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WILO: НАСОСИ З РІЖУЧИМ МЕХАНІЗМОМ  
 З ОПТИМІЗОВАНОЮ ГІДРАВЛІКОЮ 

WILO SE представляє нові лі-
нійки насосів з ріжучим меха-
нізмом Rexa MINI3-S, Rexa FIT-S та 
Rexa PRO-S. Ці насоси оснащені 
новим міцним загартованим ра-
діальним ріжучим механізмом з 
ефектом подвійного зсуву.

Механізм, виготовлений 
з нержавіючої мартенситної 
хромованої сталі з твердістю 
59HRC, яку ще називають «ножо-
вою» сталлю високої твердості. 
Конструкція на всмоктуваль-
ній частині насоса складається з 
двох компонентів: з фіксованої 
ріжучої частини (поз. 2) та обер-
тової ріжучої головки (поз. 1). 
Ріжуча головка монтується на 
осі робочого колеса зі сторони 
всмоктування. Вона має 4 гострі 

Відведення стічних вод із багатоквартирних будинків, приватних будинків, та з великих 
виробничих підприємств стає все більш складною проблемою. Причиною цього є постійне 
збільшення твердих речовин у стічних водах. Це викликає закупорювання трубопроводів у 
системі, які тягнуть за собою великі фінансові втрати. Всі стикаються з цією проблемою 
і вирішити її можна за допомогою насосів з ріжучим механізмом Wilo.

ріжучі кромки, дві кромки з яких мають висоту в поло-
вину меншу від інших двох, це забезпечує додаткове 
обертання рідини перед робочим колесом для оптимі-
зації протоку та проходу подрібнених засмічень, до-
даткова швидкість рідини дозволяє підвищити тиск на 
виході з насоса. Фіксована ріжуча частина має 6 зубців. 
Три зубчики виходять за межі корпусу насоса, три інші 
зубчики знаходяться всередині корпусу насоса на вході 
до робочого колеса. Гострі ріжучі кромки розташова-
ні на цих зубах під певним кутом різання відносно до 
обертових лез головки. Обертання ріжучої головки в 
середині зафіксованої деталі з ріжучими кромками по-
дрібнює тверді відходи на невеликі фрагменти, які далі 
транспортуються у гідравліку без ризику засмічення.

Завдяки ріжучому механізму та гідравлічним харак-
теристикам насосів нової лінійки, які оптимізовані під 
високий напір, можна змонтувати напірний трубопро-
від діаметром від DN32, що значно економить затрати 
на монтаж всієї системи.

Wilo-Rexa MINI3-S
Підвищена експлуатаційна надійність у напірних 
каналізаційних трубопроводах для приватних 
будинків

W i l o - R e x a 
MINI3-S забез-
печує надій-
не відведення 
стоків та дре-
наж приват-
них будинків 
і земельних 
ділянок. Неве-
лика вага на-
соса та вбудо-
ваний штекер 
д о з в о л я ю т ь 
здійснити лег-
кий монтаж та Забезпечує напір до 20 м
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1  Радіальний ріжучий механізм з 
ефектом подвійного зсуву

2  Корпус із нержавіючої сталі, стій-
кий до корозії

3  Гідравлічна частина з ріжучим 
механізмом

4  Комбінований напірний фланець 
DN 32/40

5  Доступна версія з поплавковим 
вимикачем для управління залеж-
но від рівня

розмірами комерційних та комунальних будівлях для 
безпроблемного напірного водовідведення відповідно 
до стандарту DIN EN 12050-1. Додатково насоси мо-
жуть бути оснащені захистом від потрапляння рідини в 

1  Радіальний ріжучий механізм із 
подвійним зсувом

2  Стійкий до корозії двигун із нержа-
віючої сталі

3  Ущільнення двигуна двома меха-
нічними ущільненнями

4  Опціональний моніторинг камери 
ущільнення на протікання

5  Доступна версія з поплавковим 
перемикачем для управління 
залежно від рівня

Wilo-Rexa FIT-S
Надійність експлуатації напірного каналізаційного трубопроводу 
багатоквартирних будинків та офісних комплексів

підключення насоса, а завдяки 
варіанту насоса з поплавковим 
вимикачем можна дуже легко за-
пустити насос у роботу в автома-
тичному режимі: вкл/вимк насо-
са відбувається в залежності від 
рівня стоків в шахті або колодязі.

Лінійка цих насосів має більш 
широкий діапазон характерис-
тик по витраті і напорам, що доз-
воляє застосовувати в різних за 
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камеру ущільнення та поплавко-
вим вимикачем для автоматичної 
роботи. Корпус двигуна з нержа-
віючої сталі та подвійне механіч-
не ущільнення забезпечують на-
дійність роботи як у зануреному 
стані, так і при зниженні рівня 
рідини до верху гідравліки.

Забезпечує напір до 40 м

1  Радіальний ріжучий меха-
нізм з ефектом подвійного 
зсуву

2  Міцний корпус двигуна з 
сірого чавуну, згідно стан-
дарту ATEX для зони 1

3  Робота в незануреному 
стані, режим роботи S2-30 
хвилин

4  Два механічних ущільнення

5  Опціональний моніторинг 
камери ущільнення 

6  Силовий кабель. Опційно 
кабель може бути подовже-
ний згідно вимог замовника

1

2

3

4
5

6

Wilo-Rexa PRO-S
Міцний і довговічний, надійне транспортування при безперервній 
експлуатації в муніципальному та промисловому застосуванні

Ця лінійка насосів є ідеальним 
рішенням для комерційних, кому-
нальних та промислових застосу-
вань. Міцний двигун із корпусом 
з чавуну розроблений для безпе-
рервної роботи і простий в об-

слуговуванні. Подвійне механічне ущільнення та опці-
онально додатковий контроль від потрапляння рідини 
в ущільнювальну камеру забезпечують тривалий термін 
служби насоса. Двигун також стандартно має ATEX-до-
пуск і тому може використовуватися у вибухонебезпеч-
них зонах 2 та 1.

Технології, обладнання, матеріали
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ВІЛО УКРАЇНА
телефон гарячої лінії: 0 800 750 509

044 393 73 80, 044 393 73 89,  
www.wilo.ua

Wilo-Nexos NET-Intelligence
Надійна автоматизація для керування мережею 
напірного водовідведення

Розумна система керування Nexos NET дозволяє ке-
рувати окремими каналізаційними насосними станція-
ми, які об’єднані в одну мережу. Спорожнення насосних 
станцій може відбуватися частково або через певні про-
міжки часу за індивідуально розробленими алгоритма-
ми. Це дозволяє підтримувати оптимальну швидкість 
потоку в напірних трубах, що мінімізує ризик утворення 
відкладень і закупорки в системі трубопроводів.

Wilo-Rexa MINI3-S Wilo-Rexa FIT-S Wilo-Rexa PRO-S

Напірний патрубок DN 32/40 DN 32/40 DN 32/40

Вага 17 кг 35-50 кг 45-65 кг

Максимальний напір ~ 20 м ~ 40 м ~ 40 м

Макс. потужність 1~230V, 50 Hz 0,75 кВт 1,5 кВт 1,5 кВт

Макс. потужність 3~400V, 50 Hz 0,75 кВт 2,5 кВт 3,9 кВт

Виконання
Корпус двигуна  

з нержавіючої сталі
Корпус двигуна  

з нержавіючої сталі
Корпус двигуна  

з чавуну

Режим роботи в зануреному стані S1 S1 S1

Режим роботи в незануреному стані S3-20 % S2-15 хв S2-30 хв

Приклад застосування

Септики, збірні єм-
ності/насосні шахти

Відведення стічних 
вод громадських 

вбиральнь, напірна 
дренажна мережа

Залізничні станції, 
промислові буді-

вельні комплекси, 
комунальні насосні 

станції

Технічні характеристики нової лінійки насосів

Ваші переваги при використанні насосів Wilo-Rexa:
 економія витрат на монтаж завдяки використанню мінімальних діаметрів труб;
 зменшення загальних витрат завдяки оптимізованій гідравліці з високою ефек-

тивністю;
 забезпечення експлуатаційної надійності з оптимальною швидкістю відведен-

ня стоків від приватних будинків, офісних комплексів та комунальних насосних 
станцій.

Технології, обладнання, матеріали
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Концепція ESMIL Group – синтез виробничого потенціалу українсько-польсько-американської 
компанії та глибокої компетенції британського інжинірингового експерта у галузі мембранної 
фільтрації.

Компанії EKOTON Industrial Group та ESMIL Process Systems 
оголошують про злиття брендів і починають працювати 
під сумісним ім’ям ESMIL Group.

Компанії починають працювати під спільним 
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Якість води

НАУКОВІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ НОВОГО  
В УКРАЇНІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТА ЩОДО 
ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
О.В. Зоріна, д-р біолог. наук, с. н. с., ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ»
О.М. Іванько, д-р мед. наук, доцент, НДІ проблем військової медицини 
Української військово-медичної академії
О.М. Даниленко, Т.В. Скапа, Міністерство охорони здоров’я України
Є.О. Маврикін, асп., Інститут водних проблем та меліорації НААНУ

Будь-яка війна суттєво впливає на на-
вколишнє середовище, але ознаки та роз-
міри цих ефектів залежать від віддаленості 
проведення бойових дій та розвитку країн, 
які воюють [1]. Захисники довкілля наз-
вали ситуацію в Україні «екоцидом» і на-
магаються порушити міжнародну кримі-
нальну справу проти росії за руйнування 
довкілля, вже заподіяну її збройними си-
лами. Станом на 11 травня 2022 року вже за-
документовано 231 екологічний злочин рф 
на території України та в акваторії Чорного 
моря. Найбільше випадків екоциду вияв-
лено на Київщині — 34, Донеччині — 27 та 
Дніпропетровщині — 22 [2]. Інциденти ма-
ють далекосяжні масштаби і впливають на 
навколишнє природне середовище, якість 
повітря, ґрунту та води [3]. Використання 
російськими військами заборонених запа-
лювальних боєприпасів з білим фосфором, 
розливи палива, забруднення від знищеної 
військової техніки та озброєння, а також 
безсистемне захоронення загиблих, випа-
лювання лісів та перелогів — все це забруд-
нює ґрунт і підземні води хімічними речо-
винами, біологічними агентами, важкими 
металами, зокрема, окремі забруднення 
залишаться пріоритетними на тривалий 
час [4].

У зоні активних бойових дій особливо 
складною задачею є організація питного 
водопостачання населення. У деяких насе-
лених пунктах України через руйнування 
систем централізованого питного водо-
постачання, водопровідна вода або зовсім 
відсутня, або її якість не відповідає гігіє-
нічним вимогам, що є чинником захво-

рюваності та смертності людей. Через не-
достатнє очищення та знезараження вода 
може призводити до бактеріальних, віру-
сних та паразитарних захворювань, таких 
як холера, шигельоз, черевний тиф, пара-
тиф, вірусний гепатит А, амебна дизенте-
рія, лямбліоз тощо [5]. Відсутність питної 
води у достатній кількості може провокува-
ти зневоднення організму людини. Норма 
споживання питної води залежить від умов 
клімату, захворювань, віку та фізичного на-
вантаження на її організм. Втрата 20% води 
призводить до летальних наслідків [6]. На 
підприємства централізованого питного 
водопостачання лягає тягар проблем через 
негарантовану якість вихідної води, від-
сутність сталих умов проведення техноло-
гічного процесу водообробки, режиму екс-
плуатації водопровідних очисних споруд 
та мереж тощо.

Зокрема, у разі інтенсивного хімічно-
го та/або біологічного та/або радіаційного 
забруднення використання питної води 
повинно бути заборонено, навіть для гос-
подарських потреб. Однак, якщо фізико-хі-
мічні показники несуттєво перевищують 
гігієнічні нормативи, то у всіх країнах сві-
ту за визначених умов споживання такої 
води людиною тимчасово дозволяється [3, 7]. 
Зазначене пояснюється тим, що гігієнічні 
нормативи для таких показників встанов-
люються «із запасом», а нормативи для «ін-
дикаторних» показників  — орієнтуючись 
на прийнятність питної води споживача-
ми та з урахуванням інших екологічних 
та технологічних критеріїв, наприклад, 
якість природної води, відсутність корозії 
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тощо [8]. Зокрема, у Директиві 2020/2184/
ЄС [7] зазначено, що нормативи для показ-
ників розробляються з використанням 
принципу обережності для забезпечення 
безпечного споживання питної води відпо-
відної якості протягом усього життя.

З 2011 року у чинному законодавстві 
України (на відміну від європейського) від-
сутнє положення щодо можливості прий-
няття тимчасових гігієнічних нормативів 
з якості питної води [9]. А отже, у разі невід-
повідної якості водопровідної води згідно з 
вимогами ДСанПіН 2.2.4-171-10 централізо-
ване питне водопостачання населення по-
винно бути припинено. Зазначене не мож-
на дозволити, тим паче в умовах воєнного 
стану, тому що це призведе до погіршення 
санітарно-епідеміологічної ситуації в кра-
їні. Згідно з Директивою 2020/2184/ЄС [7] 
слід адекватно усвідомлювати ризики для 
здоров’я людей, що можуть бути спричи-
нені перебоєм у постачанні водопровідної 
питної води та тимчасовим споживанням 
некондиційної питної води.

З метою поетапної гармонізації україн-
ського законодавства та ЄС у 2010 році були 
розроблені та набули чинності ДСанПіН 
2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води пит-
ної, призначеної для споживання люди-
ною». Однак, у цьому документі передбаче-
но менш гнучкий принцип регламентації 
ряду показників у порівнянні з Директи-
вою 98/83/ЄС (та Директивою 2020/2184/ЄС) 
щодо якості питної води та рекомендація-
ми ВООЗ. Зокрема, як і у підготовленому до 

проходження державної реєстрації проєк-
ту ДСанПіН 2.2.4-171-22 «Гігієнічні вимоги 
до питної води, призначеної для споживан-
ня людиною» (далі — ДСанПіН 2.2.4-171-22), 
що розроблений на виконання зобов’язань 
України згідно з Угодою про асоціацію між 
Україною та ЄС. Тому за участю авторів цієї 
статті проведено наукове обґрунтуван-
ня превентивних заходів у сфері центра-
лізованого питного водопостачання для 
зменшення захворюваності та смертності 
населення в умовах воєнного стану при 
збройній агресії на території України. На 
останньому етапі проведеної роботи були 
розроблені та набули чинності ДСанПіН 
«Показники безпечності та окремі показ-
ники якості питної води в умовах воєнного 
стану та надзвичайних ситуаціях іншого 
характеру» (наказ МОЗ від 22.04.22 №683, 
зареєстровані в Мін’юсті України 25.05.22 р. 
№564/37900) (далі — ДСанПіН).

У ДСанПіН зазначено, що його вимоги 
застосовуються в умовах воєнного стану 
та під час надзвичайних ситуацій іншого 
характеру на окремій території протягом 
визначеного якомога найкоротшого періо-
ду за рішенням відповідної регіональної 
або місцевої комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки та надзвичайних си-
туацій. ДСанПіН вміщує вимоги до питної 
води водопровідної та з пунктів розливу. 
Якість питної води за показниками епі-
демічної та радіаційної безпеки повинна 
відповідати вимогам ДСанПіН 2.2.4-171, за 
іншими показниками — ДСанПіН (табл. 1).

таблиця Таблиця 1.  Порівняльна таблиця показників безпечності та якості питної води та їх нормативів

№
з/п

Найменування 
показників

Одиниці 
виміру

Проєкт 
ДСанПіН 

2.2.4-171-22

Критерій суттє-
вого погіршен-

ня якості
ДСанПіН

Реко-
мендації 

ВООЗ
Примітка

1 2 3 4 5 6 7 8
Санітарно-токсикологічні

а) неорганічні компоненти
1 Алюміній** мг/л ≤ 0,2-0,5 5,0 ≤ 0,5 ≤ 0,9
2 Берилій* мг/л ≤ 0,0002 - - -
3 Бор** мг/л ≤ 0,5-2,4 5,0 ≤ 2,4 ≤ 2,4

4 Кадмій** мг/л ≤ 0,001-
0,005 0,005 ≤ 0,005 ≤ 0,003

5 Кобальт** мг/л ≤ 0,1 1,0 -
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№
з/п

Найменування 
показників

Одиниці 
виміру

Проєкт 
ДСанПіН 

2.2.4-171-22

Критерій суттє-
вого погіршен-

ня якості
ДСанПіН

Реко-
мендації 

ВООЗ
Примітка

1 2 3 4 5 6 7 8

6 Миш’як** мг/л ≤ 0,01 0,25 ≤ 0,01 ≤ 0,01

за документом НАТО — 
0,02 мг/л у разі 

споживання протягом 
не більше 30 діб

7 Молібден** мг/л ≤ 0,07 0,5 - -
8 Натрій** мг/л ≤ 200 2000 ≤ 200 -
9 Нікель мг/л ≤ 0,02 1,0 ≤ 0,02 ≤ 0,07
10 Нітрати (за NO3) мг/л ≤ 50 225 ≤ 50 ≤ 50

11 Нітрити** мг/л
≤ 0,5 

(для коло-
дязів — 3,3)

15,0 ≤ 3,3 ≤ 3

12 Ртуть* мг/л ≤ 0,0005-
0,001 0,0025 ≤ 0,001 ≤ 0,06

13 Свинець** мг/л ≤ 0,01 0,3 ≤ 0,01 ≤ 0,01
14 Селен** мг/л ≤ 0,01 0,1 ≤ 0,01 ≤ 0,04
15 Стронцій** мг/л ≤ 7,0 35,0 - -

16 Сурма 
(стибій)** мг/л ≤ 0,005 ≤ 0,005 ≤ 0,02

17 Фториди** мг/л

для кліма-
тичних зон:

IV ≤ 0,7
III ≤ 1,2
II ≤ 1,5

(для коло-
дязів — 1,5)

4,5
≤ 1,5 (у 

Директиві 
ЄС — 1,5)

18 Хлорати мг/л ≤ 0,7 - ≤ 0,7 ≤ 0,7 1
19 Хлорити мг/л ≤ 0,7 - ≤ 0,7 ≤ 0,7 1
20 Хром загальний мг/л ≤ 0,05 0,25 ≤ 0,05 ≤ 0,05

21
Ціаніди (загаль-
на кількість усіх 
їх форм)**

мг/л ≤ 0,05 0,35 ≤ 0,05 -

за документом НАТО — 
у разі споживання  

5 л/добу — 6,0 мг/л у 
разі споживання про-
тягом не більше 7 діб;  
15 л/добу — 2,0 мг/л 
у разі споживання 

протягом не більше 
30 діб

б) органічні компоненти

22 Бенз(а)пірен* мкг/л ≤ 0,005-0,01 ≤ 0,01 ≤ 0,0007

23 Бензол** мкг/л ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 0,01

24 1,2-дихлор-
етан** мкг/л ≤ 3 ≤ 3 ≤ 30

25 Пестициди мкг/л ≤ 0,1 ≤ 0,1 2, 3

26 Пестициди 
(сума) мкг/л ≤ 0,5 ≤ 0,5 2, 4

27 Тригалоген-
метани (сума) мкг/л ≤ 100 ≤ 100 - 5

Якість води
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№
з/п

Найменування 
показників

Одиниці 
виміру

Проєкт 
ДСанПіН 

2.2.4-171-22

Критерій суттє-
вого погіршен-

ня якості
ДСанПіН

Реко-
мендації 

ВООЗ
Примітка

1 2 3 4 5 6 7 8

28 Хлороформ мкг/л ≤ 60  1000

в окремих 
випадках, 

пов’язаних 
з місцевими 

умовами, 
замість три-
галогенме-

танів можна 
визначати 

хлороформ, 
зокрема, за 
таких умов 
норматив 

хлороформу 
≤ 300 мг/л

≤ 300

29
Трихлоретилен 
та тетрахлор-
етилен (сума)**

мкг/л ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10

Фізико-хімічні показники
а) неорганічні компоненти

30 Загальна  
жорсткість ммоль/л ≤ 7,0-10,0 15,0 10

31 Мідь мг/л ≤ 1,0-2,0 3,0 2,0
32 Сухий залишок мг/л ≤ 1000-1500 2000 1500

Індикаторні показники за Директивою 2020/2184/ЄС та проєктом ДСанПіН 2.2.4-171-22
Органолептичні показники

33

Запах при  
t 20°С та при 
нагріванні до 
60°С

бали
≤ 2 
≤ 2 

(для коло-
дязів — 3)

4 3 -

34 Каламутність

нефело-
метрична 
одиниця 
каламут-
ності НОК 
(1 НОК = 

0,58 
мг/л)

≤ 1,0-3,5  
≤ 2,6-3,5 

— для 
підземного 
вододже-
рела (для 
колодязів 

— 3,5)

4,3 3,5

при-
наймні 
нижче  
5 НОК

35 Кольоровість градуси
≤ 20-35  

(для коло-
дязів — 35)

40 35

36 Смак і присмак бали
≤ 2  

(для коло-
дязів — 3)

4 3

фізико-хімічні показники
37 Амоній мг/л ≤ 0,5-2,6 2,6

38 Водневий 
показник

одиниці 
рН ≥ 6,5 та ≤ 9,0 ≥ 5,0 та ≤ 10,0 ≥ 6,5 та ≤ 9,0

Якість води
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У питній воді визначаються:
1,2-дихлоретан, тетрахлоретилен та трихлоретилен, тригалогенометани — у водопровідній питній воді з поверхне-
вих вододжерел.
Знезараження питної води та контроль залишкових концентрацій введених реагентів здійснюється відповідно до 
ДСанПіН 2.2.4-171.
* Речовини I класу небезпеки.
** Речовини II класу небезпеки.
Примітки:
1. Хлорати та хлорити визначаються у питній воді, якщо для її знезараження використовується діоксид хлору. Де 
це можливо, без шкоди для знезараження слід прагнути до нижчого значення хлоратів та хлоритів у питній воді.
2. Пестициди включають органічні інсектициди, органічні гербіциди, органічні фунгіциди, органічні нематоциди, 
органічні акарициди, органічні альгіциди, органічні родентициди, органічні слімициди, споріднені продукти (серед 
них регулятори росту) та їх метаболіти, продукти реакції та розпаду. Перелік пестицидів, що визначаються у питній 
воді, встановлюється в кожному конкретному випадку та повинен включати тільки ті пестициди, що можуть знаходи-
тись у джерелі питного водопостачання.
3. Норматив ≤ 0,10 мкг/л встановлюється для кожного окремого пестициду. У разі наявності в джерелі питного 
водопостачання алдрину, діелдрину, гептахлориду та гептахлорепоксиду їх вміст у питній воді повинен становити  
≤ 0,03 мкг/л для кожної з цих речовин.
4. Сума пестицидів визначається як сума концентрацій кожного окремого пестициду.
5. Сума тригалогенметанів визначається як сума концентрацій хлороформу, бромоформу, дибромхлорметану та 
бромдихлорметану.
6. Хімічне споживання кисню визначається у питній воді з поверхневих вододжерел.

№
з/п

Найменування 
показників

Одиниці 
виміру

Проєкт 
ДСанПіН 

2.2.4-171-22

Критерій суттє-
вого погіршен-

ня якості
ДСанПіН

Реко-
мендації 

ВООЗ
Примітка

1 2 3 4 5 6 7 8
39 Залізо загальне мг/л ≤ 0,2-1,0 3,0 ≤ 1,0

40 Марганець 
(манґан) мг/л ≤ 0,05-0,5 1,0 ≤ 0,5 ≤ 0,4

41 Сульфати мг/л ≤ 250-500 - ≤ 500
42 Хлориди мг/л ≤ 250-350 - ≤ 350

43
Перманганатне 
окиснювання 
(ПО)

мгО/л ≤ 5,0 20,0
без ано-
мальних 

змін
- 6

44
Хімічне спожи-
вання кисню 
(ХСК)

мгО/л не визна-
чається

не  
визначається

без ано-
мальних 

змін
- 6

Як можна бачити з таблиці 1, в ДСан-
ПіН для показників безпечності та якості 
питної води  зазначені нормативи, що від-
повідають максимальним їх рівням у про-
єкті ДСанПіН 2.2.4-171-22 для водопровідної 
питної води (Директиві 2020/2184/ЄС [6]), а 
також для питної води колодязів та капта-
жів джерел, що доводить безпечність таких 
концентрацій для людини. Під час визна-
чення переліку показників безпечності 
та якості питної води керувалися чинним 
переліком ДСанПіН 2.2.4-171-10 без показ-
ників, що через ті чи інші чинники не є 
пріоритетними в Україні та відсутні у Ди-
рективі 98/83/ЄС щодо води, призначеної 

для споживання людиною. У проєкті ДСан-
ПіН з’явилися нові показники безпечності 
та якості питної води  — одночасно з ПО у 
питній воді, що виготовляється з поверх-
невого джерела питного водопостачання, 
визначатимуть ХСК, а також у разі застосу-
вання зброї масового ураження або підозри 
щодо її застосування та забруднення пит-
ної води  — відповідні забруднюючі речо-
вини або біологічні агенти за допомогою 
відповідних засобів розвідки та контролю 
(набір для тестування води, військовий 
комплект хімічної розвідки, індикаторний 
комплекс для аналізу води за методикою 
Colilert тощо). Основними хімічними речо-

Якість води
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винами, що є складовою частиною хіміч-
ної зброї та визначаються у питній воді, є 
іприт, люїзит (похідна миш’яку), ціаністий 
водень, фосфорорганічні отруйні речови-
ни (зарин), мікотоксин Т-2 тощо. Ступінь і 
характер зараження води отруйними речо-
винами залежить від їх властивостей, спо-
собу зараження, величини джерела води та 
швидкості течії води в ньому. Тривалість 
зараження води залежить від властивостей 
та концентрації бойових отруйних речо-
вин, розміру водоймища, швидкості течії 
і складу води, метеорологічних умов, а та-
кож від величини сорбції (погашання) от-
руйними речовинами дном водоймища та 
рослинами.

Отруйні речовини типу зоман і V-гази 
швидко розчиняються у воді, не змінюю-
чи її запаху, кольору; гідроліз їх у воді іде 
повільно, особливо V-газів. Отруйні речо-
вини типу іприт у воді не розчиняються, 
а при попаданні у водоймище осідають 
на дно, залишаючи на поверхні масляни-
сту плівку; при наявності іприту вище 
4  мг/л вода набуває чіткий запах отруй-
ними речовинами. Для зараження води 
також можуть бути застосовані сполуки 
миш’яку, синильної кислоти, різні алка-
лоїди (стрихнін, аконітин та ін.), солі важ-
ких металів. Парами отруйних речовин 
вода відкритих водоймищ практично не 
заражається.

За вмістом відповідних речовин та бі-
ологічних агентів у документі зазначена 
мінімальна періодичність проведення ви-
робничого контролю якості питної води. 
Зазначено, що для забезпечення контролю 
безпечності та якості питної води у випад-
ку застосовування ДСанПіН підприємство 
питного водопостачання розробляє тим-
часову програму проведення виробничо-
го контролю безпечності та якості питної 
води, яка розробляється з урахуванням 
ДСанПіН 2.2.4-171 та вимог ДСанПіН. Вказа-
но порядок дій у випадку, коли безпечність 
і якість питної води за окремими показни-
ками не відповідає гігієнічним нормати-
вам, зазначеним у проєкті ДСанПіН.

Якщо немає можливості постачати 
питну воду централізовано, то населення 

повинно забезпечуватися привізною пит-
ною водою відповідної якості. Адекватне 
налаштування та експлуатація системи 
водоочищення із спеціальними методами 
(ультрафільтрація, зворотний осмос, адсор-
бція, іонний обмін тощо) може дозволити 
виготовляти безпечну питну воду майже 
з будь-якого вододжерела. Водночас вико-
ристання методу зворотного осмосу забез-
печує очищення води від простих солей 
на ≥ 98%, тоді як від органічних речовин 
із низькою молекулярною масою та дея-
ких неорганічних речовин (ціаніди тощо) 
може бути < 50%. Тому у разі забруднення 
води зброєю масового ураження отриман-
ня води питної якості не може здійсню-
ватися лише з використання установок 
зворотного осмосу, у такому випадку слід 
використовувати активоване вугілля та/
або іонообмінні фільтри тощо [10].

Виробникам питної води слід пам’ята-
ти, що на водопровідній станції використо-
вують п’ять бар’єрів для забруднень води: 
охорона вихідної води; очищення (за необ-
хідності); знезараження; належна експлуа-
тація та обслуговування систем зберігання 
та розподілу; виробничий контроль якості 
питної води. Якщо виявляються слабкі сто-
рони одного або більше бар’єрів, то збіль-
шується загальний ризик потрапляння 
забруднень у питну воду, і навпаки, поси-
лення навіть одного бар’єра знижує загаль-
ний ризик.

Під час воєнного стану підприємствам 
питного водопостачання слід рекоменду-
вати мати в наявності: більший запас реа-
гентів та засипок; резервні джерела елек-
тропостачання; засоби для підключення 
насосів до мобільних електростанцій; за-
соби для підготовки питної води спеціаль-
ними методами, заповнення мобільних 
цистерн (автоцистерн) та розливу питної 
води у тару споживача; засоби для ліквіда-
ції наслідків зараження (забруднення) те-
риторій, споруди та обладнання; споруди 
для захисту персоналу та засоби їх індиві-
дуального захисту. Зазначені вище заходи 
сприятимуть ефективнішій роботи під-
приємств питного водопостачання в умо-
вах сьогодення.

Якість води
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Висновок
Встановлено, що під час надзвичайної 

ситуації військового характеру в Україні 
чинні ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні ви-
моги до води питної, призначеної для спо-
живання населенням» потребують внесен-
ня суттєвих змін з метою:

- доповнення показників безпечності 
через появу нових ризиків забруд-
нення питної води;

- виключення окремих показників 
безпечності та якості за рахунок не-
пріоритетних;

- встановлення тимчасових гігієніч-
них нормативів для питної води во-
допровідної та з пунктів розливу у 
особисту тару споживачів та поряд-
ку їх використання;

- корегування періодичності прове-
дення виробничого контролю якості 
питної води;

- впровадження інших превентивних 
заходів для зменшення захворюва-
ності та смертності населення.

На підставі вищезазначеного розроб-
лені та набули чинності ДСанПіН «Показ-
ники безпечності та окремі показники 
якості питної води в умовах воєнного ста-
ну та надзвичайних ситуаціях іншого ха-
рактеру», що затверджені наказом МОЗ від 
22.04.22 р. №683 та зареєстровані в Мін’юсті 
України 25.05.22 р. №564/37900.
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вредных веществ. А по рекомендациям ВОЗ 
актуальными и приоритетными для ана-
лиза на сегодня являются более ста токсич-
ных органических примесей.

Это вещества различной структуры и 
физико-химических свойств, основные из 
них: галогенпроизводные углеводородов, 
производные алифатических кислот, бен-
зол и его производные, полихлорированные 
бифенилы, полиядерные арены, диоксины, 
различные классы пестицидов и регулято-
ров роста растений. Аналитическое опреде-
ление содержания в воде одного конкрет-
ного органического вещества  — сегодня 
достаточно дорогостоящая процедура, тре-
бующая наличия в лаборатории современ-
ных приборов, аттестованных методик и 
стандартных образцов, а также высококва-
лифицированного персонала. Осуществле-
ние контроля всего перечня органических 
примесей в воде — малореальная задача для 
большинства лабораторий Украины.

Наряду с этим давно известны и широко 
используются общие методы определения 
физико-химических характеристик воды: 
цветность, мутность, окисляемость, ХПК и 
БПК. Эти показатели, в общем, свидетель-
ствуют о качестве воды и, в частности, по-
казывают сумму органических примесей в 
воде.

Цветность поверхностных вод вызыва-
ется главным образом присутствием соеди-
нений железа и гуминовых и фульвокислот, 
как преобладающей части органической 
составляющей природных вод. Количество 
этих веществ зависит от геологических ус-
ловий в водоносных горизонтах и от коли-

ПРАКТИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ  
ОРГАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ В ВОДЕ 
А.А. Полищук, канд. хим. наук, ООО «Инфокс» филиал «Инфоксводоканал»

В Одессе.
— Мадам Циперович, и скоко это,  

страшно сказать, будет мине стоить?
— Для Вас, Семен Израилевич, это бесплатно!

— М-м-м... Звучит дороговато.

Рассматриваются общие показатели 
качества питьевой воды как меры общего 
содержания органических веществ в срав-
нении с современными методами физи-
ко-химического анализа. Апробирована ме-
тодика определения общего органического 
углерода, позволяющая определять с хоро-
шей точностью суммарную концентрацию 
всех органических примесей. Представле-
на возможная зависимость между содержа-
нием тригалометанов и ООУ.

Осуществление объективного и досто-
верного анализа воды с целью контроля ее 
качества является общей задачей для всех 
сфер водопользования и охраны водных ре-
сурсов и в первую очередь для обеспечения 
безопасности и безвредности воды в систе-
мах хозяйственно-питьевого водоснабже-
ния.

Актуальность и сложность задач разра-
ботки и внедрения эффективных, метроло-
гических аттестованных методов контроля 
качества воды обусловлена непрерывным 
расширением состава контролируемых 
параметров и ужесточением требований к 
чувствительности и точности реализуемых 
процедур контроля в связи с высокой ток-
сичностью многих контролируемых ком-
понентов.

Так в ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні ви-
моги до води питної, призначеної для спо-
живання людиною» по сравнению с ГОСТ 
2874-82 «Вода питьевая» существенно уве-
личено количество контролируемых пока-
зателей качества воды с 28-ми до 77-ми (по 
примесям органического характера с 0 до 
16-ти) и снижены уровни ПДК примесей 
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чества и размеров торфяников в речных 
бассейнах. Иногда определение цвета впол-
не достаточно для экспрессного анализа 
воды. Так контроль цветности сточных вод 
целлюлозно-бумажных комбинатов позво-
ляет контролировать содержание лигни-
новых веществ без проведения дорогостоя-
щих анализов органики.

Мутность воды обусловлена нераство-
римыми или коллоидными неорганиче-
скими и органическими веществами. В 
поверхностных водах это главным образом 
частицы ила, кремневая кислота, гидрокси-
ды железа и алюминия, бактерии и план-
ктон. Мутность воды определяется фото-

метрически путем измерения ослабления 
потока излучения при прохождении его 
через жидкость (турбидиметрия) или пу-
тем измерения интенсивности рассеянно-
го излучения (нефелометрия). Результаты 
этих измерений сильно зависят от длины 
волны используемого света, апертурного 
угла, угла измерения (характеристики фо-
тометра), формы, оптических свойств и 
распределения взвешенных частиц по раз-
мерам. Поэтому результаты измерения 
мутности невозможно сравнивать между 

собой. Нефелометрические измерения бо-
лее чувствительны и зависимы от разме-
ра и формы коллоидных частиц, поэтому 
предпочтительнее для вод с малой мутно-
стью. Турбидиметрические измерения ме-
нее чувствительны и предназначены для 
вод с большой мутностью. При достижении 
мутности воды <0,2 мг/дм³ в процессе водо-
подготовки происходит уменьшение содер-
жания биологических примесей (вирусов и 
микробов) на 70-80%.

Окисляемостью называют количество 
кислорода, эквивалентное расходу окисли-
теля на окисление загрязнений. Различают 
окисляемость перманганатную, бихромат-
ную и др. Окисляемость пропорциональна 
всем органическим и минеральным веще-
ствам, окисляющимся в условиях анали-
за. В этих условиях окисляются хлориды, 
бромиды, иодиды, сероводород, сульфиды, 
сульфиты, железо и марганец (2), нитриты и 
т.д. С другой стороны, многие органические 
соединения окисляются лишь частично, 
некоторые вообще не затрагиваются.

Как видно, перечисленные выше пока-
затели, несмотря на легкость и дешевизну 
их определения, включают в себя примеси 
как неорганического, так и органического 
характера, и то далеко не все. Поэтому их 
практически невозможно рассматривать 
как меру общего содержания органических 
веществ. Это косвенные показатели.

В настоящее время существуют способы 
и приборы, позволяющие определять с до-
статочной точностью концентрацию всех 
органических веществ суммарно одним 
определением. Сущность метода заключа-
ется в окислении органического углерода, 
содержащегося в воде, в жестких услови-
ях (сжигание, использование катализато-
ров, УФ-облучения) до диоксида углерода. 
Затем он определяется непосредственно 
(ИК-спектроскопия) или после восстанов-
ления до метана на пламенно-ионизацион-
ном детекторе (ПИД).

Нами в своей лаборатории апробирован 
и отработан метод определения общего со-
держания органических веществ на анали-
заторе углерода TOC 5000A фирмы Shimadzu 
(рис. 1).

Актуальность и сложность 
задач разработки и внедрения 

эффективных, метрологических 
аттестованных методов 
контроля качества воды 

обусловлена непрерывным 
расширением состава 

контролируемых параметров 
и ужесточением требований 

к чувствительности и 
точности реализуемых 

процедур контроля в связи с 
высокой токсичностью многих 
контролируемых компонентов
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Углерод может присутствовать в воде в 
двух формах: углерод органических сое-
динений (ООУ) и неорганический углерод 
(НУ). В органических соединениях углерод 
связан с другими атомами, как правило, с 
атомами углерода, водорода и кислорода. 
Неорганические формы углерода, в основ-
ном, представлены карбонат-ионами и рас-
творенной двуокисью углерода. Суммарное 
содержание обеих форм углерода носит 
название общий углерод (ОУ). Соотноше-
ние между указанными формами углерода 
можно выразить уравнением ООУ = ОУ - НУ.

Для определения содержания обще-
го углерода (ОУ) анализируемая проба 
впрыс ки вается в заполненную катализа-
тором реакционную трубку, нагретую до 
температуры 680°C. В результате сгорания 
органических веществ пробы образует-
ся двуокись углерода. Продукты сгорания 
уносятся из реакционной трубки потоком 

газа-носителя (воздух или азот). Далее га-
зовая смесь поступает в электронный осу-
шитель, где охлаждается и освобождается 
от водяных паров. Затем газ проходит че-
рез ловушку галогенов, в которой происхо-
дит поглощение хлора и других галогенов. 
Наконец, смесь газа-носителя и продук-
тов сгорания поступает в ИК-детектор, 
в котором производится измерение по-
глощения образующейся двуокиси угле-
рода. С выхода ИК-детектора снимается 
аналоговый сигнал, который формирует 
аналитический пик. При определении со-
держания неорганического углерода (НУ) 
измеряется двуокись углерода, выделяю-
щейся в газовую фазу при реакции кис-
лоты в специальном реакторе с карбона-
тами, гидрокарбонатами и растворенной 
в воде двуокисью углерода. Рабочая схема 
анализатора углерода TOC 5000A представ-
лена на рис. 2.

Рис. 1. Анализатор углерода TOC 5000A фирмы Shimadzu
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Площадь пика измеряется программой 
TOC-Control. Так как площадь пика пропорци-
ональна содержанию в пробе ОУ или НУ, за-
висимость между площадью аналитического 
пика и концентрацией в пробе ОУ или НУ 
задается градуировочной кривой. На основа-
нии введенной в память компьютера граду-
ировочной кривой программа TOC-Control 
подсчитывает концентрацию ОУ или НУ в 
пробе и выдает результат в выбранных ана-
литиком единицах массовой концентрации.

Следует учесть, что прибор может не-
сколько часов выходить на рабочий режим. 
Программа автоматически отслеживает 
дрейф и флуктуации базовой линии. При 
превышении прошитых в ПЗУ допусков 

прибор «не сдвинешь с места». Он также чув-
ствителен к внешним условиям, особенно к 
содержанию углекислого газа в воздухе рабо-
чей зоны, поскольку использует воздух для 
работы, а детекция происходит ИК методом 
определения СО2. Поэтому воздух перед по-
дачей в прибор необходимо дополнительно 
очищать от углекислого газа. Также прибор 
затратен в своем обслуживании и замене 
дорогостоящих наполнителей. В целом, при 
небольших количествах проб для анализа, 
преимущества подхода определения ТОС 
вместо окисляемости не столь очевидны.

Для приготовления основных градуиро-
вочных растворов растворяли навески реак-
тивов фирмы Мерк: 2,125 г гидрофталата ка-

Рис. 2. Рабочая схема анализатора углерода TOC 5000A фирмы Shimadzu

таблиця Таблица 1. Результаты градуировки

ОУ НУ
Концентрация С, 

мг/дм³ Площадь пика Стандартное 
отклонение

Концентрация С, 
мг/дм³

Площадь пика Стандартное 
отклонение

X Y Σ, % X Y Σ, %

1 244 1,86 1 311 1,95

5 1395 1,64 5 1446 1,46

25 7113 1,16 25 6980 0,98

50 14273 0,53 50 13972 0,27

Y= -40 + 286*X, r=1,0 Y= 37 + 279*X, r=1,0
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лия в случае ТС, 3,50 г гидрокарбоната натрия 
и 4,41 г карбоната натрия в случае IС в литре 
деионизованной воды. Получали, таким об-
разом, растворы с концентрацией 1 г/дм³ или 
1000  ppm. Рабочие растворы получали даль-
нейшим разбавлением основных растворов. 

Результаты градуировки прибора представ-
лены в таблице 1 и на рисунке 3.

Контроль качества воды, используемой 
в ЦХБЛ для приготовления рабочих и гра-
дуировочных растворов, дал следующие ре-
зультаты (таблица 2).

Рис. 3. Калибровочные графики определения ОУ (1) и НУ (2)

Рис. 4. Результаты мониторинга содержания ТС, IС и ТОС в водопроводной воде г. Одесса за 2018 год

таблиця Таблица 2. Результаты исследований воды в мг/дм³

Объект исследований ТС IС ТОС

Вода дистиллированная 1,247 0,630 0,617

Вода бидистиллированная 0,999 0,293 0,706

Якість води
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Результаты контроля содержания ТС, 
IС и ТОС в водопроводной воде г. Одесса 
представлены на рис. 4, 5, 6, и 7. Существу-
ют небольшие сезонные колебания концен-

траций ТС и IС, однако для ТОС это мало вы-
ражено. В целом содержание, прежде всего 
ТС и ТОС, в существенно меньшей степени 
IС в водопроводной воде определяется и за-

Рис. 5. Результаты мониторинга содержания ТОС в водопроводной воде г. Одесса за 2018 год

Рис. 6. Результаты мониторинга содержания ТС, IС и ТОС в водопроводной воде г. Одесса за 2019 год

Рис. 7. Результаты мониторинга содержания ТОС в водопроводной воде г. Одесса за 2019 год
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висит не только от состава исходной воды в 
р. Днестр, но и от качества проводимой во-
доочистки (смотри таблицу 3).

Средние значения ТОС в водопроводной 
воде г. Одесса равнялись 3,90 мг/дм³, мини-
мальные и максимальные составляли 1,51 
и 5,81 мг/дм³ соответственно.

Как видно из таблиц 3 и 4, содержание 
ОУ, НУ и ООУ свидетельствует о качестве 
водных объектов и об эффективности тех-
нологий, применяемых для водоподготов-
ки. Используемые на ВОС «Днестр» тех-
нологии коагуляции и фильтрации через 
песчаные фильтры практически не затра-
гивают макросолевой состав обрабатывае-
мой речной воды, при этом органическая 
составляющая уменьшается по концентра-
ции на порядок. В отличие от подготовки 
водопроводной питьевой воды, мембран-

ные технологии (обратный осмос), исполь-
зуемые в бюветных комплексах г. Одесса 
и довольно часто присутствующие в быто-
вых фильтрах, оказывают обратное воздей-
ствие на исходную воду. В результате пре-
имущественно и в сильной степени падает 
минерализация воды (НУ) при небольшом 

уменьшении содержания органических 
примесей.

Стандартные отклонения повторяемо-
сти, воспроизводимости, показатели точ-
ности результатов измерений при этом не 
превышают 4, 5 и 10% соответственно. До-
стоверных зависимостей между содержа-
нием ООУ и значениями перманганатной 
окисляемости или ХПК выявить не удалось.

ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги 
до води питної, призначеної для спожи-
вання людиною» устанавливает значение 

таблиця Таблица 3. Результаты исследований воды в мг/дм³

Объект исследований ОУ НУ ООУ

Река Днестр 68,8 31,27 37,53
Водопровод г. Одесса 36,11 32,75 3,36

Степень уменьшения, раз   1,9 1,0 11,2
Водопровод г. Одесса 36,11 32,75 3,36
Вода после мембранных фильтров 4,41 2,52 1,89

Степень уменьшения, раз   8,2 13,0 1,8
Водопровод г. Одесса 36,11 32,75 3,36
Вода, умягченная после ионообменных смол 20,73 18,65 2,08

Степень уменьшения, раз   1,7 1,8 1,6
Бювет №2, парк Победы, скважина 66,6 64,71 1,89
Бювет №2, питьевая вода 21,57 20,27 1,3

Степень уменьшения, раз   3,1 3,2 1,5
Бювет №7, ул. И. Рабина, 1, скважина 62,98 60,58 2,4
Бювет №7, питьевая вода 14,58 12,54 2,04

Степень уменьшения, раз   4,3 4,8 1,2
Вода «Куяльник» (не дегазиров.) 392,6 408,9

таблиця Таблица 4. Результаты исследований воды

Объект исследований Цветность, 
град

Окисляемость, О2 мг/дм³ Содержание С, мг/дм³

KMnO4 K2Cr2O7 ОУ НУ ООУ

Водопровод, г. Одесса 6 2,72 13,83 35,2 32,6 2,6

р. Днестр 17 4,0 18,43 69,6 31,1 38,5

Стоки СБО, г. Одесса 30-50 6-12 50-70 130-200 28-38 102-162
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ТОС для водопроводной воды не более 8,0 
мг/дм³. При этом ТОС может определяться 
вместо перманганатной окисляемости, т.е. 
параметр ТОС не обязателен для выполне-
ния, они взаимозаменяемы. В Директиве 
98/83/ЕС количественное содержание об-
щего органического углерода не регламен-
тируется, это индикаторный параметр. 
Он должен быть стабильным во времени, 
без анормальных изменений. В случае су-
щественного изменения содержания ООУ 
необходимо проведение дополнительно-
го мониторинга отдельных органических 
соединений. В ДСанПіН 2.2.4-171-22 введен 
«загальний органічний вуглець (ЗОВ)» в 
качестве индикаторного параметра. Его со-
держание не регламентируется — «без ано-
мальних змін». При этом ЗОВ не требует 
определения в случае поставки питьевой 
воды в количестве менее 10 тыс. м³ в сутки, 
но определяется перманганатная окисля-
емость. Также перманганатная окисляе-
мость не требует определения при опреде-
лении ЗОВ.

В США Агентством по охране окружаю-
щей среды (EPA) принято содержание ООУ 
на уровне 4 мг/л в сырой питьевой воде, 
подлежащей хлорированию, в качестве 
предела для образования тригалогенмета-
нов. В Канаде, согласно директиве [5], для 
воды, прошедшей обеззараживание хлори-
рованием, установлено значение органи-
ческого углерода 4 мг/дм³. Рекомендуемое 
значение — 2 мг/дм³. В Японии установлен 
стандарт на ООУ (ТОС) для питьевой воды 
независимо от способа очистки 3 мг/дм³ [6]. 
В РФ органический углерод является од-
ним из показателей качества бутилирован-
ной воды согласно СанПиН 2.1.4.1116-2002 
«Питьевая вода. Гигиенические требования 
к качеству воды, расфасованной в емкости. 
Контроль качества». Для воды высшей кате-
гории предельное значение органического 
углерода составляет 5 мг/дм³, для воды пер-
вой категории  — 10 мг/дм³. В отношении 
воды централизованного водоснабжения 
данный норматив не установлен.

Параметр ООУ (ТОС) важен для оценки 
возможности использования различных 
источников водоснабжения, обоснования 

новых и валидации известных эффектив-
ных и безопасных для здоровья методов 
водоподготовки питьевой воды, прогноза 
образования побочных продуктов ее обез-
зараживания.

Так, например, существует корреляция 
между содержанием тригалометанов и 
ООУ:

С тгм = -172+(1*Сl2 мг/дм³) + (4* время.ч) + 
(5*ООУ мг/дм³) + (27*рН)  R=0.8

При СООУ <5 и ССl2 <1,2 мг/дм³ вероят-
ность того, что сумма ТГМ будет меньше 
100 мкг/дм³, достаточно высока.

Выводы. Метод определения ТОС в су-
щественно большей степени отображает 
общее содержание органических приме-
сей в водных объектах, по сравнению со 
старыми общими параметрами: окисляе-
мостью, ХПК. ТОС важен для прогнозирова-
ния общего содержания хлорорганических 
соединений при обеззараживании воды 
хлором или хлорсодержащими агентами. 
Однако, ввиду своей большой затратности, 
времени анализа уступает им. Параметр 
ТОС более информативен, однако для ла-
бораторий водоканалов проще, быстрее и 
дешевле оперировать окисляемостью. Хотя 
в Украине в некоторых случаях, в силу 
специ фики состава воды, ТОС может быть 
более выгодным параметром в сравнении 
с окисляемостью для обеспечения соответ-
ствия качества питьевой воды норматив-
ным требованиям.

Однако при всей своей прогнозной зна-
чимости ТОС является индикаторным па-
раметром. Он дает общие представления о 
загрязненности воды органическими ве-
ществами без конкретизации их состава 
и свойств. При этом остается неизвестным 
источник появления ТОС в воде: это при-
родное состояние воды или антропогенное 
влияние. В первом случае, невозможно го-
ворить об исходных каких-либо рисках для 
водоснабжения, кроме как, например, по-
явления галогенпроизводных при хлори-
ровании воды или необходимости усиле-
ния очистки активированным углем при 
озонировании. Во втором случае требуется 
дополнительное изучение состава воды и 
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при необходимости дополнительное уси-
ление технологий водоподготовки.

Поэтому при нормировании ТОС более 
логичным является подход ЕС, когда количе-
ственное содержание общего органического 
углерода не регламентируется, это индика-
торный параметр. Он должен быть стабиль-
ным во времени, соответствующим природ-
ному фону, без анормальных изменений. 
Что и реализовано в ДСанПіН 2.2.4-171-22.
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Обов’язкова інформація
Кожен шаблон  — це пові-

домлення, після ознайомлен-
ня з яким у людини не по-
винно виникнути додаткових 
запитань.

Наприклад, якщо це пові-
домлення про відключення 
водопостачання, воно повин-
но містити лаконічні відповіді 
на запитання «Коли відклю-
чення?», «Де відключення?», «З 
якої причини відключення?», 
«Коли планують закінчити 
роботи і відновити водопоста-
чання?» тощо.

Якщо це повідомлення про 
пошук співробітників, то, так 
само, треба напрацювати від-
повіді на «золоті» питання, які 
турбують кожного пошукача 
роботи: назва посади, основні 
обов’язки, розмір матеріаль-
ної винагороди, чи наявний 
пакет соціальних послуг тощо.

Можна розробити не тіль-
ки шаблони для поточних ого-
лошень. Наприклад, привітан-
ня зі святами також можуть 
виглядати стилізовано та схо-
же один на одного — в корпо-
ративних кольорах, з логоти-
пом та якимись композиційно 
схожими елементами.

ЯК ПРАВИЛЬНО НАЛАГОДИТИ РЕГУЛЯРНІ ОПОВІЩЕННЯ.
ЩО ТАКЕ ШАБЛОНИ, ЯК ЇХ РОЗРОБИТИ ТА ЗАПОВНЮВАТИ
Надія Величко, PR-менеджерка КП «Чернівціводоканал»

Підприємства водопостачання та водовідведення займаються рутинною роботою — підйом води, пода-
ча її споживачам, прийом та переробка каналізаційних відходів. Якщо проаналізувати зміст повідомлень, 
з якими водоканали звертаються до споживачів, то в переважній більшості це будуть однотипні меседжі: 
нагадування про передачу показників лічильників, повідомлення про припинення чи відновлення водопоста-
чання, ремонтні роботи тощо. Для того, щоб по кільканадцять разів не друкувати одне й те ж саме, не при-
думувати щоразу нові тексти, не малювати одні й ті ж самі схеми, дуже зручно використовувати шабло-
ни. Це не тільки економить робочі людино-години ваших співробітників, а й привчає споживачів до певного 
візуального або текстового ряду.

Як робити шаблон (загальна методологія)
1. Знаходите проблему або періодично запитувану інформа-

цію (нагадування про сплату послуг, роз’яснення по тари-
фу, щомісячний звіт, графік подання показників, відвіду-
ваність сайту тощо).

2. Затверджуєте у керівництва, що воно не проти оприлюд-
нення такої інформації.

3. Шукаєте зразки шаблонів у інших КП або малюєте на па-
пірчику схематично, що б там могло бути.

4. Створюєте сам шаблон (у Word, Canva, Googledocs, 
PowerPoint, Photoshop тощо).

5. Йдете додому, приходите на наступний день, передивляє-
тесь, допрацьовуєте.

6. Показуєте 1-2 особам, допрацьовуєте.
7. Показуєте керівництву, переробляєте (іноді ні, але це у ви-

падку, якщо керівництво вже впевнене у ваших шаблонах і 
довіряє вам).

8. Оприлюднюєте його там, де запланували.
9. Насолоджуєтесь статистикою лайків та перепостів.

Шаблони можуть бути текстові або у вигляді ілюстрованих 
оголошень. Відповідно, будемо говорити і про ті, і про ті.

Комунікативна політика
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Текстові шаблони
Текстовими шаблонами ми 

користуємось усі і з першого 
класу. Класичне «Третє вересня. 
Класна робота»  — один із пер-
ших шаблонів тексту, з яким 
познайомився кожен із нас. Такі 
шаблони стануть у пригоді для, 
наприклад, sms-розсилки пові-
домлень, коли месенджер про-
сто не підтримує картинки. Таке 
повідомлення має бути лаконіч-
ним, зрозумілим і максимально 
простим.

Замість «У зв’язку з прове-
денням аварійно-ремонтних 
робіт по заміні запірної арма-
тури 10.10.2022 буде відключено 
водопостачання з 11 до 18 ранку 
на вулиці Перемоги» варто на-
писати «Жителі вул. Перемоги, 
запасіться водою! Для заміни за-
сувки відключимо воду з 11 до 18 
години у понеділок 10 жовтня».

Взагалі, варто переходити від 
бюрократизмів до живої розмов-
ної мови.

Шаблони у вигляді картинок  
або картинок із текстом

Це можуть бути просто кар-
тинки, можуть бут картинки з 
текстами. Наприклад, якщо у вас 
постійно трапляються аварійні 
відключення, варто мати кілька 
заздалегідь написаних текстів. 
Або, ще краще, зберігати усе вже 
написане в окремому документі. 
За потреби ви тільки змінюєте 
дату та місце аварії.

Шаблони з фотографіями, 
картинками, векторними зобра-
женнями можна створювати в 
будь-якому графічному редак-
торі  — від Paint до Photoshop. 
На думку авторки статті, най-
зручніший інструмент саме для 
графічних шаблонів  — це он-
лайн програма сanva.com. Ось її 
переваги:

- Безкоштовна, доступна (за умови наявності доступу 
до інтернету) з будь-якого гаджета.

- Проста у використанні. Сьогоднішній світ пере-
повнений красивими картинками, які створили про-
фесійні дизайнери. Пощастило тому комунальному 
підприємству, в штаті якого є професійний дизайнер, 
але зазвичай його там немає. Створені в Canva проекти 
виглядають схожими на такі, які створені професій-
ним дизайнером. Там є мож-
ливість вирівнювання об’єктів 
за певними інтервалами (посе-
редині, між колонками тощо), 
автоматичний підбір кольорів, 
шаблони, в яких можна міняти 
від однієї літери до всього-всьо-
го.
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- Можлива командна ро-
бота. Ви створюєте об-
ліковий запис свого кому-
нального підприємства і 
додаєте до команди (надає-
те доступ) людям, які або бу-
дуть користуватись цими 
шаблонами разом із вами 
(ваші колеги по посаді), або 
будуть їх безпосередньо 
використовувати для опові-
щення (наприклад, диспет-
черська служба).

- Можна з одного шаблона зро-
бити кількасот повідомлень, 
і вони всі там зберігатимуть-
ся. Або не зберігатимуться — 
це вже як ви захочете.

Програма має силу-силенну 
безкоштовних функцій, хоча по-
стійно пропонує і платну версію 
з розширеними можливостями. 
Безкоштовно там можна створи-
ти анімовану картинку або на-
віть невелику анімацію.

Коли ви вже знаєте, про що 
буде оголошення, варто задума-
тись над дизайном. Можна:

- намалювати схематично 
на папері;

- пошукати оголошення схо-
жої тематики в інтернеті;

- почати робити сам ша-
блон, спираючись на вну-
трішнє відчуття гармонії 
та прекрасного.

Головне, щоб у результаті 
вийшло лаконічне, впізнаване та 
легко зрозуміле повідомлення.

Який би шлях ви не обрали, є 
кілька правил, які варто знати:

- ГРАМОТНІСТЬ! У словах 
та реченнях не повинно 
бути помилок. Перевіряти 
можна на https://slovnyk.ua/ 
або https://ukr-mova.in.ua/
perevirka-tekstu.

- Кольори краще підібрати на колірному колі Іттена color.
adobe.com, їх не повинно бути більше чотирьох.

- Шаблон не повинен кидатись в очі, але й не губитись серед 
інших повідомлень.

- Краще, щоб на кожному шаблоні був логотип вашого під-
приємства.

Зміст — це важливо!
Шаблони, як і будь-які інші інформаційні повідомлення, 

повинні бути написані лаконічно та з правильно розставле-
ними акцентами. Прочитайте уважно наступні два тексти.

У першому випадку назва фірми-виконавця губиться 
в тексті, а от назва комунального підприємства чітко ви-
діляється на фоні іншого тексту. Хто саме винен у відклю-
ченні, читач не буде довго розбиратись, усі прокльони та 
невдоволення посипляться на голову комунального під-
приємства.

У другому повідомленні першими словами йде назва під-
приємства, якому, власне, і потрібне це відключення. Навіть 
не дочитуючи інформацію до кінця, читач вже зрозумів, хто 
виконавець робіт. І навіть приписка від імені комунального 
підприємства в кінці повідомлення не викликає негативу 
саме на адресу КП.

Комунікативна політика
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Скільки шаблонів треба мати?
Скільки вам треба. Однак не 

варто забувати, що спілкування 
з клієнтами не повинно обмежу-
ватись картинками, хоча б раз 
на тиждень варто робити якусь 
розповідь у класичному форматі 
«текст+ілюстрації». Для того, щоб 
зрозуміти, які саме вам шабло-
ни потрібні, треба проаналізу-
вати комунікаційну діяльність 
підприємства за останні кілька 
місяців. Не варто забувати про 
сезонність, адже часто темпера-
турний режим, кількість опадів 
тощо впливають на роботу окре-
мих бригад або надання послуг 
у цілому.

Базово можна створити ша-
блони для таких повідомлень:

• початок ремонтних ро-
біт;

• завершення ремонтних 
робіт;

• аварія;
• аварію ліквідовано;
• щоденні/щотижневі/що-

місячні будь-які важливі 
показники підприєм-
ства;

• привітання зі свя-
том (рамка, логотип, 
шрифти);

• анонс відключення;
• анонс ремонтних робіт;
• звіт про ремонтні роботи;
• водяні знаки для фотозві-

тів.

Корисна інформація по виго-
товленню шаблонів для КП (і не 
тільки)

www.canva.com/uk_ua/  — 
сайт для швидкого та зручного 
створення картинок, шаблонів, 
оголошень тощо. Можна надати 
колективний доступ для того, 
щоб одразу кілька людей могли 
працювати і створювати шабло-
ни.

Комунікативна політика
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http://www.oooo.plus — окру-
глювач, отрикутнювач, вставляє-
те картинку і вирізаєте її під по-
трібний шаблон.

https://ua.depositphotos.com/
bgremover/upload.html  — вида-
лити фон і зробити *.png.

https://color.adobe.com/  — 
сайт для підбору гармонійних 
кольорів.

Kinemaster android, VN — до-
датки по створенню невеликих 
відео на мобільному телефоні.

https://www.photopea.com/ — 
аналог фотошопу онлайн, для 
тих, кому канви замало.

languagetool.org  — автома-
тична перевірка на грамотність 
в браузері Google. Дуже корисна 
у випадку великих текстів.

www.pdf2go.com  — онлайн 
зчитувач.

https://ufahameleon.ru/soft.
aspx?id=3  — шикарна програма 
для накладення водяних знаків/
логотипів, підписування вели-
кої кількості картинок «за один 
раз».

Комунікативна політика
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них осіб. Сотні людей на зміну цілодобово 
сортували, фасували і пакували речі пер-
шої необхідності, засоби гігієни, їжу, на-
пої, ліки. І відправляли до України. Важко 
виділити когось як приклад у цьому — всі 
показали приклад справжньої братньої до-
помоги.

З перших днів почалася робота з підго-
товки технічної допомоги містам України 
для забезпечення населення питною водою 
та надання послуг водовідведення. Особли-
во це стосувалося тих, хто перебував у зоні 
воєнних дій. І насамперед була потреба в 
генераторах струму, мотопомпах, облад-
нанні та матеріалах для виконання аварій-
но-ремонтних робіт. Зв’язок водопровід-

ВІЗИТ ПОЛЬСЬКИХ КОЛЕГ ДО УКРАЇНИ
Ю. Жерліцин, Президент ГО «Смарт місто»

Польща стала однією з країн, де мільйо-
ни українців, в основному дітей та жінок, 
знайшли прихисток. Спілкуючись із бага-
тьма колегами з водопровідного господар-
ства, дізнаюсь, що в багатьох родинах і сьо-
годні перебувають жінки та діти з України, 
і вони щиро радіють, коли діти перестають 
боятися літаків і різкого шуму. Коли зника-
ють потроху мовні бар’єри. А у поляків ви-
никає бажання вчити українську.

Водопровідники Польщі з перших днів 
долучилися до активної допомоги і спочат-
ку переважно це була гуманітарна допо-
мога. Водоканали в містах стали одними з 
найбільших пунктів, куди поступала допо-
мога від організацій, підприємств і приват-

Світ розділився до і після 24.02.22. Відважні і мужні взяли зброю в руки і стали на за-
хист України. Не менша відповідальність лягла на тих, хто залишився на виробництві, на 
службі, забезпечуючи належний рівень життєво важливих послуг — належних умов для 
життя, а інколи умов для того, щоб вижити. Водопровідно-каналізаційне господарство 
теж стало для багатьох свого роду фронтом, а дехто віддав своє життя, забезпечуючи во-
дою інших. Наявність води інколи відповідала наявності життя.

Мільйони людей рушили в світ, для більшості до того не відомий. І світ змінився теж. 
Не залишився осторонь наших проблем, нашого горя.
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ників України і Польщі був постійний як 
між асоціаціями, так і на рівні окремих під-
приємств. Краків — Дрогобич, Варшава — 
Київ, Катовіце — Суми, Слупськ — Харків, 
Гданськ — Бородянка … Лодзь, Забже та 
інші — до України надходили насоси, бен-
зопили, ремкомплекти…

У Гданську технічна допомога для водо-
каналів України була організована за ініці-
ативи Александри Дулькевич — Президен-
та міста та її заступника Пьотра Гжеляка. 
Студенти Гданської політехніки виступи-
ли з ініціативою віддати один гуртожиток 
для переселенців і там згодом розташува-
лися 120 осіб, у тому числі 76 дітей, в ос-
новному, з Одеської області. В організації 
технічної допомоги в Поморському воє-
водстві хочу виділити Гданську Фундацію 
Води (співпраця з водоканалами України 
від 2011 року) — президент Аліція Лох-Дзі-
до, підприємство «Гданські води» — голо-
ва правління Ришард Гаєвскі, Поморський 
водопровідний форум — голова Кристина 
Бабірецька. До цього процесу згодом до-
лучилися голова правління «Порту чистої 
енергії» Славомір Кішкурно та Міхал Гла-
сер — голова території метрополітарної 
Гданськ, Гдиня, Сопот та 50 гмін, що вхо-
дять до складу цього об’єднання. Голов-
ними темами спілкування були Україна, 
її інфраструктура, перемога, відбудова і 
шлях до Європи. Бажання допо-
могти пройти той шлях якомога 
швидше та ефективніше. Зро-
бити якомога менше помилок. 
Адже у польських колег є свіжий 
та, можливо, один із найкращих 
досвідів такого будівництва і 
головне — щире бажання по-
ділитися кращими практиками 
і безпосередньо взяти участь 
у відбудові інфраструктури в 
Україні. Тому було вирішено ор-
ганізувати візит до України вже 
зараз, на власні очі побачити 
розмір втрат і горя, познайоми-
тися з колегами в Україні і разом 
визначати пріоритети, шука-
ти шляхи співпраці у відбудові 
України. Було визначено 10 міст, 

майже 3000 км і 5 днів на подорож. Спочат-
ку був сумнів, чи вдасться те зробити, і ніщо 
не завадило зробити все саме так. Хочеться 
подякувати всім, хто брав участь у реаліза-
ції цієї програми, це була командна робо-
та, щире зацікавлене спілкування. Надія є, 
що продовження буде. У спільних планах 
і проєктах, що стосуватимуться важливих 
напрямків роботи:

- спільна робота в опрацюванні нор-
мативно-правових актів;

- стажування фахівців, тісна співпра-
ця на рівні експертів;

- проведення спільних конференцій, 
обмін кращими практиками та досві-
дом;

- активізація співпраці та прямі сто-
сунки підприємств та галузевих ор-
ганізацій України і Польщі.

В рамках візиту представники делегації 
з Польщі 13 червня прибули до міста Луцьк. 
У стінах міської ради з гостями поспілкува-
лися заступник міського голови Ірина Че-
белюк, а також працівники виконавчих ор-
ганів та комунальних підприємств Луцька.

Гості зазначили, що приїхали до Луць-
ка з метою допомогти налагодити робо-
чі контакти та поспілкуватися щодо від-

Міжнародна підтримка



34 ВИРОБНИЧО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

новлення, реконструкції та модернізації 
міської інфраструктури. Особливо їх заці-
кавили поточні досягнення та напрацю-
вання керівництва КП «Луцькводоканал», 
ДКП «Луцьктепло» та ЛСКАП «Луцьк-
спецкомунтранс».

Зокрема, Юрій Жерліцин, координа-
тор технічної допомоги для України, ви-
соко оцінив роботу директора «Луцькво-
доканалу» Віктора Гуменюка та зазначив, 
що позитивне враження від роботи цього 
підприємства, в тому числі, вплинуло на 
рішення делегації завітати саме до Луць-
ка. Під час свого візиту члени делегації 
разом із керівництвом міста обговорили 
можливі перспективи модернізації міської 
інфраструктури: мережі 
водопостачання та во-
довідведення, утилізація 
побутових відходів.

Віктор Гуменюк роз-
повів, що наразі очолю-
ване ним підприємство 
робить все можливе для 
реалізації проєкту з ре-
конструкції очисних спо-
руд, реновації каналіза-
ційних та водопровідних 
мереж. «По цих проєктах 
у нас є співпраця із Євро-
пейським інвестиційним 
банком, — додав він. — 
Зараз триває етап визна-

чення переможців тендерних 
пропозицій».

Одна із окреслених ним про-
блем — забезпечення якісною 
водою мешканців приєднаних 
територіальних громад, до яких 
у попередні роки не було прове-
дено водогін.

«Досі наші комунальні під-
приємства надзвичайно потуж-
но працювали по залученню 
міжнародних грантових коштів. 
На щастя, з початку війни наша 
інфраструктура не постраждала, 
однак питання модернізації досі 
нагальне. За час бойових дій до 
громади прибуло безліч вимуше-
но переміщених осіб, що значно 

збільшує навантаження на мережі. Зараз 
ми активно працюємо над можливим по-
кращенням інфраструктури для того, щоб 
забезпечити комфорт як лучан, так і при-
їжджих», — зазначила заступник міського 
голови Ірина Чебелюк.

Побувала делегація і в місті Ново-
град-Волинський. На зустрічі були присут-
ні міський голова М.П. Боровець, заступни-
ки міського голови В.О. Якубов, І.Л. Гудзь, 
начальник управління ЖКГ Годун О.В., на-
чальник КП НВМР «ВУВКГ» Тимофіїв О.В., 
директор КП НВМР «Теплокомуненер-
го» Тодорович Л.М., начальник КП НВМР 
«Житлосервіс» Прусак Б.О.

Міжнародна підтримка
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Міський голова розповів про місто, про 
проблеми та виклики, з якими доводиться 
працювати, послухав польських представ-
ників про їхні досягнення та напрацюван-
ня. Подякував Польщі за допомогу Україні 
під час війни.

Обговорили проблемні питання кому-
нальної галузі міста, виклики та проблеми 
функціонування в умовах воєнного стану, 
шляхи можливої співпраці та допомоги від 
польських колег.

О.В. Тимофіїв: «Я повідомив про ос-
новні проблеми, пов’язані із застарілістю 
обладнання, виробництва, проблеми з 
якістю, зношеністю і аварійністю мереж, 

відсутністю диспетчеризації та автома-
тизації процесів, проблеми з річковими 
водозаборами, величезні витрати елек-
троенергії, збільшення в рази вартості ре-
агентів, палива, матеріалів тощо. Розказав 
про фактично жахливий фінансовий стан, 
який виник внаслідок воєнної агресії рф та 
інші проблеми водопровідно-каналізацій-
ного господарства міста. Польські колеги 
розповіли, яким чином в їхній країні відбу-
валась робота по модернізації, а також за-
прошували до себе для перейняття досвіду. 
Обмінялися контактною інформацією з на-
дією на подальшу співпрацю та допомогу 
від них».

Міжнародна підтримка
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Також представники делегації відвідали 
Бородянку та Ірпінь. У Бородянці польські 
колеги оглянули зруйноване місто. Дирек-
тор місцевого комунального підприємства 
Сергій Кулик висловив подяку гостям за 
підтримку у відновленні інфраструктури 
та функціонуванні підприємства. Поль-
ська сторона наголосила на подальшій до-
помозі, обміні досвідом та започаткуванні 
тренінгів і навчань для фахівців комуналь-
них підприємств. Під час візиту до Ірпеня 
міський голова Олександр Маркушин по-
дякував польській делегації за підтримку у 
цей надзвичайно складний 
час та запевнив, що місто 
відкрите до співпраці і з 
вдячністю направить своїх 
фахівців для навчання та 
набуття кращого досвіду з 
метою відновлення інфра-
структури міста та грома-
ди.

У Києві польська де-
легація провела робочу 
зустріч із представника-
ми асоціації «Укрводока-
налекологія». Метою зу-
стрічі було налагодження 
робочих контактів щодо 
відновлення, реконструк-
ції та модернізації водо-
провідно-каналізаційної 

інфраструктури. Представники Асоціації 
розповіли польським колегам про роботу 
водоканалів в умовах війни та окреслили 
першочергові потреби водопостачальних 
підприємств.

«Ми раді бачити польських колег в 
Україні, це ще одне свідчення їхньої під-
тримки. Від самого початку війни Асо-
ціація «Укрводоканалекологія» активно 
шукала допомогу серед міжнародних гу-
манітарних організацій і зарубіжних парт-
нерів, і польські колеги одними з перших 
її надали. Наразі асоціація має базу даних, 
де консолідовані потреби українських во-
доканалів і окреслені проєкти, що плану-
ються до реалізації. Головна задача Асоці-
ації — збалансувати допомогу, щоб кожне 
постраждале українське місто отримало 
належну увагу. Вже є стратегія відновлен-
ня водопостачальних підприємств Укра-
їни, яка передбачає зарубіжні інвестиції. 
Ми бачимо це як глобальну модернізацію 
водопровідно-каналізаційного госпо-
дарства країни, вже маємо певні напра-
цювання і готові пропонувати конкретні 
рішення. Сподіваємось, що наші польські 
партнери долучаться до цього процесу і 
допоможуть у відбудові наших водока-
налів та нашої країни в цілому», — ска-
зав президент Асоціації «Укрводоканал-
екологія» Дмитро Новицький.

Міжнародна підтримка
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«Ми тісно співпрацювали з польськими 
колегами ще задовго до війни, а у військо-
вих реаліях їхня допомога і підтримка ста-
ли для нас рятівними. Дійсно, 
наразі українські водоканали 
потребують обладнання, ма-
теріалів, реагентів, спецтран-
спорту. Також польські фахівці 
можуть допомогти в розробці 
нормативної документації та 
проведенням дистанційного 
навчання для українських фа-
хівців водопровідної галузі. 
Ще одна важлива справа — це 
розповсюдження інформації 
про події в Україні, завдані 
окупантами руйнування та ро-
боту наших підприємств у та-

ких надскладних умовах. 
На сьогодні ми вже має-
мо стратегію відбудови і 
розвитку українських во-
доканалів, і досвід Поль-
щі нам дуже допоможе в 
цьому», — зазначив ди-
ректор Асоціації Олек-
сандр Шкінь.

Представники деле-
гації виявили бажання 
усіма доступними спосо-
бами допомагати у від-
будові українських водо-
каналів. За результатами 
зустрічі буде окреслено 
шляхи подальшої співп-
раці та реалізації нових 
проєктів із реконструкції 
водопровідно-каналіза-
ційної інфраструктури 
українських міст.

Делегація відвіда-
ла і м. Хмельницький, де 
відбулося спілкування 
із представниками во-
доканалу, тепломережі, 
спецкомунтрансу. Поль-
ські колеги поділились 
досвідом організації ро-
боти сміттєпереробного 

заводу, муніципального підприємства ВКГ, 
а також розповіли, яким чином залучались 
європейські кошти на модернізацію.

Міжнародна підтримка
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16 червня представники польської деле-
гації завітали до міста Бердичів. Приймало 
шановних гостей КП «Бердичівводоканал». 
На зустріч також був запрошений керів-
ник КП «Хмільникводоканал» Бойко С.П. 
На порядку денному головними були пи-
тання наявності та постачання реагентів 
для знезараження та очистки води в умовах 
воєнного стану, наявність та відповідність 
основного та допоміжного технологічного 
обладнання, стан джерел водопостачання 
та ін. Директор КП «Бердичівводоканал» 
Костянтин Анучін провів невелику екскур-
сію водоочисними спорудами, ознайомив з 
роботою насосних станцій.

«Як представники самоврядування мі-
ста Гданська, ми глибоко вражені тими 
знищеннями, які ми побачили в Бородянці 
та Ірпені. Дивуємося героїзму Українців, 
що боронять свою Батьківщину. Розмови з 
представниками водоканалів були дуже ці-
кавими і ми під враженням їх стійкості під 
час виконання своїх обов’язків по забезпе-
ченню мешканців водою.

Нам приємно, що технічна допомога 
з Гданська була доставлена вчасно і була 
використана для усунення пошкоджень та 
ремонту мереж. Плануємо і надалі підтри-

мувати технікою Бородянку. Ми би хотіли 
також ділитися з нашими братами-укра-
їнцями нашим досвідом у трансформації 
водопровідно-каналізаційного господар-
ства», — зазначив Ришард Гаєвскі, голова 
правління «Gdanskie Wody Sp.» Z o.o.

«Візит, який мав на меті ознайомити-
ся із станом водопровідно-каналізацій-
ного господарства України, яке бореться 
з технічними проблемами в наданні від-
повідних послуг, був організований вдало 
та безпечно, з урахуванням реалій сьогод-
нішньої ситуації в Україні. Як представник 
бізнесу вважаю, що це добрий час, щоб ор-

ганізувати поставку необхідного 
обладнання, а також запропону-
вати форми майбутньої співп-
раці у відбудові інфраструктури 
міст. Зустрічі в зруйнованих мі-
стах показують, якою ключовою 
задачею для мешканців є стан 
підземних комунікацій. Інфор-
мація того типу не презентова-
на в медіа, тому безпосереднє 
спілкування з фахівцями на міс-
ці може сприяти кращій профе-
сійній технічній допомозі для 
водопровідно-каналізаційно-
го господарства», — поділився 
враженнями від візиту Януш За-
дрош, Blejkan Cholding SA.

«Вже по завершенню візиту 
в медіа повідомили, що Україні 
всі 27 країн на рівні міністрів за-
кордонних справ у Люксембурзі 

підтримали пропозицію надання статусу 
кандидата на вступ до Євросоюзу. За кіль-
ка днів це питання буде розглянуто на Раді 
Євросоюзу в Брюсселі.

Це дає впевненість у тому, що Україна 
стане частиною європейської спільноти. 
А також ставить перед Україною відпові-
дальне завдання, в тому числі і перед водо-
провідно-каналізаційним господарством. І 
це завдання легше буде реалізувати спільно 
у тісній співпраці з європейськими колега-
ми і, в першу чергу, польськими», — додав 
Michal Glaser.

Міжнародна підтримка
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- У 2018 році завершено будівництво дру-
гої нитки Головного міського каналіза-
ційного колектору. 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРОБНИЧІ ДОСЯГНЕННЯ 
ПРАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ» у 2016-2022 роках

Приватне акціонерне товариство «Акціонерна компанія «Київводоканал» (далі — То-
вариство) — найстарше і найпотужніше водопостачальне підприємство України та одне із 
найбільших у Європі. Вже 150 років воно забезпечує питною водою м. Київ і очищує стоки 
столиці та прилеглих населених пунктів.

Товариство працює у рамках довгострокової стратегії оновлення та модернізації під-
приємства, розробленої ще в 2001 р. данським агентством охорони навколишнього се-
редовища СОWI, актуалізованої у 2020 році німецьким агентством Decon. Узагальнення 
стратегічних напрямів здійснено державним Науково-дослідним та конструкторсько-тех-
нологічним інститутом міського господарства.

Основними цілями даної стратегії є покращення якості послуг, турбота про довкілля, 
економічний та інфраструктурний розвиток підприємства. Найбільш активна робота у 
нижчезазначених напрямах розпочалась на підприємстві з 2016 року.

БУДІВНИЦТВО ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ
- Реалізовано більше 60 масштабних про-

єктів капітального будівництва.

Модернізація підприємства

Завершальний етап будівництва Другої нитки головного 
міського каналізаційного колектора

Всередині трубопроводу головного міського каналізаційного 
колектора

Всередині реконструйованого колектора

Міський голова Віталій Кличко інспектує здану в експлуатацію 
другу нитку головного міського каналізаційного колектора
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Модернізація підприємства

- У 2019 році закінчено реконструкцію 
хлорного господарства Деснянської во-
допровідної станції. 

- В рамках програми «Стоп хлор» рекон-
струйовано 5 артезіанських водопро-
відних станцій із встановленням елек-
тролізних установок для виробництва 
гіпохлориту. 

- 2018-2020 — на Дніпровській станції по-
будовано завод із виробництва діокси-
ду хлору. 

Презентація хлорного господарства Деснянської водопро-
відної станції

Обладнання з виробництва та дозування гіпохлориту на 
артезіанській насосній станції Виноградар-1

Нове обладнання хлорного господарства Деснянської водо-
провідної станції

Цех з виробництва діоксиду хлору на Дніпровській водопро-
відній станції

Елемент обладнання для знезараження води діоксидом хлоруХлорне господарство Деснянської водопровідної станції
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- З 2017 до 2022 року було реконструйова-
но 15 каналізаційних насосних станцій 
зі встановленням енергоефективного 
обладнання.

- *З 2018 до сьогодні виконуються роботи 
з будівництва насосної станції першого 
підйому Бортницької станції аерації. 

* Насосна станція першого підйому Борт-
ницької станції аерації (далі  — НСПП) з 
потужністю 600 тис. м³/добу приймає та 
перекачує стічні води правобережної та ліво-
бережної частин м. Києва на очисні споруди 
БСА.

У зв’язку з воєнною агресією росії виконання 
робіт з будівництва станції було призупинено, 
але починаючи з травня 2022 року будівельні 
роботи відновлено, загальний відсоток вико-
нання на сьогодні складає 72%.

ЗАХОДИ, ЩО РЕАЛІЗОВАНО  
ЗА РАХУНОК КРЕДИТНИХ КОШТІВ 
СВІТОВОГО БАНКУ

У 2019 році реконструйовано НВС тре-
тього підйому Деснянської водопровідної 
станції з впровадженням енергозберігаю-
чого обладнання, виконано реконструкцію 
енергогосподарства НС «Крутогірна», ціна 
контракту — 3 млн USD.

У 2020 році замінено механічне і елек-
тричне устаткування 20 підвищувальних 
насосних станцій, ціна контракту — 2 млн 
євро та 930 тис. грн.

Реконструйовані насосні станції 1-го 
підйому Дніпровської водопровідної стан-
ції з впровадженням енергозберігаючого 
обладнання, ціна контракту — 5,8 млн USD 
(роботи на завершальній стадії).

ОНОВЛЕННЯ ДИСПЕТЧЕРСЬКОЇ, ГІС, 
ISO, ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ
- У 2019 році оновлено Головну диспетчер-

ську Товариства. Виконано капітальний 
ремонт та суттєво підвищена функціональ-
ність приміщення. Та найголовніше — ви-

Запланований вигляд БСА після реконструкції

Поточний стан Бортницької станції аерації

Як виглядатиме Бортницька станція аерації після реконструкції

Як виглядатиме БСА після реконструкції Диспетчери на робочих місцях в оновленій головній диспетчерській

Модернізація підприємства
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користано нові програмні продукти для 
сучасного рівня інформаційної підтримки, 
головний з яких — геоінформаційна систе-
ма (ГІС).

- У 24 структурних підрозділах підприєм-
ства вже впроваджена система менеджмен-
ту якості за ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 
9001:2015, IDT, ISO 9001:2015, IDT) «системи 
управління якістю. Вимоги». 

- З 2016 року було придбано понад 70 оди-
ниць техніки. 

Екран у головній диспетчерській, де відображена інтерак-
тивна мапа водопровідних мереж

Сертифікати ISO  2018, 2019, 2020

Новий транспорт

Модернізація підприємства
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- У 2019 році було отримано ліцензію на по-
стачання електроенергії споживачу, відпо-
відно до Постанови НКРЕКП від 19.03.2019 
№351 для забезпечення власних потреб. 
Економічний ефект — зниження витрат То-
вариства на закупівлю електроенергії. За-
ощаджується близько 21,3 млн грн щорічно.

КЛІЄНТСЬКІ СЕРВІСИ
- Створено 5 сучасних центрів обслугову-

вання споживачів для фізичних осіб та 2 
для юридичних осіб. 

- Впроваджено нову білінгову систему.
- Запущено електронні особисті кабінети як 

для фізичних, так і для юридичних осіб.
- Запущено мобільний додаток для спожива-

чів.
- Відкрито сервіси для передачі показників 

лічильників через Вайбер та Телеграм.
- Запроваджено спеціальний онлайн-чат для 

консультацій, яким можуть скористатися 
споживачі з обмеженим слухом. Консуль-
тантами чату також працюють люди з об-
меженими можливостями та відповідни-
ми навичками. 

- Впроваджено в роботу чат-бот для опові-
щення абонентів про відключення водопо-
стачання.

Надання консультацій споживачам у ЦОСі Київводоканалу

Співробітниця Центру обслуговування споживачів спілку-
ється з відвідувачами

Обслуговування споживачів у ЦОСі

Співробітниця розрахункового департаменту на робочо-
му місці

Прийом споживачів у ЦОСі №4

Модернізація підприємства
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ПЛАНИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Співпраця з міжнародними  
організаціями
- За програмою «Французькі пільгові казна-

чейські кредити» від Уряду Франції зако-
ном України від 01.07.2021 №1608-IX рати-
фіковано Рамковий договір на реалізацію 
таких проєктів:

1) реконструкція системи водопоста-
чання Дніпровської та Деснянської 
водопровідних станцій із впрова-
дженням технології попередження 
гідроударів;

2) реконструкція Деснянської водопровід-
ної станції з впровадженням технології 
очистки промивних вод;

3) реконструкція напірних водопроводів 
№1 та №2 з впровадженням системи 
контролю втрат води.

Орієнтовна вартість проєктів —  
70 млн євро.
- За програмою Danida Business Finance в 

Україні запропоновані проєкти до реаліза-
ції:

1) реконструкція дюкерних переходів че-
рез р. Дніпро;

2) ремонт Головного міського каналізацій-
ного колектору у м. Києві; протяжність 
8,9 км;

3) реконструкція каналізаційної насосної 
станції «Правобережна» за адресою: вул. 
Промислова, 5/7 у Голосіївському районі 
м. Києва.

Орієнтовна вартість проектів —  
75 млн євро.
- У 2022 році заплановано проведення між-

урядових перемовин між Україною та 
Японією з приводу спрощення умов кре-
дитування по Проекту Реконструкції 
Бортницької станції аерації та проведен-
ня українською стороною повторної про-
цедури торгів для визначення генераль-
ного підрядника. Вихід на будівельний 
майданчик  — орієнтовно друге півріччя 
2023 року.

Робота під час війни
З 24 лютого 2022 року Київводоканал, як 

стратегічно важливе підприємство, продовжу-
вав працювати та за будь-яких умов безпере-
бійно забезпечувати столицю якісною питною 
водою та відводити і очищувати стоки. Фахівці 
Центрів обслуговування споживачів також про-
довжували працювати, вони надавали консуль-
тації абонентам через онлайн сервіси.

Одними з першочергових задач було ство-
рення резервних запасів води, підвищення без-
пеки та обороноздатності об’єктів, забезпечення 
резервного живлення на випадок вимкнення 
електроенергії. Тому фахівці опрацювали ре-
зервні схеми енергозабезпечення основних 
насосних станцій, підготували генератори для 
автономного живлення, закупили додаткові єм-
ності для зберігання і транспортування води.

Близько 200 співробітників підприємства 
приєднались до Української армії, щоб захища-
ти свою країну зі зброєю у руках. Крім того, Ки-
ївводоканал надає посильну фінансову та мате-
ріальну допомогу Збройним силам України та 
територіальній обороні.

Фахівці Київводоканалу також допомагали 
працівникам ДСНС у гасінні пожеж, які става-
лись через ворожі обстріли. При виникненні 
пожежі наші бригади оперативно прибувають 
на місце для відкриття пожежних гідрантів і за-
безпечення безперервної подачі води та належ-
ного тиску в мережі.

Спецтехніка Київводоканалу, зокрема ав-
токран, часто залучається для розбору зруйно-
ваних будівель не тільки в Києві, а й у сусідніх 
містах, наприклад, Бородянці.

Київводоканал використовує усі можли-
вості та ресурси, щоб надавати допомогу тим 
водоканалам, які цього потребують. Зокрема, 
фахівці та спецтехніка Київводоканалу брали 
активну участь у відновлені водопостачання мі-
ста Ірпінь. За рекордні 18 днів було прокладено 
водогін, яким вода зі столичних водопровідних 
станцій постачається у місто-герой Ірпінь.

Також фахівці підприємства допомагали ко-
легам із селища Бородянка та села Горенка відно-
вити водовідведення міста, відкачували стоки із 
затоплених каналізаційних насосних станцій.

Модернізація підприємства
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дводному просторі резервуарів чистої води (РЧВ) ство-
рюються сприятливі умови для поселення, перебування 
та розмноження природних комах (комарів, водомірів 
та інших), оскільки температура в РЧВ не опускається 
нижче 13…15°С. Колонії різновидів комах розселяють-
ся на вологих стінах та стелі резервуарів. Для довідки: 
тільки одна самка комара може відкладати до 150 яєць 
раз на 2-3 доби. З кожного відкладеного яйця незабаром 
з’являється личинка, потім лялечка, потім хробакопо-
дібні забруднювачі води, що осідають на дно резервуара 
і потім попадають під всмоктувальний патрубок насоса.

ДЕЗІНФЕКЦІЯ РЕЗЕРВУАРІВ ДЛЯ ПИТНОЇ ВОДИ
В.Т. Остапенко, канд. тех. наук, головний технолог асоціації «Питна вода України»
О.М. Гануш, директор КП ВКГ «Бориспільводоканал»
Т.С. Шаляпіна, канд. тех. наук, науковий співробітник ТОВ «Харківська інженерна компанія»

Потреба населення в якісній питній воді диктує жорсткі вимоги до систем збору, 
зберігання та розподілу води. У водопровідному господарстві резервуари викори-
стовуються як для створення певного запасу питної води, так і для її рівномірного та 
безперебійного постачання населенню. Так як вода у резервуарах знаходиться постій-
но, виникають проблеми, пов’язані з накопиченням мінерального нальоту та слизу на 
поверхні стінок і дна ємності, а також з появою специфічного затхлого запаху. Якщо 
попаданню мінерального осаду та слизу в просвіт водопровідних труб легко запобіг-
ти установкою відповідних фільтрів, то з поширенням у них мікроорганізмів необхід-
но боротися ґрунтовно і на професійному рівні. Тобто для забезпечення високої якості 
питної води необхідно постійно стежити за станом експлуатованих резервуарів та водо-
проводів, а також підтримувати їх у належному стані. Проведена своєчасно і відповідно 
до вимог санітарно-епідеміологічних норм дезінфекція резервуарів для питної води є 
головною умовою безпеки і якості води.

Відповідно до діючих сані-
тарних норм знезаражування 
резервуарів необхідно вико-
нувати:

 перед тим, як резервуа-
ри вводяться в експлуа-
тацію;

 після завершення 
періодичного очищен-
ня резервуара;

 при невикористанні 
резервуара протягом 
трьох і більше діб, а та-
кож в інших випадках.

Крім того слід брати до 
уваги, що джерелом мікробіо-
логічного забруднення резер-
вуарів часто стає атмосфер-
не повітря, комахи, ссавці та 
інша флора і фауна, яка може 
потрапити до резервуара, осо-
бливо, коли він контактує з 
атмосферним повітрям. Осо-
бливо складним періодом 
щодо запобігання мікробіо-
логічним та біологічним за-
брудненням є природне зни-
ження температури повітря 
нижче 8°С. У цей період у на-
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Діючими санітарними 
нормами передбачено, що 
якщо резервуар не вико-
ристовується протягом трьох 
і більше днів, вода з нього 
повинна бути повністю зли-
та та замінена на нову  — чи-
сту. Перед наступним запо-
вненням ємність необхідно 
продезінфікувати. Також не-
обхідно здійснювати періо-
дичну дезінфекцію водопро-
відної арматури, до складу 
якої входять муфтові елемен-
ти і клапани, а також шланги 
та трубопроводи. Для здійс-
нення знезараження водопро-
відну арматуру необхідно або 
занурити в спеціальний де-
зінфікуючий розчин або об-
прискати ним.

Процедура дезінфекції 
проводиться у кілька етапів.

Перший етап. Підготов-
ка. Спочатку відповідними 
фахівцями здійснюється по-
верхневий огляд резервуа-
ра на наявність технічних 
пошкоджень. Якщо є скарги 
споживачів щодо характе-
ристик води, що зберігається 
у цьому резервуарі, беруться 
зразки на різні види бактерій 
та грибків. Потім із резерву-
ара випускають всю воду та 
проводять огляд його вну-
трішньої частини на наяв-
ність будь-яких пошкоджень. 
Далі здійснюють механічне 
очищення внутрішніх по-
верхонь. Накопичений наліт 
і осад акуратно видаляють. 
Після завершення очищення 
резервуар необхідно проми-
ти кілька разів чистою водою. 
Максимального результату 
можна досягти, якщо викона-
ти промивання під тиском.

Другий етап. Дезінфекція. 
Дезінфекція резервуара може 

проводитися або за допомогою хімічних речовин, або 
фізичними методами — нагрівом, паром або ультрафіо-
летовим опромінюванням. Традиційно для дезінфекції 
резервуарів та водопровідної арматури використовують 
активні хімічні речовини на основі хлору. Як правило, 
сьогодні для проведення дезінфекції використовують-
ся речовини, які містять 10% розчин хлору. Вони вико-
ристовуються в якості суміші при механічному очи-
щенні або при обприскуванні внутрішніх поверхонь 
резервуара. Для досягнення знезаражуючого ефекту 
необхідно, щоб дезінфектант контактував з поверхнею, 
що знезаражується, протягом 1,5-2 годин, після чого ре-
зервуар необхідно кілька разів промити чистою водою.

Третій етап. Дезінфекція насосів, трубопроводів, во-
допровідної арматури і шлангів. Для проведення дезін-
фекції насосів, трубопроводів, водопровідної арматури 
і шлангів необхідно заповнити їх внутрішній об’єм де-
зінфікуючим засобом і залишити його на 24 години. Че-
рез добу дезінфікуючий розчин зливають, а обладнан-
ня, що знезаражувалося, промивають чистою водою.

Четвертий етап. Підготовка і введення в експлуата-
цію резервуара. На цьому заключному етапі здійсню-
ють хімічний та мікробіологічний аналіз змивів зі стін 
і дна. Якщо результати в нормі — ємність або конструк-
ція підходить для використання. Якщо отримані неза-
довільні результати  — процес дезінфекції здійснюють 
повторно.

Враховуючи, що для дезінфекції використовують-
ся токсичні речовини, у складі яких присутні великі 
концентрації небезпечного хлору, при проведенні зне-
зараження необхідно дотримуватись суворих вимог 
техніки безпеки та екологічних норм. Особливу увагу 
слід приділити видаленню дезінфікуючих розчинів, що 
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використовуються в якості 
дезінфікуючих засобів. Різ-
кий злив всього обсягу дезін-
фектанту та промивних вод 
може спровокувати локальне 
затоплення або ерозію ґрунту. 
Необхідно вжити заходів для 
того, щоб вода пішла на кінце-
ве місце збору через водопро-
від. Категорично забороня-
ється скидати промивні води 
та видалений при очищенні 
резервуарів бруд (у тому чис-
лі рідкі відходи) у водойми. 
Підвищена концентрація 
хлору та органічних речо-
вин негативно впливає на 
стан рослинності і риби в ній. 
Оптимальні варіанти утилі-
зації відходів: нейтралізація 
та скидання в каналізацію, 
вивезення спеціалізованими 
автоцистернами на очисні 
споруди.

Як видно, процес знезара-
ження резервуарів для питної 
води є досить складним, вима-
гає дотримання суворих норм 
безпеки та потребує впрова-
дження відповідних заходів 
з охорони навколишнього се-
редовища. Виникає питання: 
чи є можливість здійснюва-
ти дезінфекцію резервуарів, 
використовуючи іншу тех-
нологію, або замінити небез-
печний хлор на менш шкід-
ливі речовини? На щастя, такі 
технології існують. По-пер-
ше, це технологія озонуван-
ня, що забезпечує ефектив-
не знешкодження всіх типів 
мікроорганізмів, які можуть 
бути присутні у питній воді 
та всередині резервуарів для 
її зберігання. По-друге, це тех-
нологія, яка базується на ви-
користанні ультрафіолетового 
(УФ) випромінювання. Обидві 
технології забезпечують висо-

ку ефективність знезараження резервуарів та не завда-
ють шкоди навколишньому середовищу.

Так, для знезараження резервуарів була спеціально 
розроблена система знезараження PROMIN-X, яка базу-
ється на бактерицидній дії УФ випромінювання. Систе-
ма УФ знезараження складається з кількох герметичних 
бактерицидних опромінювачів та блока управління. Для 
здійснення знезараження одна частина бактерицидних 
опромінювачів розміщується на внутрішніх стінках ре-
зервуара, а інша — або на внутрішній поверхні кришки 
резервуара, або на спеціальному плаваючому засобі, за-
безпечуючи таким чином максимально ефективне зне-
зараження резервуара. Розміщення і тип бактерицидних 
випромінювачів обирається в залежності від конструкції 
та розмірів резервуара. Вибір схеми розміщення бакте-
рицидних опромінювачів всередині резервуара повинен 
забезпечити його рівномірне та інтенсивне опромінен-
ня. При правильному виборі типу, кількості та схеми роз-
міщення бактерицидних опромінювачів забезпечується 
ефективне знешкодження всіх типів мікроорганізмів, які 
можуть бути присутні всередині резервуара, знешкоджу-
ється причина утворення біоплівки, зникають комахи. 
Тим самим повністю виключається повторне мікробіо-
логічне забруднення резервуара. Тобто система УФ зне-
зараження PROMIN-X здатна забезпечити ефективне та 
надійне знезараження будь-яких резервуарів без вико-
ристання хімічних дезінфектантів.

Для збільшення ефективності знезараження (напри-
клад, при знезараженні контактних ємностей та різного 
роду резервуарів, які використовуються у фармацевтич-
ній та харчовій галузі) розроблена спеціальна модель 
системи знезаражування PROMIN-XM, яка складається 
зі знезаражуючої системи PROMIN-X та системи роз-
пилювання водного розчину перекису водню. Дія цієї 
системи заснована на спільній дії УФ випромінюван-
ня та активних радикалів, які утворюються в результа-
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ті фотохімічного окиснення 
розчину перекису водню УФ 
опроміненням. При ультрафі-
олетовому опроміненні пе-
роксиду водню відбувається 
його розкладання та утворен-
ня вільних радикалів ОН– 

Н2О2 + ην → 2ОН–,

які є найсильнішим окисню-
вачем і здатні руйнувати ба-
гато стійких речовин, а також 
знешкоджувати найпростіші 
мікроорганізми (у тому числі 
цисти лямблій), спори грибів, 
водорості та органічні речо-
вини, які забруднюють воду 
та надають їй неприємного 
запаху.

Вільні радикали, що утво-
рюються в результаті фотолізу, 
досить швидко розкладаються 
на безпечні воду і кисень. Три-
валість періоду рекомбінації 
пероксиду водню і вільних ра-
дикалів, які утворюються при 
фотолізі, становить 45-60 хви-
лин. Цього часу цілком виста-
чає не тільки для знешкоджен-
ня мікроорганізмів всередині 
резервуара, але і для знищен-
ня слизу, водоростей та інших 
органічних забруднювачів, що 
знаходяться на поверхні стін 
резервуара.

До основних конструк-
тивних особливостей систем 
знезараження PROMIN-X та 
PROMIN-XМ відносяться ви-
сокий рівень захисту корпу-
су опромінювачів (IP67), що 
дозволяє використовувати ці 
системи в умовах 100% воло-
гості, та висока стійкість до 
корозії  — корпус УФ опромі-
нювача виготовляється з нер-
жавіючої сталі марки AISI304 
та інших стійких до корозії 
матеріалів.

Знезаражуючі системи PROMIN-X та PROMIN-XМ:
 мають високу ефективність знезараження (99,9%);
 знезараження здійснюється без використання пари, хі-

мічних миючих та дезінфекційних засобів;
 характеризуються низькими витратами електричної 

енергії, яка необхідна для знезараження (питомі витрати 
електрики становлять 0,25-1 кВт∙годин/м³);

 мають коротку тривалість знезараження, яка становить 
від 30 до 60 хвилин;

 забезпечують знезараження резервуарів у повністю авто-
матичному режимі, що цілком виключає людський фак-
тор.
Таким чином знезаражуючі системи PROMIN-X та 

PROMIN-XМ здатні:
 забезпечити швидке та ефективне знезараження всіх ти-

пів резервуарів;
 ефективно знищувати всі типи бактерій, вірусів та інших 

мікроорганізмів;
 повністю виключити забруднення резервуара хімічними 

речовинами, які можуть потрапити до питної води або 
продуктів харчування;

 у комплекті з розпилювачем перекису водню (PROMIN-
XМ) підвищити ефективність знезараження, скоротити 
тривалість знезараження та забезпечити усунення сто-
ронніх запахів. За своїми показниками безпеки УФ си-
стема повністю відповідає екологічним нормативам та 
нормам ЄС.

Технології, обладнання, матеріали




