛІВ 
ПІД ЧАС ВІЙНИ — ГОЛОВНА ТЕМА 
WOD-KAN-2022
У ПОЛЬСЬКОМУ МІСТІ БИДГОЩ ПРОЙШОВ ЮВІЛЕЙНИЙ XXVIII ЯРМАРОК WOD-KAN, ОРГАНІЗО-
ВАНИЙ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВОЮ ПАЛАТОЮ «ПОЛЬСЬКИЙ ВОДОПРОВІДНИЙ ЗАВОД», ТА XXVIII 
МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА МАШИН ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ КАНАЛІЗАЦІЇ «WOD-KAN». У ЗАХОДІ ВЗЯ-
ЛИ УЧАСТЬ ПРЕДСТАВНИКИ АСОЦІАЦІЇ «УКРВОДОКАНАЛЕКОЛОГІЯ» ТА ВОДОКАНАЛІВ УКРАЇНИ.

Виставка водопостачання та водовідведення в Бидгощі з року 
в рік зміцнює свої позиції лідера ярмарок у Центральній та Східній 
Європі. Експозиція охоплює понад 15 тис. м², участь бере 210 екс-
понентів, які представляють сучасну техніку, обладнання та різно-
манітні інновації водопровідно-каналізаційної галузі, та 10 тисяч 
відвідувачів. Виставка є чудовим майданчиком для обміну досві-
дом, поглядами, знаннями та обговорення актуальних питань.

Цьогоріч велика увага на заході була приділена саме Україні 
та водопостачальним підприємствам, які через війну опинились у 
дуже складних умовах. Провідні фахівці галузі шукали способи ви-
рішення нагальних проблем та шляхи відновлення інфраструктури 
водоканалів України.

У рамках виставки WOD-KAN-2022 пройшла конференція, 
присвячена роботі водопровідно-каналізаційного господарства 
України під час війни. Про те, як працювали наші водоканали в 
умовах обстрілів та руйнувань, та як координувалось надання 
допомоги постраждалим підприємствам, розповів президент 
Асоціації «Укрводоканалекологія» Дмитро Новицький:
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Галузь в умовах війни

«Від рук окупантів тією чи іншою 
мірою постраждало водопровід-
но-каналізаційне господарство ба-
гатьох наших міст. Воно зруйноване 
в Маріуполі, суттєво пошкоджене в 
Чернігові та Миколаєві, знищено в 
передмістях Києва, таких як Ірпінь, 
та багатьох інших. Але Асоціація 
від самого початку війни робила 
все можливе, щоб водоканали от-
римували необхідну допомогу. Ми 
активно співпрацюємо з міжнарод-
ними партнерами, гуманітарними 
та благодійними організаціями, які 
б могли допомогти постраждалим 
підприємствам. На цьому шляху вже 
зроблено дуже багато. Наприклад, 
завдяки фінансуванню Червоного 
Хреста, нам вдалось відновити во-
допостачання міста Ірпінь.

Одним із головних питань наразі 
є пошук шляхів відновлення зруй-
нованої інфраструктури. Указом 
Президента України утворена Наці-
ональна рада з відновлення України 
від наслідків війни, що передбачати-
ме у тому числі відновлення і розбу-
дову комунальної інфраструктури. 
Крім того, глава Єврокомісії Урсула 
фон дер Ляєн запропонувала поча-
ти роботу над масштабним пакетом 
відновлення України, що включає 
інвестиції в усіх сферах економіки. 
Але в деяких містах ситуація кри-
тична і потребує нагальних рішень, 
тому вже зараз із резервного фонду 
державного бюджету вже виділено 
кошти на відновлення водопровід-
но-каналізаційного господарства 
Чернігова та Миколаєва.

На реконструкцію систем водо-
постачання та водовідведення країни 
за попередніми оцінками потрібно 
40 мільярдів євро. Джерелами фінан-
сування може стати спеціально ство-
рений для цього фонд або допомога 
міжнародних фінансових організа-
цій. Та для досягнення результату ок-
рім коштів потрібно також мати чітку 
стратегію розвитку галузі. В цьому пи-
танні варто звернути увагу на розро-
блену у 2021 році Ukraine WSS Policy 
Note, яка визначає основні напрямки 
національної стратегії галузі»,  — за-
значив Дмитро Новицький.

Необхідно зазначи-
ти, що обговорювали 
не лише сумний досвід 
водоканалів, які пра-
цювали в надскладних 
умовах війни. Також зо-
середились на тому, як 
відновлювати галузь, 
що для цього вже зроб-
лено, і куди рухатись 
далі. Про напрямки ро-
боти у період війни та 
післявоєнного віднов-
лення розповіла заступ-
ниця Міністра розвитку 
громад та територій На-
талія Хоцянівська:

«Щоб зібрати та 
консолідувати потреби 
підприємств у матеріа-
лах та обладнанні, не-
обхідних для безперервної роботи, створено спеціальний портал 
Uneeds. Також забезпечено взаємодію із партнерами, міжна-
родними фінансовими організаціями та волонтерськими орга-
нізаціями. Кабінетом Міністрів України затверджено Порядок 
визначення шкоди та збитків і вже опрацьовується План і Фонд 
відновлення України.

Зараз наша ціль — це швидке післявоєнне відновлення підпри-
ємств житлово-комунального господарства. Воно включає онов-
лення основних фондів, створення кращих умов для залучення 
інвестицій у галузь, автоматизацію процесів виробництва та на-
дання послуг, діджиталізація.

З метою забезпечення споживачів послугами з централізованого 
водопостачання, уникнення епідеміологічної та гуманітарної катастро-
фи, спричиненої відсутністю води в умовах воєнного стану, Урядом 
вже виділено допомогу 
для найбільш постражда-
лих підприємств — Черні-
гівводоканалу та Микола-
ївводоканалу.

Польща стала вели-
ким логістичним цен-
тром, через який до нас 
вчасно надходить вся 
необхідна міжнародна 
допомога. Окремо хочу 
ще раз висловити подя-
ку за суттєву і активну 
допомогу нашій країні та 
підприємствам галузі в 
цілому і, зокрема, водо-
провідно-каналізаційно-
му господарству, уряду 
Польщі, Асоціації, всьо-
му польському народу».
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Членкиня НКРЕКП Ольга Бабій:

«Під час війни відбулась повна 
переоцінка цінностей у галузі. Вия-
вилось, що найголовнішим для во-
доканалів є безпека: необхідні ре-
зервні генератори, засоби захисту, 
з’явилась потреба закривати інфор-
мацію, яка може бути використана 
ворогом. Ми переглянули стандарти 
безпеки водоканалів і прийшли до 
висновку, що їх можна прирівняти до 
військових об’єктів.

Найголовнішим для роботи во-
доканалів є люди. Мобілізація стала 
великим викликом для галузі, адже 
багато працівників пішли захищати 
нашу країну. Та разом із тим ми спо-
стерігали зміну цінностей і у спожи-
вачів. Люди щиро вдячні працівни-
кам водоканалів просто за те, що в 
них є вода. Навіть у містах, де йдуть 
бойові дії, люди платять за воду.

Ми вже розуміємо, що будемо 
робити завтра — будувати і віднов-
лювати. Але оскільки багато про-
фільних фахівців пішли на фронт, 
а багато виробників припинили 
роботу, нам потрібна допомога. Ми 
сподіваємося, що польські спеціа-
лісти та підприємці стануть нашими 
партнерами та допоможуть відно-
вити водопровідно-каналізаційне 
господарство нашої країни».

У другий день заходу за круг-
лим столом обговорили практичні 
аспекти роботи підприємств водо-

провідно-каналізаційного господарства під час війни. Очільники 
водоканалів розповіли польським колегам про досвід роботи в 
умовах обстрілів та руйнувань інфраструктури. Сподіваємось, що 
цей сумний досвід не знадобиться, але в сьогоднішніх реаліях тре-
ба бути готовим до всього.

Сергій Крушановський, го-
лова правління-генераль-
ний директор ПрАТ «АК «Ки-
ївводоканал»:

«Перші два місяці війни 
ми з моїми колегами прак-
тично жили на роботі і спали 
по 3-4 години на добу. Нам 
необхідно було забезпечу-
вати життєдіяльність міста — 
безперебійне водопостачан-
ня та водовідведення. Ми 
отримали зброю, щоб захи-
щати своє підприємство, і 
готові були це робити.

Серед головних про-
блем, з якими стикається 
водоканал під час війни,  — 
загроза відсутності електропостачання, тому необхідно мати ре-
зервні генератори. Під час обстрілів важливо убезпечити пальне та 
реагенти від потрапляння боєприпасів, а також варто передбачити 
альтернативні методи доставки води до населення, для цього ма-
ють бути в наявності спеціальні ємності для води та автотранспорт.

Увесь цей час ми забезпечували місто безперебійним водопоста-
чанням і водовідведенням. В першу чергу, це завдяки нашим праців-
никам. Під час бойових дій весь персонал, безпосередньо задіяний 
у виробничих процесах, залишався на робочих місцях. Завдяки дос-
віду, набутому під час епідемії коронавірусу, ми змогли ефективно 
організувати дистанційну роботу усіх інших співробітників. Незалеж-
но від того, де знаходяться наші працівники, це ніяк не впливає на 
якість виконання обов’язків, вони на зв’язку 24 години на добу».

Борис Дуденко, генеральний директор МКП «Миколаївводоканал»:
«Водопровідна система Миколаєва зазнала суттєвих руйнувань, 

і наразі в місто централізовано подається лише технічна вода. За-

Галузь в умовах війни



9

раз ми готуємо нову стратегію з від-
новлення питного водопостачання 
з диверсифікацією водозаборів та 
побудовою нових очисних споруд, 
використовуючи найближчі поверх-
неві джерела. Цей проєкт буде реа-
лізовано за допомогою як держави, 
так і міжнародної спільноти. Зро-
бимо все можливе, щоб наше місто 
жило і розвивалось, а люди почува-
лись у ньому комфортно і були за-
безпечені необхідними послугами».

Анатолій Сагач, директор КП «Міськ-
водоканал» м. Суми:

«Під час бойових дій об’єкти 
водоканалу неодноразово залиша-
лись знеструмленими. Стало зро-
зуміло, що резервні генератори 
обов’язково мають бути на підпри-

ємстві, вони критично необхідні під час надзвичайних ситуацій. Лег-
ше стало, коли окупанти були вибиті з міста, та запрацювали логіс-
тичні ланцюжки. Дякуємо колегам, зокрема із Польщі, Німеччини, 
Швейцарії, Америки, які надали нам 8 генераторів, що вже задіяні 
на нашому підприємстві».

Андрій Колесник, генераль-
ний директор КП «Чернів-
ціводоканал»:

«З початком війни до на-
шого міста одразу збільшив-
ся наплив людей, які тікали 
із зони активний бойових дій 
та шукали прихисток. Суттєве 
збільшення споживачів знач-
но вплинуло на роботу водо-
провідно-каналізаційної сис-
теми. Ми розробляли план дій 
на випадок аварійного при-
пинення водопостачання, але 
найбільшу проблему стано-
вила каналізаційна система. 
Деякі старі мережі водовідве-

дення не витримували навантаження, 
і наші фахівці працювали 24/7, щоб 
ліквідувати аварійні ситуації. Крім 
того, у місті планується будівництво 
модульних будинків для біженців, і 
туди необхідно буде провести водопо-
стачання та водовідведення».

Заходи, які пройшли в рамках 
WOD-KAN, дали змогу водопоста-
чальним підприємствам України не 
тільки поділитися досвідом, але й 
знайти однодумців, друзів та парт-
нерів, готових допомогти у відбудо-
ві українських міст та водопровід-
но-каналізаційної інфраструктури.

Галузь в умовах війни
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техніки спеціально для форс-мажорних ситу-
ацій розробили мобільні установки очищення 
води, які працюють за принципом: приїхав до 
джерела  — швидко розгорнув та подав чисту 
воду. Вони не поступаються кращим світовим 
брендам ні за функціоналом, ні за якістю; про-
стіші в експлуатації та в логістиці, можуть чи-
стити воду з будь-якого джерела, незалежні від 
електроенергії, тому можуть використовувати-
ся громадами, де є проблеми з питною водою.

Після звільнення цих міст тривають робо-
ти з відновлення водопостачання, це не про-
стий процес, оскільки мережі зруйновані і 
мають місце значні витоки води. Але завдяки 
роботі нашого Уряду та залученню донорів є 
сподівання, що централізоване водопостачан-
ня відновиться досить швидко. Зокрема, в Чер-
нігові водопостачання відновили поки що на 
перших поверхах будинків, оскільки насосні 
споруди були розбомблені і підняти тиск на 
верхні поверхи поки складно.

На сьогодні дуже складна ситуація з водо-
постачанням у Миколаєві. До міста вода над-
ходила з р. Дніпро водоводами протяжністю до 
40 км. Ці водоводи опинились в окупованій те-
риторії, вони зруйновані, тому вже близько мі-
сяця централізоване водопостачання припи-
нене повністю. По місту розставлено ємності 
по 5 м³, які наповнюються водою за допомогою 
водовозів, і люди мають можливість набирати 
по 5-10  л води з цих ємностей. На жаль, така 
вода не знезаражується, хоча вона і питної яко-
сті, тому рекомендується її кип’ятити. Також 
до Миколаєва організовано поставку бутильо-
ваної води.

РОБОТА ВІТЧИЗНЯНИХ ВОДОКАНАЛІВ 
В УМОВАХ ВІЙНИ
О.М. Шкінь, директор асоціації «Укрводоканалекологія»

Ситуація з водопостачанням у нашій країні ще до війни була далеко не ідеальною, оскільки 
не всі показники якості води відповідали європейським директивам та нормам. Ми доклада
ли багато зусиль для того, щоб наблизитись до європейських стандартів, здійснюючи рекон
струкцію споруд. Було розпочато багато проєктів, що фінансувались за рахунок різних міжна
родних організацій, серед яких Світовий банк, Європейський інвестиційний банк, Німецький 
державний банк розвитку (KfW) та ін., і були сподівання, що найближчим часом ми досягнемо 
тих показників якості, які діють у Європі.

На жаль, 24 лютого повністю змінило життя 
країни. Перед Асоціацією постали нові викли-
ки стосовно допомоги підприємствам галузі 
в цей надскладний час, аби вони мали мож-
ливість продовжувати надавати свої послуги. 
Станом на сьогодні ситуацію з водопостачан-
ням можна охарактеризувати таким чином.

У містах, де не велись бойові дії (західні ре-
гіони України), на сьогодні є певні проблеми, 
але водопостачання і водовідведення здійсню-
ється стабільно.

З підприємствами на окупованих терито-
ріях (південь та схід країни) ми підтримуємо 
зв’язок, але дуже складно надати якусь допомо-
гу, тому що росія не визнає жодних коридорів, 
жодних домовленостей. Ні Червоний хрест, ні 
ЮНІСЕФ не можуть домовитись про надання 
водоканалам будь-якої допомоги, ситуація до-
сить складна, але все ж таки водопостачання 
здійснюється.

Надзвичайно складна ситуація була у пів-
нічних областях протягом 2-х місяців, зокрема 
у відомих на весь світ містах Чернігів, Ірпінь, 
Буча. Під час ведення бойових дій, підприєм-
ства перебували в зоні постійних обстрілів, без 
електропостачання, без теплопостачання. І в 
такій ситуації постачання води хоча б у якийсь 
спосіб було дуже складним завданням. Працю-
вало кілька свердловин за рахунок генераторів 
і вода розвозилась по містах у ємностях, що да-
вало можливість людям споживати хоча б 5-10 л 
води на добу. Також були задіяні установки, які 
брали воду з відкритого джерела, доочищували 
та знезаражували її до якості питної. До речі, 
деякі наші вітчизняні виробники водоочисної 

Галузь в умовах війни
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Галузь в умовах війни

Звісно, господарсько-побутові потреби така 
кількість води задовольнити не може. Тому 
можливе погіршення ситуації з точки зору са-
нітарної гігієни. Щоб хоча б якось запобігти 
цьому, фахівці терміново розглядають можли-
вість подання в централізовану мережу води 
з лиману. Звичайно, через високий солевміст 
така вода не придатна для пиття, але цілком 
можливе її використання для побутових по-
треб. Тим більше, що сподіватись на ремонт та 
відновлення зруйнованих водогонів не варто, 
оскільки російська сторона абсолютно не ви-
знає такої необхідності і не допускає ремонт-
ників, щоб вони мали можливість полагодити 
мережі.

Стосовно областей, де відбуваються актив-
ні бойові дії (Луганська, Донецька). Важко вза-
галі спрогнозувати, який там стан з водою, чи є 
вона взагалі, тому що в більшості випадків від-
сутній зв’язок з підприємствами тих регіонів.

Як не сумно це звучить, але на сьогодні 
Україна вже навіть може поділитись своїм до-
свідом із нашими європейськими партнерами 
стосовно того, яких проблем можна уникнути 
або частково нейтралізувати у випадку, не дай 
Бог, поширення російської агресії на терито-
рію інших держав. Зокрема, було проведено 
ряд відеоконференцій з нашими колегами з 
Литви, Латвії та Польщі.

Перший важливий момент  — відсутність 
електропостачання. У результаті численних 
ракетних та артилерійських обстрілів страж-
дають електричні мережі та підстанції. Тому 
потрібно передбачити, як мінімум, автономне 
водопостачання на критичних об’єктах хоча 
б у невеликій кількості. Нам все-таки вдалося 
на початку війни за рахунок донорів (ЮНІСЕФ, 
Червоний хрест) забезпечити генераторами 
той же Чернігів і ще декілька міст.

Другий аспект  — наявність реагентів для 
обробки води, перш за все, для її дезінфекції. 
«Дніпроазот», який виготовляв рідкий хлор, 
призупинив свою діяльність. 90% підприємств 
галузі використовували саме рідкий хлор в 
якості дезінфектанта. Є й інші альтернативні 
способи знезараження, але їхніх потужностей 
не вистачить та й логістика у воєнний час (це 
наступне питання) дуже складна. Крім того, 
для очищення річкової води використовува-

лись коагулянти, завод-виробник яких також 
опинився на окупованій території. Ми стик-
нулись із тим, що Європа була не готова поста-
чати потрібну нам кількість реагентів, перш 
за все, через відсутність сировини, і, по-друге, 
через логістичні труднощі. На сьогоднішній 
день ми витримали два місяці за рахунок за-
пасів, але стикаємось із тим, що в подальшому 
може виникнути дуже складна проблема через 
відсутність дезінфектантів — хлору та його за-
мінників.

Є ще й юридичний аспект. На початку вій-
ни ми не готові були до врегулювання юридич-
них відносин у багатьох питаннях і повинні 
були разом з нашими міністерствами готувати 
зміни до законів, підзаконних актів для того, 
щоб можна було працювати в режимі війни ча-
стково з порушеннями, на жаль, тих вимог, які 
регулювались законами. Терміново були вне-
сені зміни до багатьох актів і Уряд оперативно 
відрегулював ці питання.

росія готувалась до війни задовго до почат-
ку вторгнення в Україну. Свідченням цьому 
є той факт, що в Україну було заслано велику 
кількість диверсійних груп, які почали актив-
но діяти з початком бойових дій. Одним із за-
вдань диверсантів було коригування вогню 

Ми впевнені, що війна закінчиться 
і ми обов’язково переможемо! 
Ми починаємо відбудовувати 

ті регіони, які були пошкоджені: 
населені пункти навкруги Києва, 
Чернігів і Чернігівська область, 

Суми і Сумська область, частина 
Одеської області. Там уже 

працюють і державні кошти (їх 
мало, оскільки вони всі йдуть на 

оборону країни), і наші донори 
(міжнародні фінансові організації) 

все-таки обіцяють нам допомогу і 
поступово дійсно її надають
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російської ракетної техніки. Було знайдено 
дуже багато спеціальних «міток», поставлених 
на обладнанні, щоб ракети швидко знаходили 
свою ціль. Були прямі попадання ворожих сна-
рядів на об’єкти водоканалів. Так, у Чернігові 
ракета чітко влучила у спеціальну техніку, яка 
була задіяна в оборонних укріпленнях, а та-
кож було повністю знищено 2 насосні станції, 
пошкоджено багато мереж. Також суттєво по-
страждали мережі у Сумах, Херсоні, Ірпені та 
інших містах.

Цілком зрозуміло, що галузеві підприєм-
ства стикнулись також із фінансовими пробле-
мами. І тут можна ще раз подякувати донорам, 
перш за все, це ЮНІСЕФ, Червоний хрест. На-
разі також діє WashCluster, який об’єднує всіх 
донорів, що мають намір надавати допомогу 
Україні, і Асоціація бере участь у засіданнях 
кластеру, аби скоординувати наші дії.

Багато проблем також і з водовідведенням, 
оскільки споруди водовідведення і так мали 
великий відсоток зношеності, а зараз вони зна-
ходяться ще в гіршому стані. Зважаючи на те-
плу пору року, можемо мати складну ситуацію 
в плані гігієни та санітарії.

Ще маємо проблему з кадрами. На водо-
каналах працювало багато жінок, які для того, 
аби врятувати своє життя і життя своїх дітей 
покинули свої робочі місця і виїхали в безпеч-
ніші регіони. Тому зараз дуже складно органі-
зовувати роботу, знаходити працівників. Спо-
діваємось, що багато чоловіків-працівників 
водоканалів, які зараз захищають нашу країну, 
після перемоги повернуться і ми повноцінно 
відновимо роботу підприємств галузі.

На жаль, є випадки загибелі працівників 
водоканалів. За офіційною інформацією на цей 
час відомо про загибель 10-х осіб.

І ще дуже важливе питання комунікації. 
В ряді регіонів під час бойових дій був відсут-
ній мобільний зв’язок. Тому ми закуповували 
переносні радіостанції з радіусом дії близько 
10 км, щоб персонал водоканалів міг спілкува-
тись і координувати свої дії.

Ми впевнені, що війна закінчиться і ми 
обов’язково переможемо! Ми починаємо від-
будовувати ті регіони, які були пошкоджені: 
населені пункти навкруги Києва, Чернігів і 
Чернігівська область, Суми і Сумська область, 

частина Одеської області. Там уже працюють 
і державні кошти (їх мало, оскільки вони всі 
йдуть на оборону країни), і наші донори (між-
народні фінансові організації) все-таки обіця-
ють нам допомогу і поступово дійсно її нада-
ють. На жаль, така робота неможлива там, де 
йдуть активні бойові дії і навіть наші донори 
не можуть довезти в ті райони необхідну до-
помогу, тому що росія фактично не визнає ні 
Червоного хреста, ні ЮНІСЕФ, ні інших міжна-
родних миротворчих організацій.

Наше завдання — разом з органами влади 
координувати дії. Маємо інформацію практич-
но про більшість проблем. З перших днів війни 
Асоціація організувала комунікацію в Zoom. 
Для того, щоб обговорювати проблемні пи-
тання і приймати рішення, щодня проводять-
ся оперативні наради, на яких присутні до 50 
учасників: водоканали, бізнес, органи влади, 
донори.

Здається просто неймовірним, що в таких 
тяжких умовах вдається вирішувати і війсь
кові завдання, і тримати економіку, і вирішу
вати гуманітарні питання. І це все відбуваєть
ся зараз, в 21 столітті, в центрі Європи… Але 
треба діяти, і зрозуміло, без активної допо
моги країнпартнерів нам не вдалося б стри
мувати таку навалу. Тримаємось і обов’язко
во переможемо!

Перший важливий момент — 
відсутність електропостачання. 
У результаті численних ракетних 

та артилерійських обстрілів 
страждають електричні мережі 

та підстанції. Тому потрібно 
передбачити, як мінімум, 

автономне водопостачання 
на критичних об’єктах хоча б у 

невеликій кількості

Галузь в умовах війни
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Якість води

ною. Необхідне обладнання для аналізу мінімально 
можливе — термостат та ультрафіолетова лампа, які 
можуть живитись від джерел як змінного струму 
220 В, 50 Гц, так і постійного струму +/-12 В. Вимоги 
до кваліфікації лабораторного персоналу  — міні-
мальні (лаборант хіміко-бактеріологічного аналі-
зу 3 розряду). Трудовитрати на дослідження однієї 
проби — до 5 хв.

В умовах воєнного стану для економії затрат 
та підвищення оперативності бактеріологічного 
аналізу якості води, наприклад, після ремонту по-
шкоджених водомереж, достатньо визначати лише 
кишкову паличку методом Colilert 18 фірми IDEXX. 
Інші мікробіологічні показники визначаються при 
реальній можливості в звичайному порядку.

Відмітимо, що метод з Colilert 18 у 2008 році 
пройшов масштабну апробацію в західних облас-
тях України після катастрофічної повені і зареко-
мендував себе як ефективний та достовірний метод 
бактеріологічного дослідження якості питної води 
в польових умовах. На той момент метод був впро-
ваджений і освоєний в лабораторіях всіх обласних 
СЕС та багатьох райСЕС. На сьогодні метод активно 
використовується лабораторіями водоканалів Льво-
ва, Вінниці, Білої Церкви, Кременчука, Баштанки, 
Харківського району та інших.

Крім чисто бактеріологічних методів контро-
лю фекального забруднення питної води необхідно 
звернути увагу на непрямі методи, а саме на одно-
часне визначення таких фізико-хімічних показни-
ків якості води, як рН, електропровідність та ре-
докс-потенціал.

Відомо, що здебільшого потрапляння у водопро-
відну воду стічної води або забруднених ґрунтових 
вод призводить до зміни вказаних показників у 
порівнянні з чистою водопровідною водою. Зрозу-
міло, що зміна фізико-хімічних показників не є од-
нозначним доказом фекального забруднення води, 
але вона точно вказує на потрапляння у водомере-
жу якогось забруднення.

Крім того, на відміну від бактеріологічних ме-
тодів, які потребують мінімум 18 годин для отри-
мання результату аналізу, вимірювання величин 
рН, електропровідності та редокс-потенціалу за-
ймає 15-20 хвилин. Тому не слід нехтувати такою 
можливістю.

ПРО ДЕЯКІ МОЖЛИВОСТІ ОПЕРАТИВНОГО  
ВИЯВЛЕННЯ ФЕКАЛЬНОГО ЗАБРУДНЕННЯ  
ВОДОПРОВІДНОЇ ВОДИ
В.Я. Кобилянський, ТОВ «Науково-аналітичний центр якості води»

При руйнуванні водопровідних та каналізацій-
них мереж під час бойових дій зростає вірогідність 
потрапляння у водопровідну воду фекального забруд-
нення зі стоків та ґрунтових вод. Також фекальне за-
бруднення може потрапити у водопровідну воду з 
джерел централізованого водопостачання, які забруд-
нюються неочищеними стоками через зруйновані 
міські та промислові біоочисні споруди стічних вод.

Відомо, що фекальне забруднення (забруднен-
ня виділеннями кишківника) фактично є підтвер-
дженням зараження питної води збудниками киш-
кових інфекцій теплокровних, що означає вірусну, 
бактеріальну та паразитарну загрозу життю та здо-
ров’ю людини. Вживання населенням такої води 
для питних, гігієнічних та побутових цілей через 
виникнення масових епідемій гострих кишкових 
інфекцій категорично заборонено.

Прямим визначенням фекального забруднення 
водопровідної води в санітарній мікробіології води 
прийнято вважати наявність у воді кишкової па-
лички та/або ентерококів. Такий підхід закріплено 
в санітарних нормах більшості країн світу, зокрема, 
в ЄС, США, а з 2010 року і в Україні.

Лабораторії водоканалів України, керуючись 
ДСанПіН 2.2.4-171-10, освоїли та успішно проводять 
санітарно-мікробіологічний контроль якості пит-
ної води, користуючись загальновідомими тради-
ційними методами — титраційним та мембранних 
фільтрів. Однак в умовах воєнного стану, коли через 
відомі причини робота лабораторій сильно обме-
жена, а іноді й взагалі не проводиться, вказані мето-
ди є занадто складними та повільними.

Набагато простішим та швидшим є фер-
мент-субстратний метод фірми IDEXX, США, з 
використанням реагентів Colilert 18 (визначен-
ня загальних коліформ та кишкової палички) та 
Enterolert DW (визначення ентерококів), які вже 
понад 10 років є офіційно дозволеними в Україні.

Для визначення бактерій використовується 
готовий хромогенний поживний субстрат, який 
дозволяє за 18 год встановити наявність кишкової 
палички та за 24 год — ентерококів. Наявність бак-
терій фіксується за зміною кольору проби води, яка 
досліджується, тобто якщо колір води не змінився 
за 18 та 24 години  — вода не містить кишкову па-
личку та ентерококи, а тому вважається безпеч-
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На вимірюванні величини рН не будемо зупи-
нятися, тому що це загальноприйнятий показник в 
усіх лабораторіях і фахівці добре знають поведінку 
цього показника для своєї водопровідної води.

Показник електропровідність в Україні не ви-
значається для питної води, але він є в Директиві 
ЄС щодо питної води. Цей показник характеризує 
вміст розчинених у воді речовин і корелює з показ-
ником «сухий залишок», який добре освоєний ла-
бораторіями водоканалів. Але на відміну від сухого 
залишку, визначення якого потребує значного часу, 
електропровідність вимірюється електрохімічним 
методом, тобто просто і швидко при наявності кон-
дуктометра або солеміра.

Електропровідність водопровідної води одно-
значно відрізнятиметься від електропровідності 
ґрунтової або стічної води. Відзначимо, що елек-
тропровідність стічної води через значний вміст 
органічних речовин може значно відрізнятися від 
електропровідності водопровідної води.

Але особливо відчутні зміни при потраплянні 
стічної води у водопровідну воду фіксуються для 
редокс-потенціалу.

У вітчизняній лабораторній практиці визна-
чення редокс-потенціалу води не проводиться, 
оскільки для нього відсутній гігієнічний норматив 
як в Україні, так і в інших країнах світу. Але вимі-
рювання цього показника не потребує значних 
витрат, оскільки апаратно він повністю відповідає 
приладам для вимірювання величини рН води. 
Більш того, останні роки рН-метри випускаються, 
як правило, на два канали вимірювання  — рН та 
редокс-потенціал (або окисно-відновний потенціал 
ОВП).

Редокс-потенціал Eh — це здатність приєднан-
ня або віддачі електронів в окисно-відновних ре-
акціях, що протікають у воді між індикаторним 
електродом (здебільшого це платиновий електрод) 
та розчиненими у воді речовинами. Замикає вимі-
рювальне вічко електрод порівняння, як правило, 
це хлорсрібний електрод. Визначається величина 
Eh в мВ і вимірюється ОВП-метром.

Відновник  — це речовина, атоми якої можуть 
віддавати електрони, тобто бути їх донором.

Окисник — це речовина, атоми якої здатні при-
єднувати до себе електрони, тобто бути їх акцепто-
ром.

Для прикладу, в реакції окиснення заліза хло-
ром:

2Fe + 3Cl2 = 2FeCl3 (2Fe3+ + 6Cl–),

де до реакції метал залізо і речовина хлор не мають 
заряду, а в ході реакції залізо віддає електрони, тоб-
то є відновником, а хлор приймає електрони, тобто 
є окисником.

Коли в чисту водопровідну воду, для якої вже 
встановилася певна величина ОВП, потрапляє за-
бруднення, наприклад, стічна вода через переломи 
в трубах, то ОВП водопровідної води змінюється.

ОВП стічних вод різко негативний (-100 мВ і 
нижче), а ОВП водопровідної води позитивний 
і становить, як правило, 150-700 мВ (чим більше 
вміст вільного хлору, тим більше значення).

Цінність показника редокс-потенціал в тому, 
що немає необхідності встановлювати істинне зна-
чення показника (метрологічну повірку і калібру-
вання в екстремальних умовах діяльності лаборато-
рій водоканалів можна відкласти до кращих часів), 
а важливо встановити відмінність цього показника 
для чистої водопровідної води і для води, щодо якої 
є підозра на фекальне забруднення.

Редокс-потенціал можна вимірювати рН-ме-
тром, в якому є канал ОВП, під’єднавши до нього 
ОВП-електрод. У критичному випадку і якщо не-
має рН-метра з ОВП-каналом, можливо встановити 
ОВП-електрод замість рН-електроду. Відмінність 
показників на екрані приладу для чистої та забруд-
неної води буде видно.

Також показником можливого фекального за-
бруднення водопровідної води є показники амоній 
та нітрити. Різке зростання величин цих показни-
ків у порівнянні з чистою водою необхідно вважа-
ти доказом фекального забруднення води, поки не 
встановлено іншого бактеріологічним аналізом.

Висновки
1. Руйнування водопровідних та каналізацій-

них мереж, а також забруднення джерел водопоста-
чання неочищеними стічними водами може при-
звести до фекального забруднення водопровідної 
води.

2. Для оперативного визначення фекального 
забруднення питної води рекомендується фер-
мент-субстратний метод фірми IDEXX, США, з вико-
ристанням реагентів Colilert 18. Метод може вико-
ристовуватися як у лабораторних, так і в польових 
умовах. Не потребує кваліфікованого персоналу та 
спеціального обладнання для мікробіологічних до-
сліджень.

3. На появу у водопровідній воді фекально-
го забруднення через потрапляння у водомережу 
стічних вод може вказати зміна величин таких фі-
зико-хімічних показників якості води, як рН, елек-
тропровідність та редокс-потенціал.

4. Найбільш інформативним фізико-хімічним 
показником забруднення водопровідної води стіч-
ними водами є редокс-потенціал.

5. Зміни у водопровідній воді концентрацій 
амонію та нітритів можуть свідчити про забруд-
нення води стоками.
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не більше 30%. Швидкість і напрямок переходу 
хлорнуватистої кислоти у водному розчині в 
інші форми вільного хлору (молекулярний хлор 
Cl2 та гіпохлорит-іон OCl–) залежить, зокрема, від 
рН води (рис. 1).

Якщо середовище лужне, то хлорнуватиста 
кислота дисоціює з утворенням іона водню і гі-
похлоритного іона: HОCl = H+ + ОCl–. При рН вище 
10 ця реакція може йти практично до кінця.

Хлорнуватиста кислота HОCl майже в 300 ра-
зів активніша, ніж гіпохлорит-іон ОCl–, тому не-
обхідно для досягнення найвищої бактерицид-
ної активності сполук хлору утримувати рН води 
при хлоруванні в діапазоні від 7,0 до 7,6. В цьому 
діапазоні pH концентрації гіпохлорит-іонів ОCl– і 
хлорнуватистої кислоти HОCl приблизно рівні.

Пояснюється даний факт тим, що зазначені 
сполуки, будучи з’єднаними кислотою і лугом 
(HCl + H2O → H3O

+ + Cl– ; Cl– + H2O → HCl + OH–), утво-
рюють у зазначеному діапазоні рН метастабільну 
систему, здатну генерувати низку сполук і час-
тинок, що мають набагато більшу антимікробну 
дію, ніж хлорнуватиста кислота: 1О2  — синглет-
ний молекулярний кисень; ОCl· — гіпохлорит-ра-
дикал; Cl· — хлор-радикал (атомарний хлор); O· — 
атомарний кисень; ОН·  – радикал гідроксилу. 

Рис. 1. Форми активного хлору залежно від рН води

ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ВОДОПРОВІДНОЇ ВОДИ  
ГІПОХЛОРИТОМ КАЛЬЦІЮ
В.Я. Кобилянський, ТОВ «Науково-аналітичний центр якості води»

Централізоване питне водопостачання насе-
лення в умовах воєнного стану потребує особли-
вого ставлення до процесів знезараження питної 
води. Тому що є реальна загроза біологічного за-
бруднення води в джерелах водопостачання та на 
шляху транспортування до споживача по зруй-
нованим водомережам.

Традиційне застосування рідкого хлору, а та-
кож гіпохлориту натрію в районах бойових дій, як 
правило, є неможливим із-за відсутності гарантій 
безпечного їх транспортування і зберігання та че-
рез постійні перебої з електроенергією.

Тому необхідно звернути увагу на гіпохло-
рит кальцію Са(ОСl)2.

Як відомо, гіпохлорити  — це солі хлорнува-
тистої кислоти HOCl. У практиці водопостачан-
ня для обробки води застосовуються гіпохлорит 
натрію NаОСl та гіпохлорит кальцію Са(ОСl)2. 
На відміну від гіпохлориту натрію, який виро-
бляється та застосовується в рідкому вигляді з 
концентрацією вільного хлору 5-19%, гіпохлорит 
кальцію продається в сухому вигляді — в грану-
лах або таблетках, що, безумовно, підвищує без-
пеку персоналу, який займається його достав-
кою, зберіганням та використанням.

Також значною практичною перевагою гі-
похлориту кальцію Са(ОСl)2 є те, що в хімічних 
процесах у водних розчинах він діє аналогічно 
хлору Сl2 та гіпохлориту натрію NаОСl, тобто 
для водоканалів перехід на гіпохлорит кальцію 
не повинен створювати якісь серйозні техноло-
гічні проблеми.

Як відомо, рідкий хлор, реагуючи з водою, 
утворює хлорнуватисту кислоту HClО, яка є ос-
новною знезаражуючою речовиною:

Cl2 + H2O  + HOCl + HCl.

Гіпохлорити натрію та кальцію, реагуючи з во-
дою, теж утворюють хлорнуватисту кислоту HClО:

NaOСl + H2O → HOCl + NaOH.

Сa(OCl)2 + 2H2O → 2HOCl + Сa(OH)2.

Хлорнуватиста кислота HClО нестійка: мак-
симально можлива її концентрація в розчині — 
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Каталізаторами реакцій за участю хлоркисневих 
сполук є іони H+ і OH–, що присутні у воді також 
приблизно в рівних кількостях при значеннях 
рН, близьких до нейтральних.

При застосуванні гіпохлориту кальцію, ана-
логічно хлору та гіпохлориту натрію, за наявно-
сті у воді аміаку утворюються моно- і дихлорамі-
ни:

HОCl + NH3  NH2Cl + H2O,

HОCl + NH2Cl  NHCl2 + H2O.

Отже, під час обробки води гіпохлоритом 
кальцію на мікроорганізми можуть діяти Сl2, 
НОСl, OCl , NH2Сl і NHCl2, їх ще часто називають 
активним хлором. При цьому при лабораторно-
му контролі Cl2, HОCl і OCl у воді визначаються як 
вільний хлор, а хлорамін і дихлорамін — як зв’я-
заний хлор.

Для якісного хлорування необхідне повне 
перемішування, а потім не менш ніж 30-хвилин-
ний (за одночасних хлорування й амонізації  — 
60-хвилинний) контакт хлору з водою, перш ніж 
вода надійде до споживача.

Необхідна доза хлору визначається на основі 
експериментально побудованої кривої хлорпогли-
нання води. Оптимальною вважається доза, яка 
при заданому часі контакту забезпечить у питній 
воді необхідну концентрацію залишкового хлору 
перед подаванням до мережі — 0,3-0,5 мг/дм³ віль-
ного хлору (час контакту 30 хв) або 0,8-1,2  мг/дм³ 
зв’язаного хлору (час контакту 60 хв).

Взаємодія хлору з водою 
проходить у кілька стадій 
(рис. 2).

Видно, що при 
незначних дозах (зона 1) 
хлор повністю нібито по-
глинається водою  — зв’я-
зується з біотичною та 
механічною зависсю і не-
органічними та органічни-
ми речовинами. З певної 
дози хлору, яка залежить 
від якості води, починає 
з’являтися і поступово 
збільшуватися вміст хлору 
у воді  — за рахунок утво-
рення хлорамінів (зона 
2). Із подальшим збіль-
шенням дози кількість за-
лишкового хлору падає до 

певної точки, так званої точки «перелому» на 
кривій залишкового хлору (зона 3). Це падін-
ня пояснюється розкладанням хлорамінів та 
інших хлорорганічних сполук й утворенням 
комплексних сполук, у яких хлор не виявляє ак-
тивності. За наступного збільшення дози хлору 
після точки «перелому» знову розпочинається 
зростання залишкового хлору, але це вже віль-
ний хлор (зона 4).

А тепер щодо практичного застосування гіпо-
хлориту кальцію.

Перш за все, необхідно при закупівлі гіпохло-
риту кальцію орієнтуватися на його реєстрацій-
ний номер в системі CAS — 7778-54-3.

Гіпохлорит кальцію  — порошкоподібна або 
гранульована речовина з легким запахом хлору, 
що подібна до хлорного вапна, досвід роботи з 
яким у водоканалів є. Випускається гіпохлорит 
кальцію також у формі таблеток, які можна вико-
ристовувати для дезінфекції води безпосередньо 
у свердловинах.

Отримують гіпохлорит кальцію та хлорне 
вапно на підставі однієї хімічної реакції — вап-
няного молока Са(OН)2 з хлором Сl2:

2Са(OН)2+2Сl2 → Са(ClО)2+СаСl2+2Н2О.

Різниця між гіпохлоритом кальцію та хлор-
ним вапном полягає в ступені очищення осно-
вної робочої хлорвмісної речовини Са(ClО)2 від 
нерозчинних у воді домішок, здебільшого це 
СаСl2. У випадку хлорного вапна хлорид кальцію 
СаСl2 формує з гіпохлоритом кальцію комплекс-
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Рис. 2. Схема взаємодії хлору з водою
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ну сполуку [Ca(OCl)2 • СaCl2 • 2H2O], яка при роз-
чиненні у воді утворює значні осади, які усклад-
нюють роботу дозуючого обладнання.

Свіже заводське хлорне вапно містить до 35% 
активного хлору. Для цілей хлорування води доз-
воляється використовувати хлорне вапно з ак-
тивністю не нижче 20%.

Гіпохлорит кальцію для питних цілей має 
містити не менше 60-70% активного хлору. Ви-
пускається також гіпохлорит кальцію з концен-
трацією хлору до 45%, але для знезараження пит-
ної води він не застосовується.

Розчинність гіпохлориту кальцію у воді при 
0°С — 27,9 г на 100 мл води, при 25°С — 33,3 мг на 
100 мл води. При приготуванні робочих розчинів 
необхідно враховувати, що в 1000 л води розчи-
няється орієнтовно не більше 300 кг гіпохло-
риту кальцію.

Процес підготовки і подавання у воду гіпо-
хлориту кальцію практично аналогічний засто-
суванню коагулянту.

Згідно з ДБН В.2.5-74:2013 п. 10.18.15 «Приготу-
вання розчинів гіпохлориту кальцію (СаСlO2) не-
обхідно передбачати у видаткових баках (не мен-
ше двох) загальною місткістю, що визначається з 
розрахунку одного циклу приготування на добу 
та масової концентрації розчину від 1% до 2%. 
Баки для гіпохлориту кальцію слід обладнувати 
мішалками. Використовувати розчин допуска-
ється після відстоювання (не раніше ніж за 12 год 
після приготування). З баків і дозаторів слід пе-
редбачати періодичне видалення осаду. Баки та 
трубопроводи для розчинів гіпохлориту кальцію 
повинні бути з корозійностійких матеріалів або 
мати антикорозійне покриття».

Процедура отримання розчину гіпохлори-
ту кальцію для знезараження 10 тис. м³ питної 
води за добу може бути такою. Для розрахунку 
приймаємо витрату хлору 5 мг на 1 л води, тоді 
щоденні витрати хлору будуть 50 кг або приблиз-
но 75 кг товарного продукту. Щоденно ці 75 кг гі-
похлориту кальцію невеликими порціями (щоб 
не утворювались нерозчинні грудки) розчиня-
ють у 1000 л води у розчинному баці з обов’язко-
вим механічним перемішуванням. Дають розчи-
ну відстоятися 12 год.

Нерозчинний осад, якого може утворювати-
ся, залежно від якості товарного продукту, до 30% 
від об’єму використаного гіпохлориту кальцію, 
періодично видаляють.

Відстояний освітлений розчин концентраці-
єю 5% по активному хлору переливають у другий 

бак. Термін зберігання цього розчину  — до 3-х 
днів.

За необхідності цей освітлений розчин роз-
бавляють у видатковому баці до концентрації 
1,0-2,0% і подають у воду дозаторами розчинів і 
суспензії.

При роботі з гіпохлоритом кальцію по-
трібно завжди пам’ятати, що це хлорвмісний 
продукт, а тому необхідно чітко дотримува-
тися правил безпечного поводження з ним.

Категорично заборонено працювати з гіпо-
хло ритом кальцію дітям до 18 років, вагітним та 
особам із загальними протипоказаннями.

Приготування розчину необхідно проводити 
в приміщеннях із системою вентиляції або в спе-
ціальних витяжних шафах.

Фахівці повинні бути у спецодязі, з гумови-
ми рукавицями, захисними окулярами та рес-
піраторами. Після закінчення роботи необхідно 
прийняти душ.

При отруєнні гіпохлоритом кальцію у лю-
дини можуть виникнути такі симптоми: різь та 
біль в очах; першіння у горлі та носі; кашель; по-
червоніння чи опіки.

З появою перших симптомів необхідно:
• вивести постраждалу людину на повітря;
• змусити її добре вимити руки та обличчя;
• при ураженні дихальних шляхів ніс і носо-

глотку прополоскати 2% розчином питної 
соди (доцільно провести вдихання лужних 
розчинів) та звернутися до лікаря;

• змусити випити лужне пиття (тепле молоко з 
розчиненою в ньому содою харчовою або вода 
«Боржомі»);

• якщо з’явилося почервоніння або опік, його 
необхідно ретельно промити, а потім оброби-
ти уражену ділянку розчином соди;

• якщо речовина потрапила в очі, необхідно 
промити їх теплою водою або 2% розчином 
соди харчової та звернутися до лікаря;

• якщо речовина потрапила в шлунок, потріб-
но викликати блювоту, а потім випити мо-
лока або воду з нашатирним спиртом (кілька 
крапель на склянку).
Гіпохлорит кальцію є нестійкою речовиною, 

тому його зберігання повинно чітко відповідати 
рекомендаціям виробника, але в будь-якому ви-
падку складське приміщення має бути сухим та 
з доброю вентиляцією. Це, зокрема, суттєво зни-
зить втрати хлору у товарному продукті, які ко-
ливаються від 0,5 до 3,0% за місяць.

Якість води
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БЕЗПЕКА ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ
В.В. Панов, О.О. Панасенко, Комунальне підприємство “Харківводоканал”

Міжнародна спільнота, розуміючи небезпечність та реальність ураження систем водопоста-
чання, приділяє серйозну увагу створенню системи надійного спротиву терористичним загрозам, 
протидії водному тероризму, що є складовою глобального водного конфлікту. З урахуванням досвіду 
багатьох країн, що на практиці зіткнулися з цією проблемою, Всесвітня організація охорони здоров’я 
розробила в 2004 році настанову “Заходи системи охорони здоров’я проти біологічної та хімічної 
зброї”, в якій у окремому додатку детально розглянуто підходи до вирішення проблеми диверсій про-
ти питної води шляхом її забруднення небезпечними речовинами та мікроорганізмами.

Та все ж більш цінною в практичному сенсі 
серед фахівців вважається видана в 2002 році 
настанова Американської асоціації водних ро-
біт AWWA “Безпека системи водопостачання”, 
що стала відповіддю на ті виклики, з якими 
зіткнулися США в 2001 році.

До появи цього документу вся увага щодо 
можливих непередбачуваних порушень ро-
боти систем водопостачання була сконцен-
трована виключно на негативних факторах 
природного походження (землетруси, повені, 
тайфуни) або технічних аваріях. Але необхідно 
відзначити, що основні напрацювання в цьому 
напрямку виявилися здебільшого придатни-
ми і для ефективного застосування в умовах 
диверсій та терактів. Тому що ключовою вимо-
гою в будь-якому випадку залишається розроб-
ка Плану безпеки питного водопостачання 
(ПБПВ) [1].

План ПБПВ є логічним результатом оціню-
вання загрози або узагальненого зведення про 
небезпеку і розробляється на основі оцінюван-
ня загрози або зведення про небезпеку, аналізу 
вразливості і здійснених заходів щодо знижен-
ня загрози.

Перш ніж розпочинати розроблення ПБПВ, 
надзвичайно важливо, щоб персонал підпри-
ємства визначив місію, цілі та завдання плану. 
Це дозволяє сконцентрувати роботу у процесі 
планування заходів на випадок надзвичайних 
ситуацій та реагування на них.

Місія системи водопостачання полягає в 
необхідності бути безпечним постачальником 
необхідної для життя питної води споживачам 
як у нормальних умовах, так і в разі надзви-
чайних ситуацій.

Цілі та завдання визначають конкретні 
шляхи для виконання місії, вони повинні бути 

досить конкретними, щоб уповноважувати дії 
персоналу з відновлення подачі води до пріо-
ритетних об’єктів, і, водночас, досить загальни-
ми, щоб забезпечувати гнучкість у разі змінен-
ня ситуації.

Наступним кроком у побудові комплексної 
системи безпеки є оцінка вразливості системи 
й окремих її компонентів.

Оцінювання вразливості  – це процес сис-
тематичного оцінювання впливу непередба-
ченої події, природної чи викликаної штучно 
і навмисно, на систему водопостачання та во-
довідведення. Перш ніж розпочати оцінюван-
ня вразливості, важливо зрозуміти всі аспекти 
системи в цілому – її фізичні та експлуатацій-
ні компоненти, а також найважливішу місію.

Оцінювання вразливості являє собою про
цес, що складається з кількох етапів:

1. Визначення та опис основних компо
нентів системи в цілому.

2. Визначення загроз із наступним оці
ненням можливих наслідків цих загроз 
для кожного компонента системи.

3. Встановлення цілей ефективності ро
боти і прийнятних рівнів обслугову
вання системи.

4. Якщо буде встановлено, що система не 
зможе працювати на бажаному рівні в 
разі можливих умов надзвичайної си
туації, необхідно визначити ключові чи 
критично важливі компоненти системи, 
а також вразливість системи, що є причи-
ною певного стану, і відповідні заходи щодо 
виправлення ситуації.

Основні компоненти системи водопоста
чання та водовідведення в цілому повинно 
бути детально охарактеризовано й описано 
згідно з такими загальними категоріями:

Безпека води
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• адміністрація та виробничі операції;
• вхідна вода;
• система підйому та транспортування води;
• споруди водопідготовки;
• зберігання очищеної води;
• система розподілу води;
• допоміжна інфраструктура (енергопоста

чання, транспорт, засоби зв’язку тощо);
• система водовідведення та очищення стіч

них вод.
Далі необхідно якомога докладніше описа-

ти основні компоненти системи. У роботі над 
цим можуть стати у пригоді карти і проектна 
документація системи, матеріали геоінформа-
ційної системи і гідравлічні моделі.

Для компонентів, що займають великі пло-
щі, таких як система розподілу, досить опису 
та докладної карти. Прийнято включати в за-
гальний опис зони підвищеного тиску, розмі-
щення запобіжної арматури, діаметр труб, від-
стань між гідрантами, розміщення основних 
засувок.

У міру розгляду кожної загальної катего
рії необхідно описати і зафіксувати критичні 
фізичні компоненти, пов’язані з безпекою. 
Зазвичай, в опис повинно бути включено таку 
інформацію:
• межі власності;
• точки доступу;
• характер місцевості (включаючи геофі

зичну інформацію і рослинність);
• найважливіші комунальні підприємства 

(електро, тепло, газопостачання);
• фізичні перешкоди (огорожі, стіни, бетон

ні перешкоди, ферми, колони);
• обладнання виявлення і стеження (систе

ми подачі сигналів тривоги, освітлення, 
контролю доступу, телекамери);

• обладнання на випадок надзвичайних си
туацій (засоби боротьби з розливами не
безпечних матеріалів, пожежні гідранти, 
захисне спорядження).
Визначення загроз та оцінювання можли-

вих наслідків цих загроз може виявитися най-
більш складним моментом. В узагальненому 
вигляді розв’язання проблеми починається 
з пошуку відповіді на ключове питання, яке 
сформульовано в настанові AWWA “Безпека 
систем водопостачання”: яка найбільш імо-
вірна загроза для вашого водопровідного 

підприємства? Хто це  – терорист, вандал, об-
ражений працівник, який прагне помсти, або 
ж випадкова кібератака з боку невідомого ха-
кера? Вочевидь, результати та наслідки кожної 
з цих можливих загроз істотно відрізняються, 
як відрізняються і вживані для протидії їм за-
ходи безпеки.

На цьому етапі повинні брати участь різні 
категорії працівників підприємства, включаю-
чи інженерний, експлуатаційний та обслуго-
вуючий персонал.

Персонал, який безпосередньо зайнятий 
питаннями експлуатації, має унікальне уяв-
лення про підприємство і, швидше за все, пер-
шим виявить порушення безпеки. Завдяки 
своєму практичному знанню підприємства ці 
люди можуть визначити і його найвірогідніші 
вразливі місця.

До цього процесу необхідно також залуча-
ти представників місцевих правоохоронних 
органів, які мають спеціальну підготовку з пи-
тань визначення загроз і оцінювання небез-
пек. Їх точка зору буде іншою і свіжою, і вони 
можуть бачити вразливі фізичні та експлуата-
ційні компоненти, які є настільки звичними, 
сприймаються як належне, що працівники 
підприємства залишають їх без уваги.

Система водопостачання вважається жит-
тєво важливою комунікацією, оскільки вода 
є найважливішою умовою безпеки і здоров’я 
населення. Підприємство централізованого 
водопостачання та водовідведення (ЦВВ) має 
визначити конкретні цілі та прийнятні рівні 
обслуговування населення в умовах надзви-
чайної ситуації та відновлення (протипожеж-
ні та санітарні цілі, достатній запас питної 
води, пріоритетні споживачі тощо).

Наступним етапом в оцінюванні вразли-
вості системи є визначення критичних ком-
понентів системи  – найбільш вразливих сто-
совно відмови або часткової відмови у зв’язку 
з навмисними діями або природним лихом і 
відмова яких найбільше вплине на постачання 
населенню безпечної води відповідної якості.

Однією з можливостей визначення кри-
тичних компонентів, які можуть відмовити в 
разі навмисної атаки, є виконання на макеті 
(тренажері або автоматизованому навчально-
му комплексі) вправи за сценарієм атаки про-
ти системи.

Безпека води
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Ключові компоненти системи поділяються 
на такі категорії:
• персонал  – люди, які планують, проекту

ють, будують, управляють, експлуатують 
та обслуговують систему;

• експлуатаційні процедури. Нематеріальна 
діяльність, яка визначає систему водопо
стачання та водовідведення, включаючи 
планування, питання експлуатації, обслу
говування, процедури та заходи у сфері 
безпеки;

• матеріальні об’єкти. Матеріальні основ
ні засоби підприємства  – водосховища, 
насосні станції, трубопроводи, споруди 
водопідготовки, резервуари, транспортні 
засоби;

• біологічні та хімічні процеси, що або сприя
ють виробництву та доставці безпечної пит
ної води, або можуть становити загрозу їм;

• функції моніторингу та управління під
приємством за допомогою комп’ютерної 
техніки, включаючи датчики, комп’ютери, 
Інтернет, внутрішні локальні обчислюваль
ні мережі, телекомунікації, телеметрію.
Крім основних компонентів, необхідно 

враховувати вразливість, що походить від зов-
нішніх систем – енергопостачання, транспорту 
і дорожніх служб, газопостачання, постачання 
паливно-мастильних матеріалів, правоохорон-
ні органи, медична служба, пожежна служба. 

Оцінюючи вразливість, необхідно класи-
фікувати загрози за характером причин їх 
виникнення: аварія; неполадки в системі; ванда-
лізм; помилка людини; старіння системи; природ-
не лихо; вимагання; саботаж; витік або просочу-
вання відходів або небезпечних речовин; тероризм; 
цивільні безлади.

Наступним етапом після характеристики 
критичних об’єктів та оцінювання загроз по 
відношенню до них необхідно визначити за-
ходи безпеки або зниження загрози, які змо-
жуть захистити зазначені об’єкти. Такі заходи 
включають у себе як фізичне вдосконалення 
споруд, так і змінення правил і процедур. Усі 
зміни повинні здійснюватися з урахуванням 
обмежень, в умовах яких працює підприєм-
ство: фінансові ресурси; людські ресурси; політичні 
міркування; соціально-культурні міркування; пра-
вові та регуляторні міркування.

Персонал
Персонал  – це найбільш критичний ком-

понент підприємства. Низка простих і прак-
тичних кроків, які можна зробити, орієнтова-
ні на зміну правил і процедур і не вимагають 
значних капіталовкладень.

Необхідно створити “культуру безпеки”, 
включити питання безпеки в кожен аспект 
діяльності підприємства і його місію. Жоден 
підрозділ не може залишатися осторонь  – від 
порядку прийому на роботу до співбесіди при 
звільненні; від закупівель матеріалів і хіміка-
тів до стандартних експлуатаційних процедур 
(наприклад, пуск або зупинення насосного 
агрегату); від розроблення нового процесу во-
допідготовки до зняття показань лічильників – 
усі ці моменти повинні враховувати безпеку 
підприємства і його місію.

Необхідно розглянути можливість призна-
чення менеджера з питань безпеки, основною 
функцією якого буде вирішення питань безпе-
ки на підприємстві, оцінювання вразливості, 
прийняття та моніторинг відповідних заходів, 
проведення навчання персоналу та тренінгів, 
постановку відповідним працівникам завдань, 
пов’язаних із забезпеченням безпеки.

Потрібно обов’язково забезпечити мене-
джеру з безпеки підтримку з боку керівництва 
і достатні ресурси.

Повинні бути розроблені правила і проце-
дури забезпечення безпеки на підприємстві, 
які включаються до плану загальної готовності 
на випадок надзвичайних обставин.

Найпростіші приклади – замикати всі две-
рі на замок і вмикати охоронну сигналізацію 
в офісах, будівлях на території свердловин, 
очисних спорудах, насосних станціях; не до-
пускати на споруди сторонніх людей; не за-
лишати ключі в обладнанні або транспортних 
засобах.

Після розроблення відповідних процедур 
щодо забезпечення безпеки необхідно прове-
сти навчання персоналу щодо здійснення цих 
процедур спільно з навчанням за планом дій 
на випадок надзвичайних ситуацій.

Заходи з безпеки експлуатаційного харак-
теру на кожному підприємстві унікальні, вод-
ночас можна навести низку заходів щодо зни-
ження загроз загального характеру.

Безпека води
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Вхідна вода та її підготовка
Передбачити можливість подачі природ-

ної неочищеної води під час надзвичайних 
обставин з урахуванням вимог із резервного 
електропостачання, експлуатаційних характе-
ристик і устаткування для подачі тільки при-
родної води; можливість введення в роботу при 
надзвичайних ситуаціях законсервованих або 
занедбаних свердловин або застарілих споруд 
водопідготовки; укладення угоди про взаєм-
ні поставки води і сусідніми підприємствами 
ЦВВ під час надзвичайних обставин.

Система розподілу води
Оснащення гідрантів і засувок стійкими 

до зовнішніх впливів кришками, ковпаками, 
люками; огородження парканами і установка 
замків в уразливих місцях; забезпечення мо-
ніторингу раннього запобігання за хімічними 
характеристиками, напором і витрачанням.

Фізичний захист
Основне завдання системи фізичного захи-

сту – не допустити або максимально утрудни-
ти злодійство, саботаж, вандалізм і тероризм. 
Система фізичного захисту повинна забезпе-
чувати: виявлення; затримання; реагування.

Виявлення можна визначити як з’ясування 
за допомогою захисних засобів наявності во-
рожої дії. Успішні заходи з виявлення включа-
ють у себе допустиму ймовірність виявлення 
загрози, час на оцінювання та зв’язок, а також 
низьку частоту спрацьовування системи три-
вожної сигналізації при зловмисних діях.

Існують різні зовнішні та внутрішні сен-
сорні технології виявлення  – мікрохвильові, 
ультразвукові, активні та пасивні інфрачерво-
ні, ємнісні, акустичні, вібраційні, оптико-во-
локонні, відеодетектори руху, замкнуті теле-
візійні системи та ін. Природно, багато з них 
можуть виявитися занадто дорогими і надмір-
ними.

Система подачі сигналів тривоги повинна 
бути досить потужною, щоб дозволити здійс-
нити ефективний аналіз виявленої причини 
спрацювання. Спочатку необхідно усунути 
позитивні помилкові тривоги, а потім проана-
лізувати й оцінити фактичну природу виявле-
ної причини спрацювання.

Завдання систем затримання  – створити 
перешкоди, що збільшать час, який буде по-
трібний порушникові для здійснення свого за-
думу (проникнення, дія тощо). Найчастіше пе-
решкоди являють собою фізичні бар’єри, такі 
як паркани, замки або працівники охорони.

Системи фізичного затримання можуть 
бути пасивними (наприклад, паркани) або ак-
тивними (використання газу, що виводить лю-
дину з ладу).

Компонентами системи затримання мо-
жуть бути: огородження, ворота, замки, бетон-
ні та металеві перешкоди, ферми і ландшафтні 
системи, відстань, конфігурація доріг, місце 
розташування стоянки автомобілів, місця зна-
ходження охоронців, дороги, якими здійсню-
ється патрулювання.

Особливу увагу слід приділити стійким до 
зовнішніх впливів замкам і парканам, що за-
побігають проникненню вандалів.

Необхідно забезпечити контроль прийо-
му-видачі ключів, кодові замки, зчитувальні 
картки.

Останнім компонентом фізичного захисту 
є етап реагування, який зводиться до встанов-
лення зв’язку із силами реагування (власна служба 
охорони, правоохоронні органи), переміщення сил 
реагування, нейтралізація порушника.

Дії з реагування мають бути такими, щоб не 
дати порушникові вчинити планований акт.

Хімічна, біологічна та радіологічна 
небезпека

Заходи безпеки при цих загрозах поляга-
ють в оперативному виявленні забруднюваль-
них речовин за допомогою приладів лабора-
торного контролю  – моніторів, заснованих на 
використанні таких технологій, як іонна, рі-
динна і газова хроматографія, газова хромато-
графія продувки й уловлювання, іонно-селек-
тивні електроди, загальні аналізи води.

Особливі заходи безпеки необхідно перед-
бачати під час роботи з хлором, наприклад: 
перехід на виробництво хлору на місці, вико-
ристання гіпохлориту натрію, використання 
альтернативних систем знезараження води.

Заходи безпеки в інформаційних системах 
і системах диспетчерського управління

Безпека води
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У першу чергу, необхідна наявність квалі
фікованих ІТфахівців на підприємстві. Далі 
можна зробити декілька кроків із підвищення 
безпеки:
• зміна конфігурації ІТсистеми для запобі

гання доступу через комутоване з’єднання 
до файлів даних, систем диспетчерського 
управління та збирання даних або ко
мунікаційних систем;

• видалення конфіденційної інформації про 
підприємство з широко доступних джерел, 
таких як сайт, місцеві бібліотеки, навчаль
ні курси;

• оновлення протоколів захисту за допомо
гою паролів;

• установлення ефективного програмного 
забезпечення захисту від вірусів для ро
боти з електронною поштою і доступу до 
Інтернету;

• розподіл даних за категоріями та їх захист 
(особливо критичних для виконання місії 
підприємства);

• обмеження управління основними тер
міналами з віддалених терміналів;

• використання останньої версії своєї опе
раційної системи;

• установлення журналу – протоколу опера
цій у системі диспетчерського контролю та 
збирання даних (або АСУТП);

• установлення програм виявлення неза
конного проникнення.
Розглянуті питання і підходи до забезпе-

чення комплексної безпеки водопостачання 
і водовідведення є невід’ємною частиною ос-
новного завдання з постачання безпечної та 
прийнятної за якістю води. Визначення того, 
які аспекти значних ресурсів служби потріб-
но захистити і яке обладнання зробити більш 
невразливим, є частиною програми дій, що 
розпочинаються з оцінювання вразливості та 
поширюються на сферу поведінки службового 
персоналу. Безумовно, питання забезпечення 
безпеки повинні бути предметом постійної 
уваги, досліджень і розробок у галузі ЦВВ.
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ПЛАНИ БЕЗПЕКИ ВОДИ: МІКРОБІОЛОГІЯ ВОДИ
В.Я. Кобилянський, 
ТОВ «Науково-аналітичний центр якості води»

Загальноприйнятою вважається думка, що 
кардинальна зміна підходів до забезпечення 
безпечного функціонування систем водопо-
стачання та водовідведення відбулася після 
відомих терактів 11 вересня 2001 року в США. 
З огляду на інтенсивний сплеск публікацій ос-
новоположних на сьогодні міжнародних праць 
з теорії та практики безпеки води, що посліду-
вав за цими терактами, така позиція має сенс.

Першою відреагувала на тривожні події 
Американська асоціація водних робіт (AWWA), 
яка вже у 2002 році видала настанову «Безпека 
системи водопостачання» [1]. Для фахівців водо-
провідно-каналізаційного господарства наста-
нова до цих пір залишається найбільш цінною 
як практичний посібник, в якому детально опи-
сано невідкладні необхідні дії менеджменту, 
операторів, технологів, служби охорони тощо.

Але ця настанова не висвітлювала сучасно-
го підходу, а саме Плану безпеки води (Water 
Safety Plans), який було започатковано з ви-
ходом у 2004 році третьої редакції Настанови 
з якості питної води Всесвітньої організації 
охорони здоров’я (ВООЗ) [2]: «Найбільш ефек-
тивним засобом безперервного забезпечення 
безпеки системи питного водопостачання є 
використання методу всеосяжної оцінки ризи-
ків та управління ризиками, який охоплює всі 
етапи водопостачання від водозабору до спо-
живання води. У цій Настанові подібні підходи 
іменуються Планами безпеки води (ПБВ)».

На виконання цієї Настанови ВООЗ випус-
тила спочатку в 2005 році Настанову з Планів 
безпеки води – управління якістю питної води 
від водозабору до споживача [3], а в 2009 році – 
Настанову з Планів безпеки води  – покрокове 
управління ризиками для постачальників пит-
ної води [4]. Мета Настанов полягає в тому, щоб 
дати практичні рекомендації, які полегшують 
розробку ПБВ, з особливим акцентом, зокрема, 
на централізовані системи водопостачання, 
що знаходяться в розпорядженні комунальних 
підприємств водопостачання чи іншого анало-
гічного суб’єкта господарювання.

Розробка і реалізація ПБВ для будь-якої 
системи питного водопостачання включає на-
ступні кроки [4]:
• створення спеціальної групи і визначення 

методики, за якою буде розроблятися ПБВ;
• виявлення всіх небезпечних чинників та не-

безпечних подій, які можуть впливати на безпе-
ку системи водопостачання, починаючи від 
водозбірної площі до водоочистки і розподілу і 
закінчуючи точкою споживання води;

• оцінка ризиків, що створюються кожним не-
безпечним фактором і небезпечною подією;

• визначення наявності заходів контролю або 
захисних бар’єрів для кожного значного ри-
зику і дієвості цих заходів та бар’єрів;

• підтвердження дієвості заходів контролю і 
захисних бар’єрів;

• реалізація плану поліпшення системи у разі 
потреби;

• перевірка постійної безпечності системи;
• регулярний аналіз небезпечних чинників, 

ризиків та заходів контролю;
• акуратне ведення облікової документації 

для забезпечення прозорості та обґрунту-
вання кінцевих результатів.
Першим і ключовим кроком у розробці 

ПБВ є створення робочої групи.
Необхідно відмітити, що якість ПБВ  – це, 

перш за все, якість складу робочої групи. Група 
ПБВ відіграє надзвичайно важливу роль у до-
сягненні розуміння і позитивного сприйняття 
методу ПБВ усіма, хто пов’язаний з безпекою 
води на підприємстві та поза ним.

Важливо, щоб у членів групи з розробки і 
реалізації ПБВ було достатньо досвіду і знань, 
які дадуть їм можливість розбиратися в питан-
нях водозабору, водоочищення і водорозподілу, 
в небезпечних факторах, які можуть впливати 
на безпеку системи водопостачання.

Прикладом такого різнобічного підходу до 
формування групи може бути група з розроб-
ки ПБВ Мельбурнської водопровідної компанії 
Melbourne Water  – комунального підприєм-
ства, що обслуговує 3,5 млн чоловік [4].

«…і воздасться кожному по ділах його»
Матфей 16:27
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ПБВ неможливо повноцінно розробити за 
столом у кабінеті. Необхідно працювати на 
об’єктах, щоб підтвердити наявні на підпри-
ємстві знання, інформацію і схеми. В ході від-
відування об’єктів потрібно вислуховувати 
думки тих, хто працює на цих об’єктах або на 
водозбірних площах, і досконально знає місце-
ві умови, які, можливо, не були відображені в 
документації підприємства.

Залежно від розміру підприємства водо-
постачання, а також у тих випадках, коли ор-
ганізації управляють декількома системами 
водопостачання, може виникнути необхід-
ність створити кілька робочих груп з розроб-
ки ПБВ під керівництвом однієї центральної 
групи.

Корисність такої схеми потрібно буде оці-
нити на початку процесу. Схема включає цен-
тральну групу та підпорядковані їй робочі 
групи, які займаються конкретними аспекта-
ми ПБВ (наприклад, група водозбірних площ, 
групи по вихідній воді, з водоочищення або 
по системі розподілу), і членів групи зі сторо-
ни, і експертів, які можуть бути співробітни-

ками державних організацій і незалежними 
експертами.

Дуже важливо, щоб усі групи застосову-
вали одну і ту ж методологію, особливо при 
оцінці ризиків, і знали про те, що роблять 
інші групи.

Невеликі підприємства водопостачання 
часто не мають штатних експертів в області 
якості води. Однак на таких підприємствах 
у групі ПБВ повинні бути хоча б оператори і 
керівні працівники, а експертів в області охо-
рони здоров’я і якості води можна залучити 
ззовні – з профільних відомств чи установ.

Вказані Настанови ВООЗ детально опису-
ють процедуру розробки та реалізації ПБВ. 
Але в наявних вітчизняних умовах цінність 
цих рекомендацій може бути повністю зніве-
льовано через одну серйозну річ, яка не врахо-
вується розробниками Настанов.

Мова йде про фактор залежності членів 
робочої групи від керівництва підприємства. 
Причому така залежність не є виключною 
прерогативою лише працівників підприєм-
ства. Залучені сторонні експерти теж залеж-

таблиця Таблиця 1.  Група з розробки ПБВ компанії Melbourne Water

Посада Місце роботи Досвід

Керівник групи / головний інженер Планування в галузі забезпечення 
якості води

Техніка забезпечення якості води

Оператор системи водопостачання Група водозбору Експлуатація – Верхня Ярра

Технологічна підтримка – надання послуг Експлуатація – Північний район Спеціаліст з водоочищення

Оператор системи водопостачання Група району Вестернпорт Експлуатація – розподіл / водоочищен-
ня

Керівник відділу водоочистки Системи водоочистки Експлуатація та обслуговування основ-
них засобів станції водоочистки

Підрядник на експлуатацію системи Експлуатація – Південний район Технологія водопостачання

Оператор системи водопостачання Група з обслуговування водосховища 
Томсон

Експлуатація – водосховище Томсон

Інженер-технолог Експлуатація – Північний район Технологія водопостачання

Оператор системи водопостачання Група водосховища Сільван Експлуатація водоочисних споруд

Оператор системи водопостачання Група водосховища Марунді-Віннеке Водосховище Шугарлоуф, станція водо-
очистки Віннеке і район водосховища 
Марунді

Головний науковий співробітник Планування в галузі забезпечення 
якості води

Мікробіологія

Керівник групи головних споруд Експлуатація Робота на водозбірних площах

Науковий співробітник Компанія роздрібного водопостачання Фахівець з якості води / хімік

Інженер Компанія роздрібного водопостачання Технологія забезпечення якості води 
(розподіл)

Керівник технологічного відділу Компанія роздрібного водопостачання Планування в галузі забезпечення 
якості води
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ні в тому плані, що їх послуги оплачує під-
приємство. Також представники споживачів, 
яких рекомендовано залучати до роботи над 
ПБВ, при невизначеній процедурі їх підбору 
навряд чи додадуть неупередженості робочій 
групі.

Навіть рекомендований Настановами 
сторонній аудит ПБВ не рятує ситуацію, 
оскільки результати аудиту не мають жод-
них обов’язкових регулюючих чи коригую-
чих наслідків.

Така залежність створює загрозу необ’єк-
тивності та неповноти оцінки існуючих ри-
зиків для безпеки водопостачання. Тому що 
виявлені ризики, пов’язані з недоліками в 
системі очищення води, розподілу води чи 
лабораторного контролю, так чи інакше мо-
жуть вплинути на репутацію та оцінку ком-
петентності персоналу відповідних служб та 
підрозділів. Це особливо вірогідно у випад-
ку зміни менеджменту підприємства, коли 
нове керівництво, зіштовхнувшись зі склад-
ними проблемами стабільного та безпечного 
функціонування підприємства, схильне спи-
сувати їх на неналежну підготовку чи низь-
ку відповідальність технічних працівників 
(операторів).

На наш погляд, ця неоднозначна психо-
логічна проблема є визначально критичною 
в такому найважливішому аспекті безпеки 
питного водопостачання, як мікробіологічна 
безпека. В цьому випадку ігнорування, при-
ховування або недооцінка наявних та мож-
ливих проблемних зон у системі водопоста-
чання здатне призвести до катастрофічних 
наслідків.

Відомо, що питна вода є основною причи-
ною таких небезпечних для здоров’я та життя 
людей інфекційних хвороб, як холера, баци-
лярна дизентерія (шигельоз), гостра кишкова 
інфекція (викликана ентерогеморрагічною 
кишковою паличкою), вірусний гепатит А, че-
ревний тиф тощо. Останні кілька років Украї-
ну буквально переслідують епідемічні спала-
хи гепатиту А, пов’язані з неякісною питною 
водою,  – Бортничі, Ізмаїл, Миколаїв. Одна з 
причин – аварійний стан водних та каналіза-
ційних мереж. Остання надзвичайна ситуація, 
що виникла в м. Прилуки, де обвалився каналі-
заційний колектор, – теж тому підтвердження.

Згідно з Національними доповідями про 
якість питної води та стан питного водопоста-
чання в Україні, що розміщені на сайті Мін-
регіону України [5], потребували заміни в 2005 
році 31,7% водопровідних мереж, у 2009 році – 
34%, у 2016 році  – 38,9%. Для каналізаційних 
мереж ці показники були такими: 2005 рік  – 
24,7%, 2009 рік – 32,3%, 2016 рік – 40%.

Тобто бачимо прогресуючу деградацію 
інфраструктури водопостачання та водо-
відведення, яка стає визначальним фактором 
зниження безпеки питного водопостачання.

Настанови ВООЗ до основних завдань ПБВ 
у справі досягнення позитивної практики 
питного водопостачання відносять мінімі-
зацію забруднення вододжерела, зниження 
вмісту або усунення забруднення за допомо-
гою процесів водоочищення та попереджен-
ня забруднення під час зберігання, розподілу 
питної води і поводження з нею.

Очевидно, що попередження забруднення 
води при її транспортуванні аварійними та 
ветхими мережами є досить проблематичним.

Загалом, із катастрофічною аварійністю 
мереж водоканалів виникає досить неорди-
нарна і дещо парадоксальна ситуація. Так, 
Настанова ВООЗ з протидії біологічній та 
хімічній зброї [6] розглядає водомережі як 
найбільш захищену складову водопроводу. 
Оскільки водомережі знаходяться під землею 
та вода протікає під тиском, це ускладнює 
процес внесення забруднення у воду. Однак, 
при ветхості та аварійності мереж ці захис-
ні фактори втрачаються, і мережі стають ос-
новним місцем вторинного забруднення пит-
ної води.

Особливо небезпечна ситуація виникає у 
випадку зміни технології знезараження води. 
Так, у Настанові Всесвітньої організації охо-
рони здоров’я (ВООЗ) 2017 року «Кліматич-
но-стійкі плани захисту води: Управління 
ризиками для здоров’я, пов’язані з мінливі-
стю та змінами клімату» першою проблемою 
питного водопостачання вказано посилення 
мікробіологічної загрози якості водопро-
відної води через зниження стабільності за-
лишкового хлору у водопровідних мережах [7, 
с.12, table 2].

Небезпека посилюється і через те, що ре-
зультати мікробіологічного контролю надхо-
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дять із запізненням на 24-72 години після спо-
живання води людиною.

Таким чином, виходячи з методики по-
крокового створення ПБВ [4], можемо сформу-
вати такий перелік критичних факторів ПБВ 
(див. табл. 2).

План безпеки води – це результат експерт-
ної оцінки конкретної системи водопостачан-
ня. Тому принципово важливо, щоб експерти, 
задіяні у створенні ПБВ, були озброєні інстру-
ментами максимально об’єктивної оцінки 
системи, що досліджується.

У рамках стратегії ООН на 2017-2020 роки 
«Глобальний аналіз та оцінка санітарії та 
питної води» (GLAAS) [8] першим ключовим 
принципом вказано посилення національних 
процесів, які сприяють вирішенню проблем 
санітарії та питної води. Із вищезазначеного 
зрозуміло, що ключовою проблемою є стан ка-
налізаційних та водомереж.

Висновок.
1. Постійне зростання рівня аварійності 

та ветхості водопровідних та каналі-
заційних мереж знижує мікробіоло-
гічну безпеку питної води, що зводить 
нанівець заходи з посилення безпеки 
водопостачання в рамках Плану безпе-
ки води.

2. Основна увага при розробці Планів 
безпеки води повинна приділятися від-
новленню водопровідних та каналіза-
ційних мереж.

3. Плани безпеки води повинні вклю-
чати об’єктивну оцінку та детальну 
програму розвитку та удосконалення 
мікробіологічного контролю якості 
води.
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таблиця Таблиця 2.  Група з розробки ПБВ компанії Melbourne Water

Крок розробки ПБВ Критичні фактори

створення спеціальної групи і визначення методики, за якою 
буде здійснюватися розробка ПБВ

залежність членів групи від керівництва

виявлення всіх небезпечних чинників і небезпечних подій, 
які можуть впливати на безпеку системи водопостачання, 
починаючи від водозбірної площі до водоочистки і розподілу і 
закінчуючи точкою споживання води

невизначена за місцем та непередбачувана за наслідками 
аварійність водопровідних та каналізаційних мереж

оцінка ризиків, що створюються кожним небезпечним факто-
ром і небезпечною подією

непередбачуване за видом та патогенністю мікробіологічне 
забруднення води

визначення наявності заходів контролю або захисних бар'єрів 
для кожного значного ризику і дієвості цих заходів і бар'єрів

значна тривалість мікробіологічного контролю та недоско-
налість технологій знезараження води при її патогенному 
забрудненні

підтвердження дієвості заходів контролю і захисних бар'єрів неможливість швидкої заміни аварійних мереж

реалізація плану поліпшення системи у разі потреби відсутність належного фінансування

перевірка постійної безпечності системи відсутність методики оцінки мікробіологічної стійкості мереж

Безпека води
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ЗАГРОЗИ, ПОВ’ЯЗАНІ З РЕЗЕРВУАРАМИ БІОГАЗУ 
ОЧИСНИХ СПОРУД
Збігнєв Собочиньский, Лабораторія інженерії довкілля BOZ, Гданськ 

Матеріал є частиною дослідження «Кремнійорганічні сполуки в біогазі. Звіт про проєкт «Кремній», 
здійснений під патронатом Асоціації «Wodociągi Polskie» та спрямований на вивчення кремнійорганіч-
них сполук, присутніх у біогазі польських очисних споруд. Безпосередньо цією проблемою цікавляться 
оператори пристроїв, що виробляють електроенергію з біогазу, отриманого з осадів очисних споруд. На 
думку Асоціації, такі установки мають бути побудовані в усіх частинах країни. Оскільки матеріал 
об’ємний, у цьому номері ми подаємо першу частину матеріалу, підготовленого автором дослідження 
Збігнєвом Собочиньским.

Процес очищення стічних вод нерозривно 
пов’язаний з утворенням осаду стічних вод, 
енергетичне використання якого можливе 
як шляхом термічних методів утилізації, так 
і шляхом ферментації осаду стічних вод і ви-
робництва біогазу з наступним використан-
ням його енергії в процесі горіння.

З розвитком енергетичного ринку та тех-
нологій із використанням відновлюваних 
джерел енергії відбувався також розвиток ко-
генераційної технології із використанням 
ферментаційного газу (як у сільськогосподар-
ському секторі, так і на очисних спорудах). 
Зростання популярності когенераційної тех-
нології та можливості її застосування в різних 
масштабах, залежно від місцевих умов, сприя-
ли детальному аналізу проблем, пов’язаних із 
хімічним складом біогазу.

Якість біогазу, що утворюється при фер-
ментації осаду стічних вод, залежить від ряду 
факторів. На їх основі можна приблизно визна-
чити очікувану якість палива, але це не замі-
нить прямі вимірювання та точні лабораторні 
аналізи, які слід проводити для моніторингу 
якості біогазу на регулярній основі.

Через відносно високі витрати, пов’язані 
з придбанням та введенням в експлуатацію 
когенераційної установки, потенційний ко-
ристувач повинен турбуватися про безвід-
мовну та оптимальну роботу всіх компонен-
тів установки. Кожна незапланована зупинка 
установки, спричинена аварією, може зупи-
нити роботу установки на кілька тижнів, що 
спричинить серйозні фінансові втрати. Крім 
того, витрати на ремонт агрегатів і закупівлю 
запасних частин є значними, звідси виникає 

необхідність контролю якості біогазу з метою 
забезпечення безвідмовної роботи компонен-
тів установки.

КРЕМНІЙОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ  
ФЕРМЕНТОВАНОГО ГАЗУ

Кремнійорганічні сполуки  — це хімічні 
речовини, що містять у своїй молекулярній 
структурі зв’язані між собою атоми кремнію 
(Si) та вуглецю (C). В структурі кремнійорга-
нічних сполук також можуть знаходитись 
комбінації атома кремнію (Si) з атомами азоту 
(N), сірки (S), водню (H), кисню (O) або фосфо-
ру (P). У деяких випадках також можуть бути 
присутніми галогени на базі фтору та хлору. 
Кремнійорганічні сполуки можуть зустріча-
тися в різних формах, створюючи складні хі-
мічні сполуки з дуже складною структурою. 
До найважливіших груп кремнійорганічних 
сполук входять алкілсилани та арилсилани, га-
лосилани, силаноли, силоксани, силіламіни та 
силанові ефіри. Найпоширенішими кремній-
органічними сполуками в ферментаційному 
газі є силоксани. Основний поділ кремнійор-
ганічних сполук за їх структурою можна пред-
ставити таким чином:

 Мономери  — сполуки, що містять лише 
один атом кремнію в молекулі.

 Полімери  — сполуки, що містять два або 
більше атомів кремнію в молекулі.
Завдяки тому, що кремнійорганічні спо-

луки легко піддаються гідролізу і конденсації, 
більшість із них розкладається в результаті 
контакту з водою. Зрештою, ферментаційний 
газ формують тільки ті сполуки, що мають міц-

Водовідведення
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ну структуру, яка виникає в результаті пере-
творення більш простих сполук. До основних 
належать силоксани, про які детальніше буде 
розказано далі.

Правильний відбір проб для аналізу та ін-
терпретації результатів випробувань вимагає 
знання всієї установки та системи передачі 
носія до когенераційних пристроїв, а також 
значного аналітичного досвіду.

ДЖЕРЕЛА ТА ПОХОДЖЕННЯ 
КРЕМНІЙОРГАНІЧНИХ СПОЛУК  
БІОГАЗУ

Утворення кремнійорганічних сполук 
у ферментаційному газі від бродіння осаду 
стічних вод безпосередньо пов’язане з якістю 
стічних вод і складом осаду стічних вод, які 
є субстратом у процесі виробництва біогазу. 
Джерелом кремнійорганічних сполук у біога-
зі є стічні води комунального та промислового 
походження. Кремнійорганічні сполуки, що 
містяться в стічних водах, найчастіше знахо-
дяться у формі силанів, що є групою хімічних 
сполук, спільною ознакою яких є наявність 
центрального атома кремнію, до якого приєд-
нані чотири інших атоми. Силани широко ви-
користовуються в хімічній галузі для створен-
ня речовин пом’якшення, прання, полоскання 
тканин, мийних засобів для очищення різних 
поверхонь у домогосподарствах і промислових 
підприємствах. Більш того, силани та їх похід-
ні широко застосовуються у фармацевтиці та 
під час виготовлення косметики.

В залежності від виду групи атомів, приєд-
наних до основного атому кремнію, речовини 
можна поділити на групи:
- гідросилани  — будуються виключно з 

атомів кремнію і водню,
- аліфатичні силани  — містять виключно 

аліфатичні групи,
- аромосилани — містять ароматичні групи,
- галогеносилани  — в таких сполуках мі-

ститься хоча б один атом галогену (фтор, 
хлор, бром, йод), пов’язаний безпосеред-
ньо з атомом кремнію,

- силаноли — містять хоча б одну гідрокси-
лову групу,

- алкоксисилани  — містять алкоксилові 
групи.

Перераховані вище сполуки мають різні 
властивості, що впливає на їх застосування в 
промисловості. Властивості силанів безпосе-
редньо залежать від їх додаткових атомів, а їх 
структура нагадує аналогічні сполуки вугле-
цю. Однак у випадку силанів, вони характери-
зуються більшою реактивністю з погляду на 
сильнішу поляризацію зв’язків неметалевого 
кремнію, ніж неметалевого вуглецю. Основни-
ми властивостями силанів є:
- Алкілосилани і арилосилани є стійкими рі-

динами або твердими тілами. Вони достат-
ньо активні, реагують з водою, кислотами 
та лугами.

- Галогеносилани чисті (без інших атомар-
них домішок) + газ, достатньо реактивний, 
вибірково реагує з водою, кислотами та лу-
гами.

- Гідросилани — менш реактивні в порівнян-
ні з галогеносиланами, але зв’язки Si-H під-
даються гідролізу і легко реагують з силь-
ними кислотами та лугами.

- Силаноли  — можуть конденсувати з ви-
діленням води і формуванням зв’язків 
Si-O-Si.

- Алкоксисилани  — менш реактивні в 
порівнянні з галогеносиланами і сила-
нолами, реагують з водою в умовах більш 
кислого або більш лужного середовища. В 
результаті гідролізу виникають відповідні 
силаноли і алкоголі.
Безпосередньо до стоків потрапляють 

кремнійорганічні сполуки у вигляді силокса-
нів, які зазвичай використовуються в косме-
тичній промисловості, у виробництві засобів 
особистої гігієни та охорони здоров’я або в 
промислових продуктах.

Ще одним дуже важливим джерелом си-
локсанів у стічних водах є силікони, тобто 
синтетичні полімерні матеріали, основним 
компонентом яких є високомолекулярні крем-
нійорганічні сполуки — полісилоксани. Вико-
ристання силіконів настільки поширене, що 
було б важко перерахувати кожну сферу еко-
номіки, де вони використовуються. До найроз-
повсюдженіших продуктів, в яких використо-
вуються силікони, можна віднести:
- олії, емульсії, пасти, мастила, гуми, смоли;
- розпушувачі, протипінні речовини;
- поверхнево активні речовини;

Водовідведення
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- косметика, господарська хімія, засоби до-
гляду за рослинами.
Основні галузі економіки, які зазвичай ви-

користовують силікони у своїй діяльності, це:
• електротехніка, енергетика, електроніка, 

радіотехніка, телекомунікація;
• промислові машини та електричні при-

строї, гірництво, важка та металургійна 
промисловість;

• хімічна, гумова, пластмасова, лакофарбова 
промисловість;

• текстильна, текстильно-шкіряна та папе-
рова промисловість;

• будівництво;
• сільське господарство, харчова промис-

ловість;
• господарська хімія, косметика, фармацев-

тика;
• господарство, ремесла, спорт, мистецтво.

Крім прямого попадання силоксанів у біо-
газ у результаті їх присутності в промислових і 
міських стічних водах, силоксани утворюють-
ся також в результаті перетворень інших крем-
нійорганічних сполук. Спосіб потрапляння 
силоксанів у біогаз безпосередньо пов’язаний 
із фізичними та хімічними властивостями 
силанів. Одна з найбільш характерних власти-
востей силанів, що мають у своїй структурі 
зв’язки кремнію і хлору (Si-Cl) або кисню-вуг-
лецю (Si-O-C), є здатність до гідролізу відповід-
но до рівняння:

Продукти гідролізу  — силаноли  — легко 
піддаються конденсації згідно з рівнянням:

В результаті вищезазначених змін — гідролізу 
і конденсації — можуть виникати наступні лан-
цюги або кільця, складені з силіконових клітин, 
що є одними з найбільш довговічних хімічних 
сполук, які будують основний скелет всіх багато-
часткових сполук кремнію. На скільки в техніці 
дане явище є позитивним, на стільки у випадку 
стічних вод дане явище є негативним.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИЛОКСАНІВ  
В БІОГАЗІ

Залежно від ряду факторів концентрація 
силоксанів, присутніх у ферментаційному 
газі, буде змінюватися. До найпоширеніших 
належать ті, що мають лінійну хімічну струк-
туру (CH3)2SiO. Циклічні силоксани мають таку 
ж основну структуру, але понижені двома ме-
тиловими групами. Для силоксанів характерні 
висока молекулярна маса, високі температури 
кипіння і низький тиск пари. Основні силок-
сани та їх властивості наведено в таблиці.

Водовідведення

Органічний зв’язок кремнію Скоро
чення Формула Тиск при темпе

ратурі 25°С [кПа]
Температура 
кипіння [°С]

Розчинність у воді 
при 25°С [мг/л]

Гексаметилдисилоксан L2 C6H18Si2O 4,12 - 5,62 100 - 107 0,93

Гексаметилциклотрисилоксан D3 C6H18O3Si3 1,14 - 1,83 134 - 135 1,56

Октаметилтрисилоксан L3 C6H24Si3O2 0,52 153 0,035

Октаметилциклотетрасилоксан D4 C8H24O4Si4 0,13 - 0,17 176 0,056

Декаметилтетрасилоксан L4 C10H30Si4O3 0,073 194 0,0067

Декаметилциклопентасилоксан D5 C10H30O5Si5 0,02 - 0,05 211 0,017

Додекаметилдентасилоксан L5 C12H36Si5O4 0,009 230 - 232 0,0003

Додекаметилциклогексаси-
локсан

D6 C12H36O6Si6 0,003 - 0,004 245 0,005

Триметилсиланол M0h (CH3)3SiOH 2,13 70 - 99 35 000 - 42 600

Тетраметилосилан TMs Si(CH3)4 95,06 26 - 8 20

таблиця Таблиця. Потенційно присутні в біогазі органічні зв’язки кремнію та їх фізичні властивості
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СТРУКТУРА ЗВ’ЯЗКІВ ТА ЇХ ЗМІНИ 
ПІД ЧАС ФЕРМЕНТАЦІЇ І СПАЛЕННЯ

Силоксани не руйнуються в процесі очи-
щення стічних вод із використанням актив-
ного мулу, тому вони в кінцевому підсумку 
накопичуються в осаді стічних вод  — попе-
редньому та надлишковому. В результаті си-
локсани піддаються процесу ферментації 
разом з осадами стічних вод. Так як процес 
ферментації проводиться в умовах підвище-
ної температури (зазвичай > 36°C), більшість 
сполук силоксану переходить у газоподібний 
стан і потрапляє до ферментованого газу. Ще 
більш інтенсивний процес виникає у випад-
ку термофільної ферментації, що проводиться 
при температурі > 40°C, або з попереднім про-
цесом ферментації через технічний гідроліз 
осадів з очікуваною інтенсифікацією надход-
ження силоксанів до біогазу. У зв’язку із зро-
стаючим використанням кремнійорганічних 
сполук слід очікувати збільшення їх концен-
трації в стічних водах, а отже, в осаді стічних 
вод і — у разі ферментації — у біогазі.

Концентрація силоксанів у біогазі може 
підвищуватися, коли використовуються ре-
човини для запобігання утворенню піни, що 
використовуються безпосередньо у фермента-
ційних камерах або додані до фільтрату при-
строїв зневоднення осаду стічних вод. Основ-
ним компонентом цих речовин є силікони, 
які біологічно розкладаються до силоксанів. 
Підраховано, що концентрація силоксанів у 
біогазі може коливатися від 3 до 300 мг/м³.

У процесі ферментації, в результаті дії 
підвищеної температури, більшість органіч-
них сполук у вигляді силоксанів переходить у 
газоподібний стан, а під час спалення біогазу, 
що містить силоксани, звільнюється кремній, 
який може з’єднуватися з киснем або іншими 
елементами вихлопних газів.

Ефектом вивільнення кремнію є утворен-
ня осаду, що містить силікати, а також елемен-
ти, такі як кальцій, мідь, натрій, сірка і цинк. 
На процес утворення вуглецевих відкладень 
впливає температура згоряння або тип поверх-
ні компонентів двигуна.

Характерною для осаду є жовто-біла, по-
рошкова субстанція з гладкою або шорсткою 

поверхнею. Утворений наліт має слабку кри-
сталічну структуру і може утворювати поверх-
ні з товщиною до кількох міліметрів, які дуже 
важко видалити як механічним способом, так 
і за допомогою хімічних речовин. Наліт має 
сильні хімічні властивості, які завдають знач-
ної шкоди компонентам двигуна.

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ  
СИЛОКСАНІВ У БІОГАЗІ

Які елементи процесу використання енер-
гії біогазу дозволяють знизити ризик виходу з 
ладу когенераційних установок, пов’язаних із 
низькою якістю ферментаційного газу, спри-
чинену наявністю кремнійорганічних спо-
лук? Літературні джерела говорять, що біогаз із 
процесу ферментації мулу є середовищем, яке 
відносно важко проаналізувати. Правильний 
відбір проб для аналізу та інтерпретації резуль-
татів аналізів вимагає знання всієї установки 
та системи подачі субстанцій до когенерацій-
них пристроїв, а також хорошого аналітичного 
досвіду. Як відомо, суть будь-якого досліджен-
ня, на основі якого приймаються оперативні 
рішення, полягає в отриманні результатів із 
правильно зібраної, репрезентативної вибір-
ки. Тут слід підкреслити, що результат аналі-
зу з досліджуваної проби відноситься до всієї 
«маси» досліджуваного середовища  — напри-
клад, 1-2 л середньодобової проби стічної води, 
що відправляється в лабораторію, має відобра-
жати добовий склад стічних вод, що скидають-
ся в приймач. Те ж саме стосується такого се-
редовища, як біогаз. Лабораторне визначення 
хімічного складу буде інтерпретовано опера-
тором як середній склад біогазу, призначено-
го для використання на енергетичні потреби. 
Для того, щоб прийняти таку інтерпретацію, 
необхідно зробити все можливе для того, щоб 
зразок, поданий на лабораторний аналіз, вва-
жався зразком, відібраним відповідно до лабо-
раторних норм і вимог.

ВІДБІР ПРОБ ДЛЯ АНАЛІЗУ
Відбір та аналіз кремнійорганічних сполук 

у біогазі створює проблеми через багато фак-
торів, насамперед хімічна природа ряду спо-

Водовідведення
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лук, що визначаються (хімічна нестабільність), 
їх дуже низька концентрація або вологість біо-
газу. Згадані елементи вказують на труднощі в 
отриманні придатних зразків, а метод відбору 
проб не повинен змінювати властивостей або 
складу зразка.

Правильне розташування точки відбору і, 
звичайно, метод відбору визначать придатність 
аналітичних проб. Річ у тім, що немає жодного 
документа, стандартної чи затвердженої мето-
дики, яка б описувала вибір місця та способу 
збору проб. Тому вище зазначалося, що критич-
ним є детальне знання біогазової установки на 
очисній станції та широкі теоретичні знання.

У випадку відбору проб для цілей проєкту 
«Кремній», проби біогазу відбирали працівни-
ки очисних споруд, задіяні у проєкті, за допо-
могою пакетів із низькопроникної фольги, яка 
мінімально адсорбувала забруднення біогазу 
на своїй поверхні (пакети ємністю 1 л).

На практиці у підприємствах водопоста-
чання Польщі розташовано вимірювальний 
пункт для збору проб сирого біогазу, за ре-
зервуаром для біогазу (перед десульфурато-
ром). Біогаз забирають за допомогою шлангу 
пакетом, з’єднаним безпосередньо з вимірю-
вальною точкою.

При відборі проби біогазу необхідно пере-
конатися, що в безпосередній близькості немає 
джерел вогню, а приміщення, де відбирається 
проба, добре провітрюється.

АНАЛІТИЧНІ МЕТОДИ
Для кількісного та якісного визначення 

кремнійорганічних сполук використовують-
ся методи газової хроматографії з детекторами 
полум’яно-іонізаційними FID і полум’яно-фо-
тометричними FDP. Використовується також 
газова хроматографія з мас-спектрометрією 
GS-MS. Ці методи все частіше використовують-
ся в аналізах, які проводять лабораторії водопо-
стачальних компаній, але слід пам’ятати, що 
вони не широко використовуються  — звідси 
виникає необхідність передачі роботи з прове-
дення таких аналізів стороннім компаніям із 
використанням хроматографів та акредитова-
них аналітичних методів при визначенні за-
бруднювальних речовин біогазу.
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МЕТАЛЛЫ — ТЯЖЕЛЫЕ И НЕ ОЧЕНЬ — В ВОДЕ
А.А. Полищук, к.х.н.; Т.Н. Мозолевская
ООО «Инфокс» филиал «Инфоксводоканал»

Воды природных водоемов представляют со-
бой сложные растворы различных веществ. Эти 
вещества поступают из почв и горных пород в 
результате растворения минералов, с паводко-
выми и дождевыми водами, а также при осаж-
дении из атмосферы аэрозолей, вовлеченных в 
воздушный круговорот (рис. 1).

Значительный вклад в привнесение в при-
родные воды загрязняющих веществ принад-
лежит человеку. Антропогенными источника-
ми вредных химических соединений служат 
предприятия энергетики, горнодобывающе-
го и перерабатывающего комплексов, хими-
ческие комбинаты, сельскохозяйственные 
предприятия, вызывающие в биосфере и, со-
ответственно, в воде увеличение содержания 
металлов-загрязнителей по сравнению с есте-
ственным, так называемым фоновым уровнем. 
Из всех загрязняющих веществ, попадающих в 
водную среду из антропогенных источников, 
тяжелые металлы являются одними из самых 
опасных из-за их стойкости в окружающей 
среде и возможности переноситься на боль-

шие расстояния, о чем свидетельствует их об-
наружение в водных объектах, удаленных от 
источников выбросов.

Данные о содержании 12 тяжелых метал-
лов (Cd, Pb, Cr, Hg, Zn, Cu, Ni, Al, Fe, Mn, As и 
Co) в речной и озерной воде по всему миру, а 
именно результаты исследования образцов, 

которые были отобраны из 168 рек и 71 озера 
в Африке, Азии, Европе, Северной Америке и 
Южной Америке с 1972 по 2017 г., собраны авто-
рами обзора «Total concentrations and sources 
of heavy metal pollution in global river and lake 
water bodies from 1972 to 2017» (Global Ecology 
and Conservation, www.elsevier.com/locate/
gecco) из опубликованных статей, разделены 
на пять декадных групп и классифицированы 
по местоположению для сравнения различий 
в концентрациях тяжелых металлов на пяти 
континентах. Средние концентрации метал-
лов для каждого континента были определены 
как среднее значение всех данных, собранных 
для этого континента. Средние концентрации 
тяжелых металлов в каждое десятилетие и для 
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Рис. 1. Пути попадания металлов-токсикантов М в водные экосистемы и формы их нахождения
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каждого континента сравнивались с порого-
выми концентрациями тяжелых металлов в 
воде согласно стандартам Всемирной органи-
зации здравоохранения (WHO) и Агентства по 
охране окружающей среды США (USEPA). В со-
вокупности концентрации тяжелых металлов 
были выше в Африке, Азии и Южной Америке 
и ниже в Европе и в Северной Америке. Напри-
мер, в порядке убывания средней концентра-
ции Cr  — Южная Америка > Африка > Азия > 
Европа > Северная Америка. Среди 12 тяжелых 
металлов, Pb и Al присутствовали в концентра-
циях, превышающих стандартные пороговые 
значения WHO и USEPA в Северной Америке, а 
Cd, Zn, Ni, Al, Mn и As превышали стандартные 
пороговые значения в Европе. Семь, девять и 
десять тяжелых металлов присутствовали в 
концентрациях, превышающих пороговые 
значения обоих стандартов в Южной Америке, 
Азии и Африке соответственно.

Различались по континентам и основные 
источники загрязнения воды. В Африке ос-
новными источниками металлов были удо-
брения и использование пестицидов, наряду 
с выветриванием горных пород, совокупный 
вклад которых превысил 56,7%. В Азии основ-
ные источники металла  — добыча полезных 
ископаемых и обрабатывающая промышлен-
ность, наряду с выветриванием горных пород, 
на долю которых пришлось 97,1%. В Европе ос-
новные источники металла были такими же, 
как и в Азии, с общим совокупным вкладом в 
56,2%. В Северной Америке основными источ-
никами были горнодобывающая промышлен-
ность и производство, а также использование 
удобрений и пестицидов, совокупный вклад 
которых превысил 90,4%. В Южной Америке 
основными источниками были выветрива-
ние горных пород, использование удобрений 
и пестицидов, горнодобывающая промышлен-
ность и производство, а также сброс отходов, 
что составило 93,5% от общего количества.

Следовательно, региональные меры по кон-
тролю загрязнения должны быть сосредоточе-
ны на источниках, специфичных для регио-
на. Реализация жестких стандартов выбросов 
металлов, ограничения содержания металлов 
в промышленных продуктах и предваритель-
ной обработки загрязненных металлами отхо-
дов перед сбросом в водоемы — это проверен-

ный способ борьбы с загрязнением тяжелыми 
металлами рек и озер.

Технологии очистки сточных вод, содержа-
щих тяжелые металлы, традиционно включа-
ют в себя следующие процессы:
- электрохимическая обработка (электро коа-

гу ляция, электрофлотация, элек тро осаж де-
ние, электроокисление);

- химическое осаждение (гидроксидов, суль-
фидов, карбонатов, фосфатов);

- адсорбция (активированный уголь, угле-
родные нанотрубки, древесные опилки);

- ионный обмен (ионообменные смолы);
- процессы мембранной фильтрации (обрат-

ный осмос, ультрафильтрация, микрофиль-
трация, нанофильтрация, электродиализ);

- процесс фотокатализа;
- адсорбция на новых адсорбентах (моди-

фицированных природных материалах, 
побочных продуктах промышленности, 
побочных продуктах сельского хозяйства) 
[Removal of metals from industrial wastewa-
ter. Retrieved from https://ukdiss.com/exam-
ples/0281828.php?vref=1].
Многие из этих методов требуют больших 

финансовых и эксплуатационных затрат. В 
последние годы растет число исследований, 
посвященных использованию отходов про-
изводства питьевой воды (water treatment 
residuals (WTR)) для удаления загрязняющих 
веществ из водных растворов. WTR, иногда на-
зываемые осадком водоочистки или осадком 
гидротехнических сооружений, обладают уди-
вительно хорошей сорбционной способностью 
по отношению к различным соединениям, 
особенно тяжелым металлам и металлоидам. 
Обзор публикаций за 10 лет по исследованию 
сорбционной способности посткоагуляци-
онных остатков очистки поверхностных вод 
(SWTR) и остатков обезжелезивания и деман-
ганизации процессов очистки подземных вод 
(GWTR) описывает характеристики и сорб-
ционные свойства SWTR или GWTR, мето-
дологию, параметры сорбции и результаты 
в зависимости от времени, pH, дозы сорбен-
та, начальной концентрации и температу-
ры. Кроме того, указаны параметры, при ко-
торых сорбция была наиболее эффективной 
[Removal of heavy metals and metalloids from 
water using drinking water treatment residuals 
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as adsorbents: A Review, Magdalena Wołowiec, 
Małgorzata Komorowska-Kaufman, Alina Pruss, 
Grzegorz Rzepa and Tomasz Bajda, 2019, https://
www.mdpi.com/journal/minerals].

Качество воды в природных водных объ-
ектах оценивается с точки зрения экологии, 
санитарно-гигиенического и водохозяйствен-
ного подходов. Экологические нормативы 
предназначены для охраны водных экосистем 
от антропогенной нагрузки, санитарно-гиги-
енические обеспечивают охрану здоровья на-
селения, водохозяйственные  — качество воды 
для питьевого, рыбохозяйственного, промыш-
ленного и сельскохозяйственного водопользо-
вания.

При интенсивном использовании поверх-
ностных вод различные водопользователи 
предъявляют к качеству воды строго опреде-
ленные, но разные требования. Исходя из та-
ких требований, существующую систему клас-
сификаций и нормативов оценки качества 
воды можно рассматривать с двух основных 
принципов: экосистемного и потребительско-
го (санитарно-гигиенического и народнохо-
зяйственного).

Экосистемный принцип ставит за основу 
состояние среды и определяет все воздействия 
как опасные или безопасные. Главное назначе-
ние экологического принципа заключается в 
охране водных экосистем от антропогенного 
пресса, улучшении их состояния путем уста-
новления экологических стандартов (норма-
тивов) оптимального качества воды, с учетом 
типа водных экосистем и осуществления це-
ленаправленной программы водоохранных 
мероприятий, а также сохранения биологиче-
ского разнообразия в водных объектах.

Санитарно-гигиенические принципы на 
основе показателей предельно-допустимых 
концентраций (ПДК) загрязняющих веществ 
предназначены для обеспечения уровня нега-
тивных воздействий на водоемы в пределах 
безопасных для здоровья населения допусти-
мых норм. Нормой здесь выступают фоновые 
концентрации специфических веществ. На-
роднохозяйственная позиция основана на тре-
бованиях отраслей, которые используют воду. 
В потребительском понимании качество воды, 
как ресурс народного хозяйства, по своему со-
ставу и свойствам является пригодным или 

непригодным для отдельных видов водополь-
зования (рыбохозяйственного, промышленно-
го и сельскохозяйственного водоснабжения).

Среди показателей качества воды, пред-
ставляющих наибольший интерес для служб 
контроля, металлы относятся к числу важней-
ших. В значительной мере это связано с био-
логической активностью многих из них. На 
организм человека физиологическое действие 
металлов различно и зависит от природы ме-
талла, типа соединения, в котором он суще-
ствует в природной среде, а также его концен-
трации. В этом случае критерий, по которому 
отличают макроэлементы от микроэлемен-
тов, — количественная потребность организма 
в этом элементе.

Одни металлы крайне необходимы для 
жизнеобеспечения человека и относятся к так 
называемым биогенным элементам. Такие 
металлы, как марганец, медь, кобальт, никель, 
ванадий, хром, железо, цинк, молибден, входят 
в состав ферментов, некоторых белков и вита-
минов. Однако индивидуальные потребности 
организма в этих металлах очень малы, и по-
ступление из внешней среды избыточных ко-
личеств этих элементов приводит к различно-
го рода токсическим эффектам.

Ряд металлов относятся к классу ксенобио-
тиков, то есть чуждых живому. Наиболее ток-
сичные из них — ртуть, свинец и кадмий.

На представленном рисунке 2 графически 
изображена реакция организма на возраста-
ние концентрации необходимого (сплошная 
линия) и токсичного (пунктирная линия) 
металла в объектах окружающей среды и, со-
ответственно, в организме. Сплошная линия 
вполне соответствует известному закону то-
лерантности В. Шелфорда (1913), сформулиро-
ванному практически для всех факторов окру-
жающей среды, в том числе и для химических 
элементов и соединений. Согласно этому за-
кону, увеличение концентрации элемента со-
провождается немедленным положительным 
биологическим ответом. Далее положитель-
ный эффект увеличения концентрации эле-
мента проходит через максимум и начинает 
падать до отрицательных величин: биологи-
ческий эффект организма становится негатив-
ным, а элемент переходит в разряд токсичных 
веществ. Кривая такого типа характерна для 
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металлов, играющих какую-либо положитель-
ную роль в функционировании организма (Cu, 
Zn, Co, Cr, Ni и др.). При избытке потребления 
необходимые элементы могут стать токсич-
ными.

Пунктирная линия демонстрирует био-
логический ответ организма на совершенно 
вредное вещество, не проявляющее эффектов 
необходимого или стимулирующего вещества 
(Hg, Cd, Pb).

Отрицательный эффект проявляется с за-
паздыванием, которое свидетельствует о том, 
что живой организм способен противостоять 
небольшим количествам токсичного вещества 
до тех пор, пока не будет преодолена опреде-
ленная пороговая концентрация  — мини-
мально действующая концентрация вещества, 
которая при однократном (остром) или много-
кратном (хроническом) воздействии вызывает 
явные, но обратимые изменения жизнедея-
тельности организма.

Концентрация всех необходимых для жиз-
ни элементов находится под строгим контро-
лем комплекса физиологических процессов, 
называемого гомеостазом. Процесс поступле-
ния и выведения токсичных элементов также 
в определенной степени контролируется ор-

ганизмом, при этом буферная емкость защит-
ных систем организма ограничена. Токсичные 
вещества способны оказывать тератогенное, 
эмбрионтоксическое, мутагенное и канцеро-
генное воздействие, что приводит к различно-
го рода тяжелым заболеваниям и нарушениям 
деятельности основных систем организма.

Поэтому весьма актуальным является 
проведение контроля содержания металлов в 
питьевой воде и сравнения этого содержания с 

предельно-допустимой концентрацией — кон-
центрацией, при воздействии которой на ор-
ганизм человека, периодически или в течение 
всей жизни, прямо или опосредованно через 
экологические системы, не возникает сомати-
ческих или психических заболеваний (в том 
числе скрытых или временно компенсиро-
ванных) или изменений состояния здоровья, 
выходящих за пределы приспособительных 
физиологических реакций, обнаруживаемых 
современными методами сразу или в отдален-
ные сроки жизни настоящего и последующих 
поколений.

На международном уровне критерии безо-
пасности питьевой воды определяются Руко-
водством по обеспечению качества питьевой 
воды Всемирной организации здравоохране-

Рис. 2. Различные реакции организма на увеличение концентрации металла
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ния (Руководство ВОЗ), имеющим рекоменда-
тельный характер. Для стран Европейского Со-
юза действует Директива Совета Европейского 
Союза 98/83/ЕС «О качестве воды, предназна-
ченной для потребления людьми» (Директива 
98/83/EС), срок действия которой заканчива-
ется в 2023 году и полностью вводится Дирек-
тива (EU) 2020/741 «on minimum requirements 
for water reuse», остальные страны имеют соб-
ственные стандарты или руководства по кон-
тролю качества питьевой воды, обязательные 
для соблюдения.

Руководство ВОЗ является международ-
ным ориентиром для национальных стан-
дартов и регулирующих положений в области 
качества питьевой воды и предоставляет не-
обходимую базу для их разработки, но при-
меняется с учетом местных экологических, 
социальных, экономических и культурных 
условий. Таким образом, единого подхода к 
регулированию качества воды не существу-
ет, и каждая страна определяет безопасность 
питьевой воды национальными стандартами 
и руководящими принципами. Термин «безо-
пасный» также зависит от индивидуальной 
сопротивляемости организма: согласно иссле-
дованиям, вода, безопасная для жителей неко-
торых африканских стран, может быть небезо-
пасной для европейцев.

Руководство ВОЗ охватывает широкий 
спектр компонентов, которые могут повлиять 
на качество питьевой воды, но не все эти по-
казатели актуальны в рамках определенного 
региона. Важно, чтобы включенные в нацио-
нальные нормы и стандарты параметры мог-
ли быть достоверно обнаружены в системах 
водоснабжения конкретной страны. В против-
ном случае чрезмерно строгое регулирование 
приводит к необоснованным финансовым за-
тратам и подрывает авторитет нормативных 
документов. Регионы с ограниченными фи-
нансовыми возможностями проводят надзор в 
основном за приоритетными загрязнителями, 
то есть веществами, широко распространен-
ными в воде конкретного региона и имею-
щими доказанное негативное воздействие на 
здоровье человека при употреблении в опреде-
ленных концентрациях (Developing drinking-
water quality regulations and standards: general 
guidance with a special focus on countries with 

limited resources, World Health Organization 
2018).

ВОЗ провела оценку соответствия Руковод-
ству ВОЗ нормативных документов в области 
регулирования качества питьевой воды, дей-
ствующих в 104 странах (в том числе в Укра-
ине). Значения параметров качества питьевой 
воды представлены в документах этих стран 
в различных форматах: правилах, стандар-
тах, спецификациях, законах, указах, требо-
ваниях и нормах. Установленные значения 
для неорганических и органических хими-
ческих веществ, физических, эстетических и 
микробиологических параметров сравнивали 
с нормативными величинами, указанными в 
Руководстве ВОЗ (A global overview of national 
regulations and standards for drinking-water 
quality, World Health Organization, 2018).

Некоторые страны включают в свои нор-
мативные документы подробную информа-
цию о вероятном происхождении параметров 
и связанных с ними рисков. Это может помочь 
тем, кто должен контролировать и анализиро-
вать качество питьевой воды. Примеры таких 
стран  — Австралия, Доминиканская Респу-
блика, Фиджи, Индия, Новая Зеландия, Ниге-
рия, Пакистан, Филиппины, Южная Африка, 
Уругвай и США. Другие страны предоставляют 
аналогичную информацию в отдельной доку-
ментации или считают информацию, вклю-
ченную в Руководство ВОЗ, достаточной.

Нормативные значения параметров, 
предлагаемые Руководством ВОЗ с большим 
запасом прочности, адаптированы в стандар-
тах качества питьевой воды многих стран к 
местным условиям и обстоятельствам, на 
основе общей стратегии риска и пользы для 
защиты общественного здоровья, при кото-
рой ограниченные ресурсы направляются на 
обеспечение наибольшей пользы для обще-
ственного здравоохранения. Также наблюда-
ется различие и в количестве нормируемых 
параметров.

Все 104 страны указывают нормативные 
значения для меди и свинца, 103 страны  — 
для марганца; для других компонентов кар-
тина следующая: мышьяк  — 102, кадмий  — 
101, ртуть  — 100, хром  — 99, железо  — 99, 
алюминий — 97, селен — 96, никель — 82, на-
трий — 81, сурьма — 76, цинк — 74, барий — 52, 
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магний  — 34, кальций  — 31, молибден  — 26, 
бериллий — 12 стран.

Для «совершенно вредных» кадмия, свин-
ца, ртути картина нормирования представле-
на в таблице 1.

Бассейн Днестра разделяют на три части: 
горную (Карпатскую), среднюю (Подольскую), 
нижнюю (Причерноморскую). Бассейн частич-
но охватывает территории 7 областей Украины 
(Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, 
Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой и 
Одесской), а также большую часть территории 
Молдовы. Водные ресурсы бассейна Днестра 
интенсивно используются в экономической де-
ятельности, что существенно влияет на состоя-
ние водных и околоводных экосистем реки.

В бассейне реки Днестр расположено 15 во-
дозаборов, которые обеспечивают водой насе-
ление, объекты социальной инфраструктуры 
и предприятия, в частности, трех областных 
центров (Одесса, Тернополь, Ивано-Франковск). 
Наиболее крупный из них — Одесский водоза-
бор в нижней части речного бассейна, располо-
женный в с. Беляевка. Фактический забор воды 
составляет 350-400 тыс. м³/сутки (или 4,05 м³/с), 
что позволяет обеспечить водой не только про-
мышленные, хозяйственные объекты и мил-
лионное население Одессы, но и населенные 
пункты в радиусе 50 км  — Черноморск, Юж-
ный и др.

Определен 391 точечный источник загряз-
нения района бассейна реки Днестр: Украи-

на  — 293 (96 коммунальных, 73 промышлен-
ных, 61 сельскохозяйственный и 63 других); 
Молдова  — 98 (70 коммунальных, 11 промыш-
ленных, 17 сельскохозяйственных). Загрязне-
ния веществами, часть из которых могут быть 

специфическими для бассейна Днестра, в 2017 
году составляли: 0,143 тонны алюминия (Укра-
ина); 0,172 тонны меди (0,136 тонны — Украина 
и 0,036 тонны — Молдова); 0,067 тонны хрома 
(0,052 тонны и 0,015 тонны соответственно); 
0,513 тонны цинка (0,443 тонны и 0,07 тонны 
соответственно); 0,085 тонны марганца (Укра-
ина); 16,7 тонны железа (14,5 тонны и 2,4 тонны 
соответственно); 3,152 тонны натрия (Украи-
на); 24,13 тонны магния (Украина); 2,133 тонны 
калия (Украина); 174,7 тонны кальция (Украи-
на) [Трансграничный диагностический ана-
лиз бассейна реки Днестр, ОБСЕ, 2019].

Опасные вещества, включая металлы, ука-
заны в Перечне приоритетных опасных ве-
ществ в Директиве 2008/105/EC, Директиве 
2013/39/ЕС и приказе Минприроды от 06.02.2017 
№45 «Об утверждении перечня загрязняющих 
веществ для определения химического состо-
яния массивов поверхностных и подземных 
вод и экологического потенциала искусствен-
ного или существенно измененного массива 
поверхностных вод» и включают в себя 45 ве-
ществ.

Директивы EC о стандартах качества окру-
жающей среды в области водной политики 
устанавливают стандарты качества окружаю-

Кадмий Свинец Ртуть

Значение в Руководстве ВОЗ 0,003 мг/л 0,01 мг/л 0,006 мг/л
Число стран, устанавливающих нормативное 
значение

101 из 104 104 из 104 100 из 104

Число стран, в которых нормативное значение 
больше, чем значение в Руководстве ВОЗ

59 19 1

Число стран, в которых нормативное значение 
аналогично значению в Руководстве ВОЗ

38 84 4

Число стран, в которых нормативное значение 
меньше, чем в Руководстве ВОЗ

4 1 95

Установленное максимальное значение 0,05 мг/л 0,1 мг/л 0,007 мг/л
Установленное минимальное значение 0,001 мг/л 0,005 мг/л 0,0005 мг/л
Среднее значение 0,005 мг/л 0,01 мг/л 0,001 мг/л
Значение в ДСанПіН 2.2.4-171-10 0,001 мг/л 0,01 мг/л 0,0005 мг/л

таблиця
Таблица 1. Оценка соответствия Руководству ВОЗ нормативных документов стран мира по нормированию 
 кадмия, свинца и ртути в питьевой воде
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щей среды (Environmental Quality Standards, 
EQS) для четырех металлов в поверхностных 
водах  — кадмия, никеля, свинца, ртути и их 
соединений. Аналогичные экологические нор-
мативы качества для определения химическо-
го состояния массива поверхностных вод по 
металлам представлены в Приложении 8 к Ме-
тодике отнесения массива поверхностных вод 
к одному из классов экологического и химиче-
ского состояний массива поверхностных вод, 
а также отнесения искусственного или суще-
ственно измененного массива поверхностных 
вод к одному из классов экологического потен-
циала искусственного или существенно изме-
ненного массива поверхностных вод, утверж-
денной приказом Министерства экологии и 
природных ресурсов Украины от 14.01.2019 №5.

Исследования состояния загрязнения воды 
реки Днестр тяжелыми металлами проводи-
лись на территории Львовской области в 2000-
2009 годах [Важкі метали у воді: забруднення 
річки Дністер за останні 10 років (територія 
Львівської області). О.М. Станько, Інститут 
клінічної патології Львівського національного 
медичного університету імені Данила Галиць-
кого, м. Львів]. Качество воды реки оценивалось 
на соответствие требованиям действующих в 
тот период Санитарных правил и норм охраны 
поверхностных вод от загрязнения, СанПиН 
№4630-88: марганец — не более 0,1 мг/л, медь — 

1,0 мг/л, цинк  — 1,0 мг/л, свинец  — 0,03 мг/л, 
кадмий  — 0,001 мг/л, кобальт  — 0,1 мг/л, ни-
кель — 0,1 мг/л. Пробы были отобраны и иссле-
дованы в 5 контрольных створах реки Днестр: 
Турковский район, г. Старый Самбор, г. Самбор, 
Николаевский, Жидачевский районы Львов-
ской области. Установлено повышенное загряз-
нение марганцем (5 ПДК), свинцом (5,7 ПДК) 
и кадмием (3 ПДК). Водозаборов хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения непосредственно 
из реки Днестр и мест массового организован-
ного рекреационного водопользования в обла-
сти нет. Для городов Старый Самбор, Самбор, 
Николаев эксплуатируются подрусловые водо-
заборы.

Еще ряд исследований воды реки Днестр 
во Львовском регионе проводился в летне- 

осенний период с отбором проб в русле реки у 
села Веринь (Николаевский район), что распо-
ложено в 40 км южнее Львова [Halyna Antonyak, 
Marta Lesiv, Natalia Panas, Stepan Yanyshyn, 
Levels of heavy metals in several rivers of the 
Western Bug and Dniester basins in the Lviv 
region (Western Ukraine), Periodyk Naukowy 
Akademii Polonijnej, 35 (2019) nr 4]. Пробы, про-
фильтрованные через мембранный фильтр, 
анализировались методом атомно-абсорб-
ционной спектрометрии на приборе С-115РК 
Selmi (Украина). Результаты исследований 
представлены в таблице 3.

Название вещества AAEQS, мкг/л MACEQS, мкг/л

Кадмий и его соединения (в зависи-
мости от класса жесткости воды)

≤ 0,08 (класс 1)
0,08 (класс 2)
0,09 (класс 3)
0,15 (класс 4)
0,25 (класс 5)

≤ 0,45 (класс 1)
0,45 (класс 2)
0,6 (класс 3)
0,9 (класс 4)
1,5 (класс 5)

Свинец и его соединения 1,2 14
Ртуть и ее соединения 0,07
Никель и его соединения 4 34
AA-EQS — этот параметр представляет собой EQS, выраженный как среднегодовое значение. Если не указано 
иное, он применяется к общей концентрации всех изомеров.
MAC-EQS — этот параметр представляет собой EQS, выраженный как максимально допустимая концентрация.
Пять классов жесткости воды:
класс 1: <40 мг CaCO3/л,
класс 2: от 40 до <50 мг CaCO3/л,
класс 3: от 50 до <100 мг CaCO3/л,
класс 4: от 100 до <200 мг CaCO3/л,
класс 5: ≥ 200 мг CaCO3/л.

таблиця
Таблица 2. Экологические нормативы качества для определения химического состояния массива 
 поверхностных вод по металлам
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С целью получения фактического представ-
ления о загрязнении бассейна реки Днестр и 
подготовки проекта списка специфических 
загрязнителей, в 2019 году был проведен хими-
ческий скрининг поверхностных вод, а также 
биоты и донных отложений по всей протяжен-
ности Днестра [Исследование по определению 
химического статуса поверхностных водных 
объектов бассейна Днестра. Окончательный 
отчет. Институт окружающей среды, ООО, 
Окружная 784/42, 972 41 Кош, Словакия, июль 
2019].

Согласно Техническому заданию, в 13 пун-
ктах, расположенных вдоль бассейна реки 
Днестр, начиная с верховьев (с. Вовче) и закан-
чивая Днестровским лиманом возле Белгоро-
да-Днестровского, в период с 25 по 28 мая 2019 
года было отобрано 13 образцов поверхностных 
вод, 3 пробы биоты-рыбы и 13 проб донных от-
ложений. Что касается тяжелых металлов, то 
поверхностные воды были проанализированы 
на содержание пяти металлов: As, Hg, Zn, Cu и 
Cr, донные отложения  — на восемь металлов: 
As, Hg, Zn, Cu, Cr, Cd, Pb и Ni (метод анализа — 
ICP-MS). Диапазоны концентраций металлов, 
обнаруженные в пробах поверхностных вод, 
представлены в таблице 4.

Диапазоны концентраций металлов, обна-
руженные в пробах донных осадков, представ-
лены в таблице 5.

Постановлением Кабинета Министров 
Украины от 19.09.2018 №758 утвержден Поря-
док осуществления государственного мони-
торинга вод, согласно которому установлены 
процедуры диагностического, операционного 
и исследовательского мониторинга массивов 
поверхностных вод, который проводится субъ-
ектами государственного мониторинга (Мін-
довкілля, Держводагентство, Держгеонадра, 
ДСНС и ДАЗВ) по установленным показателям 
и периодичностью.

Мониторинг поверхностных вод бассейна 
Днестра проводится в соответствии с прика-
зом Государственного агентства водных ре-
сурсов Украины №21 от 11.01.2020, которым 
утвержден перечень пунктов мониторинга 
массивов поверхностных вод в части прове-
дения Госводагентством измерений содержа-
ния загрязняющих веществ для определения 
химического состояния массивов поверхност-
ных вод, в частности:
- на массивах поверхностных вод, забор воды 

из которых осуществляется для удовлетво-
рения питьевых и хозяйственно-бытовых 
нужд населения, установлено 19 пунктов 
мониторинга (в т.ч. р. Днестр, 20 км, пгт Бе-
ляевка),

- на массивах поверхностных вод, находя-
щихся под риском на основе антропоген-
ных воздействий на качественное и ко-

Fe, мкг/л Mn, мкг/л Zn, мкг/л Cu, мкг/л Cr, мкг/л Ni, мкг/л Co, мкг/л Cd, мкг/л Pb, мкг/л

532-620 38,7-52,3 42,6-73,0 9,2-22,4 12,4-34,5 12,0-23,5 13,6-16,0 3,2-4,14 8,32-19,8

таблиця Таблица 3. Результаты исследований воды реки Днестр во Львовском регионе на содержание металлов

Проба воды As, мкг/л Hg, мкг/л Zn, мкг/л Cu, мкг/л Cr, мкг/л

нефильтрованная <LOQ – 6,92 <LOQ – 0,0801 5,77-108 1,26-10,8 <LOQ – 4,38
фильтрованная <LOQ – 3,52 <LOQ – 0,394 1,44-52,2 0,789-5,73 <LOQ – 1,57
Предел количественного  
определения, мкг/л (LOQ) 1,348 0,009 0,107 0,487 0,264

таблиця Таблица 4. Результаты исследований вод бассейна реки Днестр на содержание металлов

As, мг/кг Hg, мг/кг Zn, мг/кг Cu, мг/кг Cr, мг/кг Cd, мг/кг Pb, мг/кг Ni, мг/кг

2,32-8,93 0,012-0,602 42,6-167 0,615-26,6 30,7-108 0,205-0,757 11,7-31,7 13,3-49,5

таблиця Таблица 5. Результаты исследований донных осадков бассейна реки Днестр на содержание металлов
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личественное состояние вод, установлено 
28 пунктов мониторинга (в т.ч. р. Днестр, 
16 км, с. Маяки).
В 2020 году лабораторией мониторинга вод 

Западного региона ГАВР начато определение 
тяжелых металлов. Содержание металлов, а 
именно кадмия, свинца, ртути и никеля из пе-
речня приоритетных загрязняющих веществ 
не превышало максимально допустимых эко-
логических нормативов качества (ЭНКмакс) в 
одном из исследуемых массивов за исключе-
нием содержания ртути в пробе, отобранной в 
р. Саджава в г. Долина в феврале 2020 года. При 
значении ЭНКмакс = 0,07 мкг/дм³, концентра-
ция ртути составила 0,1 мкг/дм³, что в 1,4 раза 
выше ЭНКмакс. Проанализировано содержание 
специфических для бассейна Днестра меди, 
хрома, цинка и мышьяка, которые выявлены 
во всех пунктах мониторинга (https://vodaif.gov.
ua/monitoring-poverhnevih-vod-ta-gruntiv).

Государственное агентство водных ресур-
сов Украины ко Всемирному дню мониторин-
га вод начало новую традицию и предоставило 
обществу возможность самостоятельно выбрать 
локацию для исследования качества воды. Укра-
инцы отметили 441 пункт на водных объектах в 
разных уголках страны. Среди рек наиболее по-
пулярными оказались Днестр и Южный Буг. В 
декабре 2020 года на сайте были опубликованы 
данные по 7 локациям бассейна реки Днестр. 
Согласно данным, которые сравнивались с эко-
логическими нормативами качества для прио-
ритетных веществ (ЭНКмакс), утвержденными 
приказом Министерства экологии и природ-
ных ресурсов от 14.01.2019 №5, содержание нике-
ля и свинца в пределах нормы во всех локациях, 

кадмия — в 6 локациях. В двух локациях наблю-
далось превышение по меди и цинку, в четы-
рех  — по железу. Исследования проводились в 
Лаборатории мониторинга вод Западного реги-
она ГАВР по европейским стандартам (https://
www.davr.gov.ua/news/derzhvodagentstvo-
vikonuye-obicyanki-informuye-pro-yakist-vodi-
u-vodojmah-yaki-viznacheno-gromadskistyu).

Для того, чтобы с достаточной степенью 
уверенности утверждать об отсутствии того 
или иного компонента в питьевой воде, необхо-
димо определять, по нашему мнению, десятую 
часть ПДК этого компонента в анализируемом 
образце. В мировой лабораторной практике 
используются различные методы аналитиче-
ского контроля содержания металлов в водных 
объектах. Эти методы отличаются между со-
бой по чувствительности, селективности, тру-
доемкости, а также по классу используемой 
аппаратуры. Выбор того или иного метода 
обоснован не только аналитическим подхо-
дом к ситуации, но также и экономическими 
соображениями: высокая стоимость специаль-
ного оборудования является одной из причин 
медленного внедрения в практику новых раз-
работок и как следствие этого  — зависимость 
применяемого аналитического метода от су-
ществующего уровня оснащения лаборатории.

В нормативных документах некоторых 
стран упоминается требуемый аналитический 
метод. В Руководстве ВОЗ указаны методы кон-
троля и пределы обнаружения, например: для 
кадмия  — 0,01 мкг/л (ИСП-МС), 2 мкг/л (ААС-
ПА); для свинца  — 1 мкг/л (ААС); для ртути  — 
0,05 мкг/л (ААС  — «холодный пар»); 0,6  мкг/л 
(ИСП-АЭС), 5 мкг/л (ААС-ПА).

Метод Реагент Диапазон определения НТД

ФМ пирокатехиновый  
фиолетовый

0,01-0,50 мг/дм³ ДСТУ ISO 10566:2017

ФМ алюминон 0,04-0,56 мг/дм³ ГОСТ 18165-89
ФлМ люмогаллион 0,01-0,50 мг/дм³ МУК 4.1.1255-03

ААС-ПА - 5-100 мг/дм³ ISO 12020:1997
ААС-ЭТА - 10-100 мкг/дм³

6-60 мкг/дм³
ISO 12020:1997
ДСТУ ISO 15586:2012

АЭС-ИСП - 0,01-50 мг/дм³
-

ISO 11885:2007
ДСТУ ISO 11885:2005

таблиця Таблица 6. Методы определения алюминия в воде
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Возможности методик количественного 
химического анализа металлов в водах можно 
продемонстрировать на примере алюминия, 
содержание которого в питьевой, природной и 
сточной водах проводится различными мето-
дами (таблица 6).

Определение концентрации алюминия 
в водных растворах методом инверсион-
ной вольтамперометрии, описанное в статье 
[Определение алюминия в водных растворах 
методом инверсионной вольтамперометрии. 
А.И. Кулак, Н.П. Матвейко, https://vestichem.
belnauka.by/jour/article/view/188], базируется 
на обнаруженном авторами обратимом про-
цессе восстановления-окисления алюминия 
при рН 3,0-4,5 в водно-диметилсульфоксидном 

электролите, содержащем хлорид кальция, и 
характеризуется относительным стандарт-
ным отклонением 1,8-2,4% в интервале кон-
центраций алюминия 0,01-0,1 мг/дм³. Однако 
в качестве аттестованной методики определе-
ние алюминия методом инверсионной вольт-
амперометрии не встречается.

В химико-бактериологических лаборатори-
ях ООО «Инфокс» филиала «Инфоксводоканал» 
с 2000 года по настоящее время контроль содер-
жания металлов в водных объектах осуществля-
ется методами молекулярно- и атомно-абсорб-
ционной спектрофотометрии на отечественных 
приборах и приборах фирмы Shimadzu, которые 
позволяют определить металлы в концентраци-
ях, находящихся на фоновом уровне.

Метод Реагент Диапазон определения НТД

ФМ — фотометрический метод;
ФлМ — флуориметрический метод;
ААС-ПА — метод атомно-абсорбционной спектрометрии с пламенной атомизацией;
ААС-ЭТА — метод атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией;
АЭС-ИСП — метод атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой.

Показатели 
качества воды

Единицы 
измерения

Река Днестр Артскважина ДСанПіН 2.2.417110
мин. макс. мин. макс. Водопровод Бювет

Калий мг/дм³ 1,4 11,2 13,5 62,8 Не визн. Не визн.
Кальций мг/дм³ 28,1 78,2 13,0 56,7 Не визн. ≤130
Магний мг/дм³ 3,0 40,7 16,4 65,3 Не визн. ≤80

Натрий мг/дм³ 6,3 52,7 176,9 1225 ≤200 ≤200
Стронций мг/дм³ 0,54 1,17 1,50 5,23 ≤7,0 ≤7,0
Алюминий мг/дм³ 0,02 0,13 - - ≤0,2 ≤0,01
Железо общ. мг/дм³ 0,12 1,29 0,12 0,68 ≤0,2 ≤0,2
Медь мг/дм³ 0,01 0,87 <0,005 0,008 ≤1,0 ≤1,0
Цинк мг/дм³ <0,005 <0,005 <0,001 0,005 ≤1,0 ≤1,0
Бериллий мг/дм³ <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 ≤0,0002 ≤0,0002
Кадмий мг/дм³ <0,00025 <0,00025 <0,00025 <0,00025 ≤0,001 ≤0,001
Кобальт мг/дм³ <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 ≤0,1 ≤0,1
Марганец мг/дм³ 0,014 0,113 <0,001 0,006 ≤0,05 ≤0,05
Молибден мг/дм³ <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 ≤0,07 ≤0,07
Мышьяк мг/дм³ <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 ≤0,01 ≤0,01
Никель мг/дм³ <0,005 <0,005 - - ≤0,02 ≤0,02
Ртуть мг/дм³ <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 ≤0,0005 ≤0,0005
Свинец мг/дм³ <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 ≤0,01 ≤0,01
Селен мг/дм³ <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 ≤0,01 ≤0,01
Хром общ. мг/дм³ <0,005 <0,005 - - ≤0,05 ≤0,05

таблиця Таблица 7. Результаты мониторинга вод источников питьевого водоснабжения г. Одесса
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Согласно ДСТУ 4808:2007 «Джерела цен-
тралізованого питного водопостачання. Гі-
гієнічні та екологічні вимоги щодо якості 
води і правила вибирання» река Днестр отно-
сится ко 2 классу поверхностных источников 
в случае отсутствия нарушений гидрологиче-
ского режима. Другим объектом контроля яв-
ляется альтернативный источник водоснаб-
жения  — межпластовые подземные воды 
верхнесарматского водоносного горизонта, 
которые эксплуатируются пятнадцатью бю-
ветными комплексами в разных районах 
города. Результаты контроля содержания ме-
таллов в водных источниках представлены в 
таблице 7.

Днестровская вода проходит ряд очистных 
этапов на водоочистной станции «Днестр»: 
обработку раствором коагулянта; осветление, 
отстаивание; фильтрацию через песчаные 
фильтры; обеззараживание хлором. Состав ма-
кроэлементов после водоподготовки практиче-
ски не меняется и по наблюдениям последних 
лет в среднем составляет:
- в речной воде (мг/дм³) — кальций 54,5; маг-

ний 19,5; натрий 27,5; калий 6,1;
- в питьевой воде (мг/дм³)  — кальций 54,0; 

магний 17,8; натрий 27,3; калий 6,8.
Микроэлементы до и после водоподготов-

ки определяются на уровне предела обнаруже-
ния, мкг/дм³.

Вода артезианских скважин отличается от-
носительно большим солесодержанием, возрас-
тающим с расположением скважин с юга на 
север города, где макроэлементы определялись 
в концентрациях, мг/дм³: калий  — 62,8; каль-
ций — 56,7; магний — 65,3; натрий — 1225, желе-
зо  — 0,68 мг/дм³, другие микроэлементы  — на 
уровне предела количественного определения.

В связи с этим для получения воды питьево-
го качества в бюветных комплексах применяет-
ся технология, состоящая из следующих стадий 
очистки: механико-каталитическая фильтра-
ция; очистка части объема воды методом об-
ратного осмоса; смешивание воды, прошедшей 
очистку методом обратного осмоса, с водой, про-
шедшей механическое фильтрование; озониро-
вание воды, относительно сбалансированной по 
минеральному составу; адсорбционная очистка 
озонированной воды на фильтрах с активиро-
ванным углем; вторичное озонирование воды, 
прошедшей стадию ад сорб ционной очистки.

В результате такой комплексной подго-
товки солесодержание воды, а соответственно 
концентрация кальция, магния, натрия, калия, 
а также железа уменьшается, санитарно-хими-
ческие показатели безопасности артезианской 
воды приходят в соответствие с требованиями 
ДСанПіН 2.2.4-171-10, что подтверждается лабо-
раторными исследованиями, результаты кото-
рых представлены в таблице 8.

Показатели 
качества воды

Единицы 
измерения

Водопровод Бювет ДСанПіН 2.2.417110
мин. макс. мин. макс. Водопровод Бювет

Калий мг/дм³ 3,9 8,9 <0,5 9,1 Не визн. Не визн.
Кальций мг/дм³ 39,1 76,2 1,0 24,0 Не визн. ≤130
Магний мг/дм³ 7,3 30,4 0,6 29,2 Не визн. ≤80

Натрий мг/дм³ 15,8 50,2 3,5 184,0 ≤200 ≤200
Стронций мг/дм³ 0,53 1,18 0,10 0,79 ≤7,0 ≤7,0
Алюминий мг/дм³ <0,02 0,18 - - ≤0,2 ≤0,1
Железо общ. мг/дм³ <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 ≤0,2 ≤0,2
Медь мг/дм³ <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 ≤1,0 ≤1,0
Цинк мг/дм³ 0,005 0,013 0,002 0,006 ≤1,0 ≤1,0
Бериллий мг/дм³ <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 ≤0,0002 ≤0,0002
Кадмий мг/дм³ <0,00025 <0,00025 <0,00025 <0,00025 ≤0,001 ≤0,001
Кобальт мг/дм³ <0,005 <0,005 - - ≤0,1 ≤0,1
Марганец мг/дм³ 0,002 0,011 0,001 0,007 ≤0,05 ≤0,05
Молибден мг/дм³ <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 ≤0,07 ≤0,07

таблиця Таблица 8. Результаты мониторинга питьевых вод г. Одесса

Екологія
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Выводы
Содержание металлов, в том числе тяже-

лых, в питьевой воде, подаваемой потребите-
лям города Одесса по водопроводной сети и 
отпускаемой в бюветных комплексах, соответ-
ствует требованиям нормативных документов 
Украины.

Контролируемые макроэлементы опреде-
ляются в количествах, не превышающих ПДК, 
а содержание микроэлементов находится на 
уровне нижних границ диапазонов опреде-
ления, указанных в действующих методиках 
контроля показателей безопасности и качества 
питьевой воды.

Поскольку деятельность промышленных, 
сельскохозяйственных, а также транспортных 
предприятий и других потенциально опасных 
объектов подразумевает возможность загряз-
нения окружающей среды, систематический 
контроль источников водоснабжения и каче-
ства питьевой воды просто необходим.

Нет единого перечня тяжелых металлов 
для обязательного контроля в поверхностных 
водах. Перечень бассейновых специфических 
опасных веществ для РБР Днестра в Украине в 
данное время не установлен.
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Показатели 
качества воды

Единицы 
измерения

Водопровод Бювет ДСанПіН 2.2.417110
мин. макс. мин. макс. Водопровод Бювет

Мышьяк мг/дм³ <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 ≤0,01 ≤0,01
Никель мг/дм³ <0,005 0,012 - - ≤0,02 ≤0,02
Ртуть мг/дм³ <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 ≤0,0005 ≤0,0005
Свинец мг/дм³ <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 ≤0,01 ≤0,01
Селен мг/дм³ <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 ≤0,01 ≤0,01
Хром общ. мг/дм³ <0,005 <0,005 - - ≤0,05 ≤0,05

Екологія
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Основні комунікаційні кроки під час кризи:
1. Визнати, що це сталось:

- не применшувати і не перебільшувати 
подію. Повідомляти факти, без емоцій-
них забарвлень або оціночних суджень;

- не надавати менше інформації, аніж 
вже відомо.

2. Якщо знаєте про кілька можливих варіантів 
розвитку подальших подій — краще повідо-
мити їх усі (навіть якщо може бути ще гір-
ше), аніж відмовчатися. У випадку усклад-
нень люди стануть на ваш бік і не будуть 
думати, що «навмисно затягнули і стало 
гірше».

3. Постійно висвітлювати перебіг ремонт-
них/ліквідаційних робіт. Якщо вони 

АНТИКРИЗОВІ КОМУНІКАЦІЇ
Надія Величко, КП «Чернівціводоканал»

Три елементи об’єднують кризи:
1) загроза репутації;

2) елемент несподіванки;
3) обмежений час для прийняття рішення.

Вікіпедія в українській редакції

Антикризова комунікація — це коли щось бабахнуло, а вам треба не тільки вийти з шокового 
стану, але й впевненим голосом розповісти про це оточуючим.

Як не дивно, термін «антикризова комунікація» виник на промислових виробництвах у 1980-х ро-
ках, коли почастішали випадки великих промислових і екологічних катастроф. У цей же час був сфор-
мований перелік дій, яких рекомендують дотримуватися при проведенні антикризової комунікації. 
Найбільш яскравою вважається кризова ситуація, що трапилася в компанії «Джонсон і Джонсон» у 
1982 р. Хтось підсипав ціаністий калій у препарат «Тайленол», успішно розповсюджуваний протягом 
десятиліть. У результаті померли 7 осіб. Криза стала хрестоматійною і визначила стандарти управ-
ління кризовими ситуаціями.

Сьогодні, коли в країні війна, деякі підприємства водно-господарської галузі, на жаль, не мали часу 
на вивчення термінології або антикризових стратегій. Водоканали Харкова, Ірпеня, Чернігова, Сум, ін-
ших міст Сходу, Півдня та Півночі України першими зазнали втрат через російську агресію і першими 
ж реагували на неї. Реагували одночасно і словом, і відновленням (часто під обстрілами), і проханням про 
допомогу, яке не залишалось непочутим.

Антикризова комунікація є важливою і для тих водоканалів, куди війна не дійшла (і, віримо в ЗСУ, не 
дійде). Застаріле обладнання, яке час від часу спричиняє малі та великі аварії, наявне на кожному підпри-
ємстві галузі водопостачання та водовідведення.

Журнал «Водопостачання та водовідведення» продовжує цикл публікацій, в яких висвітлені основні пи-
тання комунікації підприємств водно-господарської сфери зі своїми споживачами. Авторка матеріалів — 
колишня журналістка, а останні чотири роки PR-менеджерка КП «Чернівціводоканал» Надія Величко.

За умови правильно налаштованої комунікації споживачі підприємства перетворяться на його друзів 
та шанувальників.

призупинені, пояснити причину («люди 
чотири доби працювали без відпочинку, їм 
потрібно поспати», «апаратура перегрілась 
і чекаємо охолодження» тощо).

4. Відновлення репутації, повернення до 
стандартного режиму роботи.

Три залізних правила комунікації  
в умовах кризи:
Правило перше: Ніколи не оприлюднювати те, 
що не гарантовано на сто відсотків.
Правило друге: Щоразу відсилати до існуючо-
го наразі стану обізнаності.
Правило третє: Важлива хронологія, а не кау-
зальність (причинність або причинно-наслід-
ковий зв’язок).

Комунікативна політика
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ВАЖЛИВО!

• Бути доступним у будь-яку мить для 
розмови! Якщо є небезпека для життя 
людини (війна, катастрофа надзвичай-
но великих масштабів), попередьте заз-
далегідь, що не зможете бути постійно 
на зв’язку.

• Якщо немає небезпеки для життя (об-
стріли, зсув ґрунту тощо), варто допові-
дати про стан місця, де відбулась аварія, 
з певною періодичністю часу, напри-
клад кожні 3-4 години.

• Надавати інформацію ЗМІ відповідно 
до ступеня їхньої актуальності: спочат-
ку інтернет, потім радіо  — телебачен-
ня — друковані видання.

Правило кризової комунікації №1
Повідомляйте інформацію якомога 

швидше, оперативніше. Інформацію кра-
ще надавати, аніж приховувати. Все стає 
відомим. Інформаційний вакуум має влас-
тивість швидко заповнюватися. Мовчите 
ви — говорять інші. Працюйте разом зі ЗМІ, 
а не проти них. Це створює довіру. Ви стаєте 
джерелом інформації для медіа і втрачаєть-
ся сенс користуватися чутками чи іншими 
сумнівними джерелами. Сучасні комуніка-
ційні технології роблять неможливими на-
магання сховати інформацію. Тим більше, 
якщо ця інформація цікавить велику кіль-
кість людей.

Правило кризової комунікації №2
Важливий критерій результативності кри-

зової комунікації — як її сприймають кризові 
аудиторії. Важливо не те, що «виходить», а те, 
що «доходить».

Правило кризової комунікації №3
Знайте та поважайте кризові аудиторії. Під 

час нестандартної/складної/надзвичайної си-
туації важливо не тримати людей в емоційній 
напрузі. Потрібно надавати важливу для них і 
саме в цей момент часу інформацію — поради, 
застереження, правила поведінки, необхідні 
адреси та телефони.

Психологи коментують:
1. Люди дізнаються про кризу головним чи-

ном із каналів міжособової комунікації.
2. Люди схильні, як правило, інтерпретува-

ти серйозність кризи з погляду персонального 
ризику.

3. Найбільш авторитетними в період кризи 
вважаються офіційні джерела — так звані «дер-
жавні наповнювачі інформації».

4. Об’єм повідомлень у ЗМІ говорить про 
масштаби кризи: чим більше інформації, тим 
серйозніше криза.

5. Наявність доступної (що викликає довіру, 
перевіреної) інформації про кризу запобігає 
розповсюдженню чуток.

Якщо ви — керівник підприємства, де тра-
пилась кризова ситуація (бажано перечитати 
ці поради, якщо у вас не трапилась кризова си-
туація — тоді ви краще зможете використати у 
випадку, якщо не дай Бог що):

• зайняти чітку, недвозначну позицію;

• привернути на свою сторону якомога 
більше прихильників;

• активізувати підтримку третіх сил;

• організувати присутність на місці події 
керівників високого рангу;

• централізувати комунікації, контролю-
вати отримання і розповсюдження ін-
формації;

• налагодити співпрацю зі ЗМІ;

• планувати стратегію дій після кризи;

• здійснювати постійний моніторинг си-
туації і коректування дій.

Контрольний план  
для кризової комунікації
(авторка Клаудіа Рейнхард «Поради: як 
управляти кризовою ситуацією»)

1. Оприлюдніть підготовлений план щодо 
подолання кризи, скличте комітет з управ-
ління кризовими ситуаціями, запросіть 
для аналізу кризової ситуації експертів і 
відкрийте лінії комунікації.

2. Сповістіть вище керівництво і пошліться 
на план щодо кризових ситуацій. Надайте 
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їм прогноз наслідків при підготовці від-
повідей на запити службовців, державних 
установ і ЗМІ.

3. Направте запити прес-секретареві, заз-
далегідь обраному і навченому в рамках 
підготовки планування кризової ситуації. 
Доведіть до відома чергових, операторів, се-
кретарів та інших осіб, що їм слід направ-
ляти всі запити призначеному прес-се-
кретареві без оголошення своїх версій або 
висловлювання своїх думок.

4. Створіть інформаційний центр для ЗМІ і 
щонайшвидше забезпечте його інформа-
цією. Забезпечте центр інформаційними 
пакетами, телефонами, факсами, комп’ю-
терами і принтерами, виберіть місце для 
телевізійних інтерв’ю подалі від місця 
події.

5. Будьте відвертими і розповідайте все без 
приховування. Якщо ви цього не зробите, 
то це зробить хто-небудь інший і ви втрати-
те контроль над ситуацією, оскільки жур-
налісти надалі будуть звертатися до інших 
джерел із метою заповнити прогалини в ін-
формації.

6. Покажіть ставлення підприємства до того, 
що трапилося і до людей, що опинилися в 
даній ситуації. Поясніть, що підприємство 
робить і зробить все від нього залежне для 
вирішення проблеми.

7. Забезпечте цілодобовий зв’язок доти, доки з 
боку ЗМІ спостерігається цікавість до події.

8. Після подолання кризи знову зберіть ко-
манду з управління кризовими ситуація-
ми, підведіть підсумки того, що трапилося, 
оцініть ефективність антикризового плану 
і внесіть до нього необхідні корективи.

Про комунікацію під час кризи  
від професіоналів:

Криза — це серйозна ситуація, яка має па-
губні наслідки для безпеки людей, навколиш-
нього середовища, репутації закладу, організа-
ції, органу влади.

Чи можна бути готовим до кризової кому-
нікації? Так, безперечно.

1. Необхідно мати список потенційно кризо-
вих ситуацій і регулярно його оновлювати.

2. Сформуйте групу кризової комунікації, яка 
складалась би з ваших потенційних спі-
керів.

3. Складіть і регулярно оновлюйте вашу 
кризову контактну базу даних (телефони, 
електронні адреси, адреси у ФБ-сторінках 
керівників, всіх співробітників, службовців 
вашого органу влади, відомих журналістів, 
редакторів телеканалів, радіо та газет).

4. Підготуйте шаблон для повідомлень під час 
кризи.

5. Підготуйте спікерів.

6. Забезпечте можливість швидкого оновлен-
ня веб-сторінки вашого органу влади.

Ключові повідомлення під час кризи:

1. Наші відчуття у зв’язку з тим, що від-
булося.

2. Повідомлення про те, що саме відбу-
лося.

3. Наші дії у зв’язку з тим, що відбулося.

Порядок пріоритетів, коли мова йде про нане
сену шкоду:

1. Люди.

2. Навколишнє середовище/Екологія.

3. Майно.

4. Гроші.

Робота з мас-медіа в умовах кризи
Відсутність інформації про те, що відбува-

ється, не захищає від подальшої кризи!
Якщо журналіст не може отримати комен-

тар у головних фігурантів кризи чи тих, у чию 
компетенцію входить обов’язок інформувати, 
то він починає збирати інформацію з інших, 
доступних йому джерел. Журналіст не може 
повернутися в редакцію з порожніми руками.

У рамках комунікації у кризових умовах 
знадобляться всі засоби і різновиди роботи з 
мас-медіа.
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Деякі засоби, що набувають центрального 
значення в умовах гострої кризи:
Безпосередньо після початку кризи:

• повідомлення для преси (оновлення 
веб-сайту).

Протягом наступних годин:

• прес-конференція;

• живий звук, придатний для трансляції;

• інтерв’ю, в тому числі й по телефону;

• телефонна «гаряча лінія».

Впродовж наступних днів:

• розмови про позалаштункові обстави-
ни;

• обширний матеріал з деталями.

НЕ варто робити під час кризи:
1. Не висловлюйте громадськості припу-

щень про те, в чому ви не зовсім впев-
нені. Особливо небезпечно реагувати 
на провокаційні питання — можна на-
говорити спересердя, але потім саме цю 
інформацію будуть озвучувати на кож-
ному кутку.

2. Не зменшуйте проблему і не прагніть 
прикрасити серйозність ситуації. Не-
правду сьогодні легко виявити, а репу-
тацію відновити — майже неможливо.

3. Не допускайте витоку інформації. Кож-
ний новий факт, оприлюднений ЗМІ, 
може бути початком нової версії.

4. Не повідомляйте інформацію, яка сто-
сується особистого життя людей  — по-
важайте право на приватне життя. 
Особливо важливо не розкидатись зви-
нуваченнями, оскільки в Україні досі 
діє презумпція невинуватості.

5. Уникайте фрази «коментарі зайві». Не 
робіть коментарів, що не підлягають 
розголошенню. Якщо не можете пові-
домити про щось офіційно, обов’язково 
поясніть чому і скажіть, коли ця інфор-
мація буде вами надана. Якщо ви про-
сто не володієте інформацією, то так і 
скажіть. Можете від себе додати, що діз-
наєтесь саме ці дані і обов’язково їх по-
відомите.

6. Не робіть улюбленців серед ЗМІ, серед 
громадських активістів і навіть серед 
своїх співробітників.

7. Намагаючись підтримати організацію, 
справу, товари або послуги, не прагніть 
отримати вигоду з уваги ЗМІ. Поки кри-
зова ситуація все ще знаходиться в цен-
трі уваги, не робіть того, що буде сприй-
няте як самореклама.

До основних чинників успіху при розв’язанні 
кризи зазвичай відносять:

• наявність плану кризової комунікації;

• формування команди спеціалістів-кри-
зовиків;

• ефективність роботи прес-секретаря;

• стиль поведінки керівництва владної 
структури («закритість» або «відвер-
тість» реакцій).
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РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧА ТЕХНОЛОГІЯ ОЧИЩЕННЯ  
МАЛОКАЛАМУТНИХ ВОД ВИСОКОЇ ЗАБАРВЛЕНОСТІ  
ДЛЯ ПИТНИХ ЦІЛЕЙ
С.С. Душкін, д.т.н., професор; Т.С. Айрапетян, к.т.н., доцент; Г.І. Благодарна, к.т.н., доцент; 
Т.О. Шевченко, к.т.н., доцент; Харківський національний університет міського господарства 
ім. О.М. Бекетова
С.С. Душкін, к.т.н., доцент, Національний університет цивільного захисту України

У статті розглянуто результати досліджень із розробки ресурсозберігаючої технології очищення ма-
локаламутних вод високої забарвленості для питних цілей, що дозволяє інтенсифікувати процес підго-
товки питної води, знизити витрати коагулянту, а також покращити якість проясненої води.

В процесах водопідготовки 
при очищенні природних та 
стічних вод поширені реагентні 
методи обробки води, масштаби 
яких, судячи з прогнозів, збіль-
шуватимуться. Недоліком реа-
гентних методів водопідготовки 
є значні габаритні розміри ре-
агентного господарства, велика 
витрата реагентів, необхідних 
для очищення води до необхід-
них норм, незадовільний пере-
біг процесу коагуляції при про-
ясненні та знебарвленні води 
при низьких температурах, не-
достатня лужність і висока за-
барвленість води [1].

Вода поверхневих джерел, 
що використовується для водо-
постачання, може бути розділе-
на на такі групи [2]:

1. Висококаламутні води.
2. Каламутно-забарвлені 

води.
3. Малокаламутні води ви-

сокої забарвленості.
Поверхневі джерела України, 

в основному, належать до другої 
та третьої груп, наприклад, вода 
р. Дніпро належить до малокала-
мутних забарвлених вод, а вода 
каналу Сіверський Донець-Дон-
бас — до каламутно-забарвлених 
[3, 4].

Робота виконана відповідно до держбюджетної теми Мі-
ністерства освіти і науки України «Розробка ресурсозберіга-
ючих екологічно безпечних технологій для очищення при-
родних та стічних вод» (№ держреєстрації 0107u000253).

Метою даної роботи є дослідження впливу модифіковано-
го розчину сульфату алюмінію в процесі очищення малокала-
мутних вод високої забарвленості при підготовці питної води.

Дослідження виконані на модельній воді, якісні показни-
ки якої наведено нижче:

Вміст завислих речовин, мг/дм³ 10 – 250
Забарвленість, град ПКШ 25 – 250
рН 7,1 – 7,4
Загальна твердість, мгекв/дм³ 3,36 – 3,75
Температура, °С 7,6 – 8,4
Методика проведення досліджень описана нами раніше [5].
Зміна залишкового вмісту завислих речовин в проясне-

ній малокаламутній високозабарвленій воді при обробці її 
модифікованим розчином коагулянту залежно від забарвле-
ності вихідної води наведена на рис. 1.

Дослідні дані показують, що при обробці малокаламутної 
високозабарвленої води модифікованим розчином коагулян-
ту якість очищення води за завислими речовинами значно 
вища порівняно з використанням звичайного розчину коа-
гулянту за завислими речовинами у всьому діапазоні дослі-
джень забарвленості проясненої води. Так, при забарвленості 
проясненої води 40 град залишковий вміст завислих речовин 
при обробці води модифікованим та звичайним розчином ко-
агулянту становить відповідно 0,6  мг/дм³ та 1,25  мг/дм³; при 
забарвленості вихідної води 65 град — відповідно 0,68 мг/дм³ 
та 1,23 мг/дм³; при забарвленості проясненої води 130 град — 
відповідно 1,18 мг/дм³ та 2,64 мг/дм³ і т.д.

Зміна забарвленості малокаламутної високозабарвленої 
води під час обробки її модифікованим розчином коагулянту 
залежно від забарвленості вихідної води показана на рис.  2. 

Технології, обладнання, матеріали
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Вміст завислих речовин у проясненій воді становив 24,2 мг/дм³, 
температура 7,6-8,4°С.

Підвищення ефективності очищення малокаламутної 
високозабарвленої води під час обробки її модифікованим 
розчином коагулянту показано на рис. 3. Ефективність очи-
щення води за забарвленістю становить при забарвленості 
вихідної води 130 град — 35,7%; 150 град — 42,5%; 180 град — 
56,5% — подальше підвищення забарвленості призводить до 
зменшення ефективності. Ефективність очищення води при 

використанні модифікованого 
розчину коагулянту за зависли-
ми речовинами також досить 
висока (початковий вміст зави-
слих речовин 24,2  мг/дм³): при 
забарвленості 110-150  град  — 
ефект очищення досягає в се-
редньому 65-70%. За подальшого 
збільшення спостерігається зни-
ження ефективності очищення.

Ефективність впливу моди-
фікованих розчинів сульфату 
та оксихлориду алюмінію зале-
жить від вмісту завислих речо-
вин у воді, що прояснюється, та 
параметрів модифікації, що під-
тверджують дослідні дані, наве-
дені на рис. 4.

Найбільш високий ефект 
спостерігається при вмісті за-
вислих речовин у вихідній воді 
100-200  мг/дм³. При збільшен-
ні каламутності до 250  мг/дм³ 
ефективність обробки зменшу-
ється, а при подальшому підви-
щенні вмісту завислих речовин 
використання модифікованих 
розчинів коагулянтів сульфату і 
оксихлорид алюмінію для оброб-
ки води не доцільне. Зі зменшен-
ням вмісту завислих речовин до 
25-50 мг/дм³ ефективність впливу 
модифікованих розчинів коагу-
лянтів також зменшується.

На підставі наведеного вище 
аналізу можна зробити висно-
вок, що ефективність очищен-
ня малокаламутних вод висо-
кої забарвленості може бути 
підвищена при використанні 
модифікованих розчинів коагу-
лянту; застосування останнього 
призводить до інтенсифікації 
прояснення води як за зависли-
ми речовинами, так і за забарв-
леністю, що в кінцевому рахун-
ку призводить до підвищення 
ефективності роботи споруд 
водопостачання при очищенні 
питної води.

Рис. 1. Зміна залишкового вмісту завислих речовин та забарвленості в проясне-
ній малокаламутній високозабарвленій воді при обробці її модифікова-
ним розчином коагулянту залежно від вихідної води

Рис. 2. Зміна забарвленості малокаламутної високозабарвленої води під час об-
робки її модифікованим розчином коагулянту залежно від забарвленості 
вихідної води
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Рис. 3. Підвищення ефективності очищення малокаламутної високозабарвленої 
води під час обробки її модифікованим розчином коагулянту під час про-
яснення води

Рис. 4. Вплив модифікованих розчинів сульфату та оксихлориду алюмінію на ефективність прояснення води
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• передпроєктний етап  — оцінка збитків та 
формування плану відновлення;

• техніко-економічне обґрунтування (ТЕО), в 
т.ч. за формою зарубіжних донорів;

• власне проєктування;
• будівництво;
• подальша експлуатація збудованих об’єктів.

Ключовими задачами передпроєктного 
етапу є визначення переліку постраждалих 
об’єктів, орієнтовний розрахунок необхідних 
обсягів фінансування, а також визначення чер-
говості і пріоритетності будівництва об’єктів, їх 
основних технічних параметрів тощо.

Оцінка ступеню руйнування наземних 
об’єктів систем водопостачання (очисних спо-
руд, насосних станцій, адміністративних бу-
дівель та ін.) складається, по-перше, з оцінки 
стану будівельних конструкцій, яка на сьогодні 
може проводитись за спрощеною процедурою 
згідно з постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 19 квітня 2022 р. №470 «Про внесення змін 
до Порядку затвердження проектів будівництва 
і проведення їх експертизи»; по-друге, з оцін-
ки стану технологічного обладнання, порядок 
здійснення якого ще розробляється (він базуєть-
ся на застосуванні укрупнених норм вартості 
будівництва відповідних об’єктів з урахуван-
ням коефіцієнту, що враховує часткове руйну-
вання).

Набагато складнішим є завдання оцінки 
уражень для підземних комунікацій систем во-
допостачання (приміром, для систем теплопо-
стачання, які мають закриті магістралі, можна 
знайти місця руйнувань шляхом проведення 
гідравлічних випробувань). Оскільки водопро-
відні мережі не є закритими, то навіть для пла-
нування таких випробувань водоканал повинен 
мати повну ГІС водопостачання, а також гідрав-
лічну модель роботи мереж в умовах мирного 
часу. Але, навіть за умови наявності моделі і мож-
ливості організації гідравлічних випробувань, 
все рівно вдасться виявити лише трубопровід 

ВИКОРИСТАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ  
ТА BIMПРОЄКТУВАННЯ ПРИ ВІДНОВЛЕННІ  
ІНФРАСТРУКТУРИ ВОДОПОСТАЧАННЯ  
ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ В УКРАЇНІ
О.В. Кравченко, директор Інституту комунальної інфраструктури; д.т.н., професор, КНУБА

Російська агресія і повне порушення нею всіх 
міжнародних конвенцій у частині правил веден-
ня війни в Україні призвели не тільки до руйну-
вання великої кількості цивільних споруд, але й 
до знищення об’єктів критичної інфраструкту-
ри. Тому, навіть у районах, звільнених від воро-
га, розпочати процеси відновлення досить важко 
з огляду на відсутність або часткову відсутність 
водопостачання.

Забезпечення населення достатньою для 
пиття і приготування їжі кількістю питної води 
можливе за рахунок використання місцевих під-
земних джерел, локальних стаціонарних та пере-
сувних систем очищення води і навіть привезен-
ня достатньої кількості бутильованої води. Однак 
для того, щоб розпочати процеси відновлення, 
цього недостатньо. Адже крім подачі питної води 
системи централізованого водопостачання та-
кож забезпечують людей водою для миття, при-
бирання та інших господарських потреб, підпри-
ємства — технічною водою, а ДСНС — водою для 
пожежогасіння, і ці функції не можуть виконува-
тися децентралізованими системами.

На перший погляд, в умовах, коли кількість 
доступних спеціалістів-проєктувальників є 
недостатньою для вирішення проблем всього 
широкого переліку зруйнованих об’єктів і дер-
жава робить кроки в напрямі спрощення проєк-
тування, впровадження нових інформаційних 
технологій здається не на часі. Але при більш 
детальному розгляді питання стає зрозумілим, 
що суттєве (в рази, а іноді десятки разів) збіль-
шення швидкості виконання рутинних завдань 
проєктувальників через застосування сучасних 
ГІС та підходів BIM-проєктування саме і відкри-
ває можливості до збільшення ефективності ро-
боти проєктувальників, одночасно підвищуючи 
якість запропонованих рішень.

Розглянемо можливості застосування сучас-
них інформаційних технологій на різних етапах 
розробки проєкту та подальшої експлуатації збу-
дованих об’єктів, а саме:
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між двома колодязями, а не його пошкоджену 
ділянку. Точніше визначити місце пориву мож-
на лише із застосуванням спеціальної техніки, 
але час проведення таких досліджень настільки 
тривалий, що їх неможливо реалізувати на да-
ному етапі підготовки проєкту.

Очевидно, що для каналізаційних мереж ви-
користання гідравлічних випробувань для по-
шуку місць ураження в принципі неможливе.

Зараз розробляється методика, яка базуєть-
ся на накладанні 
даних про удари 
військової техні-
ки (з відповідними 
х ар а к т е р и с т и к а -
ми обладнання) на 
карту мереж водо-
постачання. Тобто, 
для кожного удару 
умовно розрахову-
ється зона уражен-
ня і зруйнованими 
вважаються ділян-
ки трубопроводів, 
які потрапили в 
цю зону. Для вирі-
шення такої задачі 
повинне застосову-
ватись програмне 
забезпечення ГІС 
загального призна-
чення (наприклад, 
безплатний QGIS 
або його аналоги). 
На рис. 1 наведено 
умовний приклад 
вирішення цієї за-
дачі.

У разі, якщо на підприємстві у мирний час 
розроблено ГІС та гідравлічну модель і наявне 
програмне забезпечення дозволяє провести та-
кий аналіз, його можна здійснити засобами вка-
заного ПЗ. В іншому випадку можливо експор-
тувати дані про мережі водопостачання в ГІС 
загального призначення і провести аналіз там.

Гірша ситуація для населених пунктів, де 
ГІС не було створено раніше. Навіть для попе-
редньої оцінки збитків доведеться здійснювати 
оцифрування наявної планшетної документа-
ції.

Іншою задачею першого етапу є визначен-
ня доцільності відновлення тих чи інших зруй-

нованих об’єктів. У тих населених пунктах, де 
рівень руйнувань громадських будівель є знач-
ним, не всю інфраструктуру доцільно віднов-
лювати. Якщо відновлення окремих районів або 
мікрорайонів найближчим часом не передба-
чається, доцільно врахувати це при прийнятті 
рішення щодо відновлення систем водопоста-
чання/водовідведення. Слід також коректно 
врахувати уточнені навантаження на мережу з 
точки зору розбору води.

Скоріш за все, потрібні вихідні дані можуть 
бути отримані від органів місцевого самовря-
дування у вигляді карт, на основі яких шляхом 
географічного аналізу можна буде розрахувати 
необхідні навантаження (що звичайно є завдан-
ням ГІС). Після цього в цій же ГІС можна буде 
попередньо намітити можливі траси нових 
трубопроводів. При цьому вже в ГІС можна ви-
користати доступні дані про ЦМР, щоб до певної 
міри їх оптимізувати.

В кінці робіт було би доцільно підтвердити 
правильність вибору спрощеним (включаються 
тільки основні водоводи, а не внутрішньоквар-
тальні мережі) гідравлічним розрахунком.

Рис. 1. Ілюстрація виявлення зруйнованих мереж відповідно до розроблюваної методики 
 в середовищі QGIS 3.24
 Примітка: вказаний фрагмент мереж водопостачання є умовним, місце положення трубопроводів не від-
 повідає їх реальному розташуванню на місцевості
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Таке комплексне застосування ГІС (загаль-
ного призначення і специфічних для водока-
налів) дозволить максимально коректно ви-
значити перелік об’єктів, що мають підлягати 
реконструкції (будівництву), правильно розпо-
ділити його за сту-
пенем пріоритетно-
сті проблем, а також 
попередньо оцінити 
вартість відновлення 
системи в цілому.

Завданням роз-
робки техніко-еко-
номічного обґрунту-
вання є визначення з 
достатньою точністю 
вартості будівниц-
тва об’єкта для отри-
мання відповідного 
фінансування. При 
цьому в залежності 
від того, які кошти 
передбачається залу-
чити, ТЕО може ство-
рюватись за різною 
формою (не тільки 
передбаченою ДБН 
А.2.2-3-2014. «Склад та 
зміст проектної до-
кументації на будів-
ництво») і мати різну 
глибину проробки 
(так звані «Feasibility 
studies»). При цьому 
також здійснюється 
порівняння різних 
варіантів технологіч-
них рішень, уточнен-
ня трас тощо.

На даному етапі 
доцільно використо-
вувати BIM-проєкту-
вання з невисоким рівнем деталізації LOD-100, 
LOD-200 із застосуванням відповідного про-
грамного забезпечення: для будівельних об’єк-
тів (очисних споруд, НС тощо) — Autodesk Revit 
або Archicad, для інженерних мереж — Autodesk 
Civil 3D та/або Autodesk Infraworks.

Особливо зручним у такому випадку є за-
стосування BIM-технологій при виборі трас 
трубопроводів. На рис. 2 продемонстровано, як 
у програмному комплексі Autodesk Civil 3D ав-

томатично відбувається перебудова профілів 
трубопроводу при зміні траси. Ця операція зай-
має лічені хвилини, в той час як без застосуван-
ня BIM перебудова профілів вручну може зай-
мати декілька годин і навіть днів.

Особливо широко цей підхід можна вико-
ристати при проєктуванні поза межами насе-
лених пунктів, адже для такого випадку можна 
застосовувати цифрові моделі рельєфу з відкри-
тих джерел і відповідно приймати рішення 
навіть до проведення топозйомки. Зазвичай, в 
умовах щільної забудови з великою кількістю 
перетинів актуальна топозйомка є необхідною. 
Але навіть у цьому випадку додаткові витрати 
з її переведення у BIM-модель (якщо це не зро-

Рис. 2. Автоматична перебудова профілів трубопроводу для різних варіантів траси (А і Б 
 відповідно) в середовищі Autodesk Civil 3D

Б

А
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блено організацією, що здійснювала інженерні 
вишукування) повністю компенсуються зруч-
ністю подальшого проєктування.

Застосування BIM-проєктування на стадіях 
П, РП та Р залежить від особливостей об’єкта, 
який проєктується, організації-проєктуваль-
ника тощо. Проте, не слід виключати того фак-
ту, що застосування саме BIM-технологій може 
бути додатковою вимогою до розробки проєктів 
при фінансуванні окремими донорами, адже це 
значно спрощує їх контроль за проєктом як на 
стадії розробки документації, так і при подаль-
шому будівництві.

Очевидно, що якщо на стадії ТЕО вже було 
створено BIM-модель об’єкта з LOD-100 або 
LOD-200, збільшити її деталізацію до LOD-300 
(а вища точність при проєктуванні подібних 
об’єктів навряд чи є доцільною) простіше, ніж 
заново розробити проєктну документацію за 
звичним підходом без використання BIM-тех-
нологій. У той же час, в залежності від специ-
фіки об’єкта і особливостей роботи проєктної 
організації, BIM та традиційне проєктуван-
ня можуть бути поєднані. Приміром, траса, 
трубопроводи і земляні роботи проєктуються в 
Civil 3D, а деталювання колодязів здійснюється 
як зазвичай.

За наявності гідравлічної моделі системи 
водопостачання населеного пункту, де здійс-
нюється проєктування, важливо повністю 
погоджувати проєктні рішення з вказаною 
моделлю, зокрема, в частині підбору насосів, 
діаметрів трубопроводів тощо. Це дозволить 
гарантувати ефективний підбір оптимальних 
характеристик обладнання і забезпечення всіх 
споживачів водою у реальних режимах роботи 
мереж, а в ряді випадків — досягти і додаткової 
економії, адже не секрет, що вимоги ДБНів до 
обладнання дещо завищені, а при підтверджен-
ні його працездатності гідравлічним розра-
хунком проєктант може підібрати обладнання 
більш коректно.

Застосування BIM-моделей українськими 
компаніями, які здійснюють будівництво сис-
тем водопостачання та водовідведення в Укра-
їні, до сьогодні було скоріше виключенням, 
ніж правилом. У той же час великі міжнародні 
компанії-забудовники вже давно включили їх 
у перелік обов’язкових вихідних даних проєк-
ту. Враховуючи, що такі компанії можуть за-
лучатися до реалізації масштабних проєктів в 
Україні, цілком вірогідно, що і при будівниц-

тві будуть застосовуватись BIM-технології. 
Якщо так, то весь проєкт повинен відповідати 
вимогам ДСТУ ISO 19650-1:2020 «Організація 
та оцифрування інформації щодо будівель та 
споруд включно з будівельним інформаційним 
моделюванням (ВІМ). Управління інформацією 
з використанням будівельного інформаційного 
моделювання (ISO 19650-1:2018, IDT)».

При передачі об’єкта в експлуатацію, при-
наймні найближчим часом, вимога до одночас-
ної передачі BIM-моделі, вірогідно, висуватись 
не буде (на сьогоднішній день водоканали на-
вряд чи будуть укомплектовані кваліфіковани-
ми кадрами для роботи з подібними моделями). 
Але у випадках, якщо модель вже була розробле-
на при проєктуванні та/або будівництві, зви-
чайно, вона теж буде передаватись водоканалу з 
метою подальшого використання, якщо не при 
експлуатації, то при розвитку або реконструкції 
об’єкта.

Проте, повне внесення розроблених об’єк-
тів у діючу або новостворену ГІС водоканалу є 
обов’язковою вимогою, якої необхідно дотриму-
ватись при прийнятті нових об’єктів, адже ак-
туальна ГІС з актуальними гідравлічними роз-
рахунками  — це базова основа як оперативної 
діяльності водоканалу, так і запорука прийнят-
тя в подальшому вірних рішень щодо розвитку 
його інфраструктури, підключення нових або-
нентів, оптимізації режимів тощо.

Враховуючи вищевикладене, саме застосу-
вання сучасних інформаційних технологій і, 
зокрема, ГІС та BIM-проєктування, є важливим 
фактором ефективного відновлення зруйно-
ваних під час війни систем водопостачання і 
водовідведення. Окремі завдання, особливо на 
перших етапах (передпроєктні роботи, розроб-
ка ТЕО), не можуть бути реалізовані без засто-
сування сучасних ГІС загального призначення. 
Гідравлічне моделювання повинно широко за-
стосовуватись на стадіях ТЕО, при прийнятті 
проєктних рішень та в подальшій експлуата-
ції відновлених інфраструктурних об’єктів. 
BIM-проєктування або використання його окре-
мих елементів дозволять значно скоротити час 
і працевитрати при виконанні стадій ТЕО та П, 
а враховуючи широке залучення міжнародних 
донорів та закордонних забудовників, може ста-
ти обов’язковою вимогою для деяких масштаб-
них проєктів.
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має свій «ефект післядії», а при транспортуванні на біль-
ші відстані використовується комбінований метод знеза-
раження, суттю якого є знезараження питної води за ра-
хунок спільної дії УФ опромінення і гіпохлориту натрію 
(УФ  + NaOCl). У цьому випадку знезараження води здійс-
нюється за рахунок її УФ опромінювання, а гіпохлорит на-
трію використовується для створення бактерицидної піс-
лядії, тобто для консервування питної води. Застосування 
такого комбінованого методу знезараження води дозволяє 
не тільки знешкодити бактерії і віруси, які знаходяться у 
питній воді, але і забезпечити надійний санітарний бар’єр 
від вторинного мікробіологічного забруднення води при її 
транспортуванні по зношених трубопроводах. При тако-
му методі знезараження води концентрація гіпохлориту 
натрію, який вводять у воду, може бути зменшена у кіль-
ка разів, що істотно покращує органолептичні показники 
води і робить питну воду безпечною для подальшого вжи-
вання.

ВИБІР ТИПУ УФ УСТАНОВОК  
ДЛЯ ЗНЕЗАРАЖУВАННЯ  
ПИТНОЇ ВОДИ

Для знезараження води використовуються два типи УФ 
установок. До першого з них відносяться установки з УФ 
лампами середнього тиску з широким спектром випромі-
нювання (наприклад, з лампами ДРТ, ДРТБ, НОК та інші). 
Ці УФ лампи характеризуються високою інтенсивністю 
випромінювання, що дозволяє виготовляти компактні зне-
заражуючі установки з великою продуктивністю. Такі уста-
новки забезпечують високу ефективність знезараження, 
але УФ лампи, які використовуються в установках цього 
типу мають відносно невеликий ресурс роботи (3500-5000 
годин). УФ лампи середнього тиску мають широкий спектр 
випромінювання та характеризуються низьким виходом 
бактерицидної енергії (коефіцієнт перетворювання елек-
тричної енергії в бактерицидну складає 7…10%), що суттєво 
впливає на економічну ефективність. Питомі витрати елек-
трики установок з УФ лампами середнього тиску в залеж-
ності від фізико-хімічного складу води становлять від 20 до 
40 Вт/м³, що у 3-4 рази вище, ніж в УФ установок з лампами 
низького тиску.

УФ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ  
НА ОБ’ЄКТАХ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Тетяна Шаляпіна, к.т.н., ТОВ «ХАРКІВСЬКА ІНЖЕНЕРНА КОМПАНІЯ»  
(http://ukrengineer.com) 

На сьогоднішній день у 
практиці водопостачання 
широко застосовуються три 
методи знезараження води: 
хлорування, озонування та оп-
ромінення води короткохви-
льовими ультрафіолетовими 
(УФ) променями. Безумовно, 
всі три методи забезпечують 
високу ефективність дезін-
фекції питної води. Але кожен 
метод має як свої переваги, 
так і свої недоліки. Так, широ-
ко застосовуваний метод де-
зінфекції води за допомогою 
хлору приводить до отруєння 
води токсичними речовина-
ми. Метод обробки питної води 
озоном виявляється дуже до-
рогим і складним в експлуата-
ції. Метод знезараження води 
за допомогою ультрафіолето-
вого опромінення не забезпе-
чує так звану «бактерицидну 
післядію». Тобто вода, яка була 
знезаражена УФ променя-
ми, при транспортуванні на 
значну відстань по зношених 
трубопроводах, через нещіль-
ності водопровідної арматури 
або через тріщини в стінках 
цих трубопроводів може бути 
повторно забруднена мікроор-
ганізмами.

Однак, незважаючи на від-
сутність ефекту «післядії», 
метод УФ знезараження води 
набуває широкого застосуван-
ня. Так, при транспортуванні 
знезараженої за допомогою 
УФ випромінювання води на 
відносно короткі дистанції (до 
10…20 км) знезаражена вода ще 
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До другого типу УФ установок, які широко використову-
ються для знезараження питної води, відносяться установки 
з ультрафіолетовими лампами низького тиску (з УФ лампами 

типу LTC, HNS, TUV та інші), які 
випромінюють в основному на 
довжині хвилі 253,7 нм. УФ лам-
пи низького тиску мають меншу 
інтенсивність випромінювання, 
однак вони мають більш висо-
кий коефіцієнт перевтілення 
електричної енергії в бактери-
цидну, який становить 35…40%. 
Питомі витрати електроенергії, 
яка необхідна для знезараження 
води установками з УФ лампа-
ми низького тиску, складають 
4…10 Вт/м³ (що у 4-5 разів менше 
ніж в установок з УФ лампами 
середнього тиску). Крім того ви-
сокий ресурс УФ ламп низького 
тиску (який складає від 9000 до 
16000 годин роботи) робить ви-
користання установок з УФ лам-
пами низького тиску економіч-
но більш доцільним.

Використання в установках 
знезаражування питної води 
того або іншого типу УФ ламп 
обумовлене у першу чергу еко-
номічними, ресурсними та га-
баритними показниками. Так, 
у випадку, коли необхідно ви-
брати УФ установку з малими 
габаритами та великою продук-
тивністю, доцільно використо-
вувати УФ установки з лампами 
середнього тиску. Коли необхід-
но проводити знезаражування 
води з малими витратами енер-
гії, а габарити УФ установки не 
мають особливого значення, 
використовують установку з УФ 
лампами низького тиску.

Слід зауважити, що ефектив-
ність знезараження води зале-
жить від спектральних харак-
теристик УФ ламп (рисунок 3), 
кількості бактерицидної енер-
гії, яка поглинута водою, тобто 
від величини дози УФ опромі-
нювання (рисунок 4) та від кое-
фіцієнту поглинання водою УФ 
випромінювання α.

Рис. 1. УФ установка ВОДОГРАЙ В200.02М з УФ лампами середнього ти-
ску. Продуктивність 200 м³/годину, потужність 8 кВт. Питомі витрати елек-
троенергії — 40 Вт/м³

Рис. 2. УФ установка ВОДОГРАЙ В500.01-350-24Т6 з лампами низького ти-
ску та вбудованою автоматичною системою очищення кварцових чохлів. 
Продуктивність 550 м³/годину, потужність 8 кВт. Питомі витрати електрое-
нергії — 14,5 Вт/м³
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Як можна бачити, для знезараження практично всіх 
патогенних мікроорганізмів величина дози УФ опроміню-
вання не повинна бути меншою 150 Дж/м² (15 мДж/см²). На 
практиці для забезпечення надійного знезараження пит-
ної води дозу УФ опромінювання обирають не меншою ніж 
250  Дж/м² (25  мДж/см²). Така величина УФ дози забезпечує 
ефективне пригнічення життєдіяльності всіх наявних у 

питній воді бактерій, вірусів і 
найпростіших мікроорганізмів 
та робить воду безпечною для 
подальшого вживання.

Слід зауважити, що величина 
УФ дози залежить від прозорості 
води в УФ діапазоні. Тому при 

Рис. 3. Чутливість мікроорганізмів до дії УФ променів у залежності від довжини хвилі випромінювання

Рис. 4. Чутливість деяких мікроорганізмів до дії УФ променів у залежності від дози УФ опромінювання. Ефективність 
знезараження — 99,9%
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виборі УФ установки необхідно 
звертати увагу на поглинання 
водою УФ променів (величину 
коефіцієнта поглинання) або на 
прозорість води в УФ діапазоні. 
Величина УФ дози суттєво змі-
нюється при проходженні УФ 
променів через шар води завтов-
шки h:

D = D0 · exp(-α·h),

де D0 — величина дози УФ опро-
мінювання (D0 = E0·t) до проход-
ження шару води завтовшки 
h (cм);
α  — коефіцієнт поглинання УФ 
променів (cм-1):

- для чистої води з ар-
тезіанського джерела α = 
0,1…0,05 см-1;

- для води з підруслового 
джерела α = 0,15 см-1;

- для води з поверхневих 
джерел після фільтрації 
α = 0,2…0,25 см-1;

- для чистої води з поверх-
невих джерел α = 0,35 см-1;

E0  — інтенсивність УФ випромі-
нювання, яке падає на поверхню 
шару води, Вт/м².

У технічних параметрах УФ 
установок для знезаражуван-
ня води повинно бути вказано, 
якому коефіцієнту поглинання 
α (або якій прозорості води Т10 = 
(1  – α)·100%) відповідає вказана 
УФ доза. Тобто при виборі УФ 
установки слід звертати увагу 
на те, якому коефіцієнту погли-
нання відповідає вказана УФ 
доза. Наприклад, коли величина 
УФ дози, яку забезпечує УФ уста-
новка, відповідає прозорості 90-
95% (коефіцієнту поглинання 
α  = 0,1…0,05  см-1), то таку уста-
новку можна використовувати 
тільки для знезаражування чи-
стої води з артезіанських дже-
рел або питної води, яка прой-

шла глибоке очищення на фільтрах зворотного осмосу, або 
при використанні такої УФ установки необхідно зменшити 
проток води через її камеру знезаражування.

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ УФ УСТАНО-
ВОК ДЛЯ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ

УФ установки для знезараження питної води складають-
ся з камери знезаражування та шафи управління. Камера 
знезаражування, як правило, має циліндричний корпус, до 
якого приварені вхідний та вихідний патрубки, через які 
забезпечується надходження води до камери знезаражен-
ня та виток з неї знезараженої води. Корпус камери знеза-
ражування виконується з нержавіючої сталі. На зовнішній 
поверхні камери знезаражування можуть розташовуватись 
датчики контролю основних параметрів УФ установки, які 
забезпечують її надійну експлуатацію. Наприклад, датчик 
контролю інтенсивності УФ випромінювання, датчик наяв-
ності води у камері знезаражування, датчик температури 
води. Крім того, на корпусі камери знезаражування можуть 
бути розташовані клапан для випуску повітря, патрубки 
для відбору проб води та ін. В порожнині камери знезара-
жування розташовуються бактерицидні УФ лампи, які для 
забезпечення нормальних умов роботи УФ ламп та виклю-
чення прямого контакту з водою поміщені в трубчаті колби 
з прозорого для УФ випромінювання кварцового скла. Також 
у порожнині камери знезаражування може бути розташо-
ваний механізм очищення кварцових колб. Цей механізм 
забезпечує очищення зовнішньої поверхні кварцових колб 
від налипання на них органічних та мінеральних речовин, 
які утворюють щільну плівку. Ця плівка інтенсивно погли-
нає УФ випромінювання, в результаті чого різко знижується 
ефективність знезаражування води. В деяких УФ установках 
замість механізму очищення кварцових чохлів застосову-
ється зовнішній блок промивки, який забезпечує очищен-
ня кварцових колб шляхом їх промивання спеціальними 
розчинами. Живлення УФ ламп та управління роботою УФ 
установки, як правило, здійснюється за допомогою шафи 
управління.

УФ установки серії ВОДОГРАЙ оснащуються сучасною 
системою управління на основі мікропроцесорного контро-
лера. Система управління забезпечує оперативний контроль 
роботи знезаражуючої УФ установки. Наявність вбудованого 
GPRS модуля забезпечує надійний дистанційний контроль 
основних робочих параметрів, що забезпечує високий рівень 
автономності та значно зменшує витрати, пов’язані з екс-
плуатацією установки. Інформація про роботу УФ установки 
передається в режимі реального часу на комп’ютер або мо-
більний телефон оператора та у будь-який час може бути от-
римана через хмарний сервіс OwenCloud.
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Рис. 5. Оперативна інформація про роботу УФ установки ВОДОГРАЙ В200.02 (зав. N0943)

ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ
Метод знезараження води, 

який засновано на дії УФ випро-
мінювання, вже довів на прак-
тиці свою високу ефективність. 
Він може застосовуватись як 
самостійно, так і спільно з кон-
сервантом, наприклад з гіпохло-
ритом натрію. Так, на багатьох 
насосних станціях для знезара-
ження води використовується 
метод знезаражування води за 
допомогою УФ випромінюван-
ня. На станції водопостачання 
у м. Вознесенськ (Миколаївська 
обл.) дня знезараження питної 
води вже багато років успішно 
використовуються УФ установ-
ки ВОДОГРАЙ В200.03, продук-
тивністю понад 200 м³/годину, 
які знезаражують воду за допо-
могою спільної дії УФ випромі-
нювання і гіпохлориту натрію. 
Використання в УФ установках 
новітніх енергозберігаючих бак-
терицидних ламп низького тис-

ку з великим ресурсом роботи дозволяє знизити собівартість 
знезараження 1000 м³ питної води до EUR 5…10, що робить 
застосування технології УФ знезараження води доцільним та 
економічно обґрунтованим.

Знезараження води за допомогою ультрафіолетового оп-
ромінювання дозволяє не тільки забезпечити високу ефек-
тивність знищення присутніх у воді бактерій і вірусів, але і 
виключити забруднення питної води токсичними хлорор-
ганічними сполуками, які утворюються при знезараженні 
води хлором.

Метод знезараження води УФ випромінюванням за допо-
могою установок серії ВОДОГРАЙ отримав багато схвальних 
відгуків. Так, наприклад, Інститут гігієни та медичної еколо-
гії АМН України ім. О.М. Марзєєва вважає доцільним впро-
вадження технології УФ знезараження як альтернативного 
метода знезаражування питної води з метою підвищення її 
безпеки та якості.

В умовах російської агресії впровадження методу УФ 
знезараження води дозволяє не тільки швидко забезпечити 
населення країни якісною питною водою, цілком усунувши 
вірогідність виникнення небезпечних інфекційних кишко-
вих захворювань, але і повністю виключити пов’язану з ви-
користанням хлору небезпеку.
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