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 Забезпеченнѐ населеннѐ України 

питноя водоя длѐ багатьох регіонів 

країни ю одніюя з пріоритетних 

проблем, розв'ѐзаннѐ ѐкої необхідно 

длѐ збереженнѐ здоров'ѐ, поліпшеннѐ 

умов діѐльності та підвищеннѐ рівнѐ 

життѐ населеннѐ. 

Загальнодержавна програма 

«Питна вода України» на 2006-2020 

роки (далі – Програма), що 

затверджена Законом України від 

03.03.2005 р., № 2455-IV [1], 

спрѐмована на реалізація державної 

політики щодо забезпеченнѐ населеннѐ 

ѐкісноя питноя водоя відповідно до 

Закону України «Про питну воду та 

питне водопостачаннѐ». 

Розроблення Програми обумовлено: 

 незадовільним екологічним станом поверхневих та підземних джерел питного 

водопостачаннѐ; 

 потенційноя загрозоя ускладненнѐ санітарно-епідемічної ситуації в окремих 

регіонах країни внаслідок низької ѐкості питної води; 

 незадовільним технічним станом та зношеністя основних фондів систем питного 

водопостачаннѐ та водовідведеннѐ; 

 необхідністя переглѐду та вдосконаленнѐ нормативно-правових актів, державних 

санітарних норм і правил, стандартів та інших нормативних документів у сфері питної 

води та питного водопостачаннѐ; 

 застосуваннѐм застарілих технологій та обладнаннѐ в системах питного 

водопостачаннѐ та водовідведеннѐ міст та інших населених пунктів; 

 високоя енергоюмністя централізованого питного водопостачаннѐ та 

водовідведеннѐ; 

 недостатністя використаннѐ розвіданих запасів та перспективних ресурсів підземних 

вод длѐ питного водопостачаннѐ населеннѐ; 

 обмеженістя інвестицій та дефіцитом фінансових ресурсів, необхідних длѐ розвитку, 

утриманнѐ в належному технічному стані та експлуатації систем питного 

водопостачаннѐ та водовідведеннѐ. 
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Питне водопостачаннѐ країни 

майже на 80 % забезпечуютьсѐ за 

рахунок поверхневих вод. Якість води у 

поверхневих водних об'юктах ю 

вирішальним чинником санітарного та 

епідемічного благополуччѐ населеннѐ. 

Потенційні запаси поверхневих вод 

України становлѐть близько 209,3 км3  на 

рік, з ѐких лише 25 % формуятьсѐ в 

межах держави. Водночас більшість 

басейнів річок можна віднести до 

забруднених та дуже забруднених. 

Крім того, питомі норми 

водоспоживаннѐ перевищуять 

аналогічні показники розвинутих країн у 

1,5-3 рази і становлѐть понад 300 літрів 

на одну особу за добу, втрати в системах 

водопостачаннѐ сѐгаять 30-40 %, а в 

деѐких регіонах перевищуять 50 %. 

Сучасний незадовільний стан 

водних об'юктів показую, що проблеми у 

сфері охорони вод від забрудненнѐ та 

виснаженнѐ не тільки не знайшли 

вирішеннѐ, а й значно загострилисѐ, 

особливо в останні роки. Відсутність 

басейнового принципу контроля, 

управліннѐ і відповідальності за стан 

поверхневих джерел питного 

водопостачаннѐ, призводить до того, що 

частіше за все основні забрудняячі 

об’юкти промисловості, ѐкі обумовляять 

стан поверхневого джерела питної води, 

розташовані на території інших областей, 

а виготовленнѐ і споживаннѐ питної води 

з цього джерела відбуваютьсѐ на 

території іншої. 

 

Метою Програми є покращення 
забезпечення населення України 
питною водою нормативної якості в 
межах науково обґрунтованих 
нормативів (норм) питного 
водопостачання; реформування та 
розвиток водопровідно-каналізаційної 
мережі, підвищення ефективності та 
надійності її функціонування; 
поліпшення на цій основі стану здоров'я 
населення та оздоровлення соціально-
екологічної ситуації в Україні; 
відновлення, охорона та раціональне 
використання джерел питного 
водопостачання. 

 

Удосконаленнѐ водозаборів з 

поверхневих вод питного 

водопостачаннѐ та технологій підготовки 

питної води передбачаю длѐ виконаннѐ 

Програми – вдосконаленнѐ методів і 

засобів фізико-хімічного та біологічного 

очищеннѐ води шлѐхом використаннѐ 

процесів ультрафільтрації, інтенсифікації 

реагентної обробки з використаннѐм 

сучасних високоефективних коагулѐнтів, 

флокулѐнтів, флотореагентів, дозволених 

до використаннѐ органами виконавчої 

влади з питань охорони здоров'ѐ.  
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Дорожня карта управління джерелами питного 

водопостачання Харківської області – це система принципів, 

пріоритетних напрѐмків та конкретних заходів у сфері 

забезпеченнѐ населеннѐ регіону питноя водоя, ѐка б 

відповідала вимогам ДсанПіН2.2.4-171-10 «Гігіюнічні вимоги 

до води питної, призначеної длѐ споживаннѐ лядиноя» [2]. 

Мета дорожньої карти – підвищеннѐ рівнѐ екологічної 

безпеки питного водопостачаннѐ регіону за рахунок розробки 

та реалізації басейнового принципу управліннѐ поверхневими 

джерелами водопостачаннѐ задлѐ надійного забезпеченнѐ 

ѐкості питної води, ѐка б відповідала вимогам ДсанПіН2.2.4-

171-10. 

Завдання дорожньої карти – на основі проведеного 

ретроспективного аналізу стану природної води поверхневих 

джерел водопостачаннѐ в Україні, зокрема Харківської області 

у т. ч. Червонооскільського водосховища та р. Сіверський 

Донець та еколого-технологічних аспектів підготовки питної 

води та визначити: 

 причини погіршеннѐ екологічного стану цих джерел; 

 сформувати методологія формуваннѐ басейнового 

принципу управліннѐ поверхневими джерелами 

водопостачаннѐ; 

 визначити шлѐхи впровадженнѐ технічних рекомендацій 

щодо підвищеннѐ рівнѐ екологічної безпеки питного 

водопостачаннѐ регіону при значному антропогенному 

навантаженні на поверхневі джерела з урахуваннѐм їх 

незадовільного екологічного стану за рахунок реалізації 

басейнового принципу управліннѐ водними ресурсами; 

 забезпечити населеннѐ регіону питноя водоя, що 

відповідаю вимогам ДсанПіН2.2.4-171-10. 
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Рис. 1.1. Структура водокористування басейну  
р. Сіверський Донець за галузями економіки [16]. 

Довжина р. Сіверський Донець у 

межах України 723 км, течіѐ та площа 

водозбору 54,54 тис. км2, з них у 

Харківській області – 375 км і 22,03 тис. км2 

(40 % від площі басейну в межах України), 

Донецькій області – 95 км і 7,95 тис. км2 

(15%), Луганській області – 253 км і 24,56 

тис. км2 (15%). 

Гідрографічну мережу басейну 

утворяять 266 річок довжиноя більше 

10 км. У басейні на території України 

нараховуютьсѐ 158 водосховищ загальним 

об’юмом 1,6 млн. м3 з них 3 водосховища  

об’юмом більше 100 млн. м3. 

Водні об’юкти басейну р. Сіверський 

Донець ю головними джерелами 

водопостачаннѐ Харківської, Луганської і 

Донецької областей, а площа водозбору 

басейну р. Сіверський Донець ю одним з 

найбільш екологічно напружених регіонів 

України. 

Структура водокористуваннѐ, що 

склаласѐ у басейні р. Сіверський Донець, 

представлена усіма видами 

водокористуваннѐ, в тому числі з великим 

обсѐгом споживаннѐ води та екологічно 

небезпечні виробництва. 134 підприюмства 

здійсняять забір води з поверхневих 

водних об’юктів р. Сіверський Донець в 

тому числі по областѐх: Харківській – 39, 

Донецькій – 69, Луганській – 26. На рис. 1.1 

наведена структура водокористуваннѐ за 

галузѐми економіки. 

Загальне використаннѐ води річки 

Сіверський Донець у 2010 р. становило 

785,1 млн. м3, в тому числі на потреби: 

 господарьсько-побутові – 388 млн. м3; 

 виробничі – 319,2 млн. м3; 

 сільськогосподарське водопостачаннѐ 

– 7,347 млн. м3; 

 зрошуваннѐ – 11,72 млн. м3; 

 інші – 58,81 млн. м3. 

Загальний забір води басейну 

р. Сіверський Донець у 2010 р. становив 

1419 млн. м3, з ѐких 398,1 млн. м3 (28 %) 

забрано з підземних джерел, 1021 млн. м3 

(72 %) – з поверхневих. 

Рис. 1.2. Співвідношення забору підземних і 
поверхневих вод басейну р. Сіверський Донець 

по областях [16]. 



7 Рис. 1.4. Водогосподарська схема  

р. Сіверський Донець [16]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Річка Сіверський Донець ю основним 

джерелом питного водопостачаннѐ 

маловодних регіонів Донецької області. У 2010 

році у канал р. Сіверський Донець-Донбас 

задлѐ водопостачаннѐ області з р. Сіверський 

Донець було забрано 690,8 млн. м3 води. На 

рис. 1.2 наведено співвідношеннѐ забору 

підземних і поверхневих вод по областѐх. 

Використаннѐ води р. Сіверський Донець по 

областѐх наведено на рис. 1.3. 

Як видно з наведеного на рис. 1.3, 

основним споживачем води р. Сіверський 

Донець ю Донецька область, а Харківська і 

Луганська області, ѐкі споживаять приблизно 

однаковий об’юм води на рік, ѐкий становить 

практично 50 % від споживаннѐ Донецької 

області. 

На рис. 1.4 показана водогосподарська 

схема р. Сіверський Донець. За даними 

статистичної звітності про використаннѐ 

водних ресурсів за формоя 2ТП (водгосп) в 

зоні діѐльності басейнового управліннѐ 

розміщено 15 поверхневих питних 

водозаборів, у тому числі: 

 в Харківській області 3 водозабори (1 – 

басейн р. Дніпро, 2 – басейн р. Сіверський 

Донець); 

 в Донецькій області 8 водозаборів (3 – 

басейн р. Сіверський Донець, 5 – басейн 

річок Приазов'ѐ); 

 в Луганській області 3 водозабори (1 – 

басейн річок Приазов'ѐ, 3 – басейн  

р. Сіверський Донець). 

Рис. 1.3. Використання води  
р. Сіверський Донець по областях [16]. 
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Рис. 2.1. 

Червонооскільське 

водосховище 

Червонооскільське водосховище 

розташоване в межах Харківської і 

Донецької областей і створене шлѐхом 

зарегуляваннѐ стоку р. Оскіл – притоки 

першого порѐдку р. Сіверський Донець 

(рис. 2.1). За проектним призначеннѐм 

водосховище ю основним джерелом 

централізованого господарського водо-

постачаннѐ Донбасу, крім того, 

передбачено використаннѐ його длѐ 

зрошеннѐ, потреб рибного господарства та 

відпочинку населеннѐ [3]. 

Водосховище відноситьсѐ до типу 

рівнинно-річкових руслових. Довжина 

водосховища – 85,0 км, середнѐ ширина – 

1,44 км, середнѐ глибина – 3,86 м, площа 

водного дзеркала при нормальному 

підпірному рівні (НИР) – 12270 га. 

Достатньо велика площа мілководних 

ділѐнок (33,5 % площі водного дзеркала 

при НИР) формую розвинений нерестовий 

фонд длѐ основних екологічних груп 

представників іхтіофауни Червоно-

оскільського водосховища (90 % з ѐких 

відносѐтьсѐ до фітофілів). Разом із тим, в 

останні роки спостерігаютьсѐ заростаннѐ та 

замуленнѐ нерестовищ, особливо у 

верхній частині [3]. 

У 1958 р. на Осколі білѐ с. Червоний 

Оскіл Ізямського району (за 11,8 км від 

гирла р. Оскіл) збудовано глуху гребля. Так 

утворилосѐ гігантське Червонооскільське 

водосховище в Ізямському, Борівському і 

Куп’ѐнському районах Харківської області 

та Краснолиманському районі Донецької 

області. 



Більша частина Червонооскільського 

водосховища лежить саме в межах 

Борівського району. Це найбільше та 

найстаріше водосховище на Харківщині (з 

50 існуячих) і восьме за величиноя на 

Україні з більш ніж тисѐчі існуячих. 

Греблѐ, ѐка підтримую режим 

водосховища, маю в руслі висоту 20 м. Її 

водозлив розрахований на пропуск 3 

тис.м³ води у секунду. Натиск води 

забезпечую роботу гідроелектростанції 

(юдиної на Харківщині) потужністя 2 тис. 

кВт (рис. 2.2). 

Рівень верхнього б’юфу при 

нормальному підпорі води – 72,50 м за 

балтійськоя системоя. Рівень нижнього 

б’юфу – 61,0 м. Найнижчий рівень 

спостерігаютьсѐ в літньо-осіння межень в 

серпні-вересні. Середньорічні витрати 

води білѐ с. Червоний Оскіл складаять 42 

м³/сек, при максимумі – 2400 м³/сек. 

Червонооскільське водосховище 

руслове з багаторічним регуляваннѐм 

стоку, його початок – білѐ селища 

Ківшарівка Куп’ѐнського району. Довжина 

його – близько 100 км (за останніми 

відомостѐми – 76 км), по території 

Борівського району – 60 км. Ширина – 

середнѐ 1850 м, максимальна 4200 м у 

районі с. Нижче Солоне Борівського 

району. 

Переважаячі глибини: 

 на ділѐнці від Сеньківського до 

Гороховатського ≈ 4,5 метри; 

 від Гороховатського до села Комарівка 

Ізямського району ≈ 5-8 метрів; 

 від с. Комарівка до греблі ≈ 10-15 

метрів. 

Пересічна глибина складаю 3,87 м, 

максимальна – 16,5 м. 
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Рис. 2.2. Гребля та гідроелектростанція 
Червонооскільського водосховища 



10 

Площа водного дзеркала – 122,6 

км². Повний об’юм – 474,3 млн. м³, 

корисний – 438,8 млн. м³. Протѐжність 

берегової лінії: всього – 193 км, у 

Борівському районі – 35 км. Береги 

похилі, де-не-де круті, спостерігаютьсѐ 

інтенсивна переробка крутих берегів. 

Правий берег водосховища крутий, 

місцѐми зі зсувами, лівий – більш 

похилий, прорізаний дрібними 

затоками. Навколо великого мосту 

(білѐ Гороховатки, де споруджена 

дамба) в районі звуженнѐ 

водосховища, на правому березі – 

масиви соснових лісів. 

Льодостав на водосховищі 

починаютьсѐ в третій декаді листопада 

– другій декаді груднѐ. Замерзаннѐ 

розпочинаютьсѐ з верхів’їв і 

закінчуютьсѐ районами з найбільшими 

глибинами – білѐ греблі і ділѐнками з 

найбільшоя шириноя білѐ с. Н. 

Солоне Борівського району і с. Лозова 

Краснолиманського району. Льодовий 

«панцир» дуже міцний – 30-40 см, в 

окремі роки до 70 см. Скресаннѐ 

водосховища починаютьсѐ наприкінці 

лятого – на початку квітнѐ. 

Червонооскільське водосховище 

– одне з клячових джерел системи 

водозабезпеченнѐ міст Донбасу 

питноя водоя. В ця систему входѐть 

магістральний канал Сіверський 

Донець-Донбас довжиноя 132 км, 

рѐд гідротехнічних споруд, 5 

резервних водосховищ і основне 

регуляяче Червонооскільське 

водосховище. Канал бере початок від 

водозабору поблизу смт Райгородка і 

за 15 км від Донецька впадаю у 

Верхньо-Кальміуське водосховище. 

Ширина каналу 2-7 м, глибина 3,5-4,5 

м; проходить він водорозділом. За 

допомогоя 4 насосних станцій воду 

піднімаять на висоту близько 200 м. 

Екологічний стан Сіверського 

Дінцѐ такий, що він не завжди, 

особливо в засушливий період, може 

забезпечити безперебійну подачу 

води. Тоді живленнѐ каналу 

здійсняютьсѐ за рахунок 

Червонооскільського водосховища. 

Спеціалісти його так і називаять – 

«регуляяче водосховище». 

На сьогодні на водосховищі 

немаю ѐскраво вираженого русла ріки 

Оскіл, воно замулене відкладеннѐми, 

принесеними з водозбірної площі в 

період веснѐних повеней. Середнѐ 

кількість осадового матеріалу від 

півметра в низинах водосховища до 

одного метра у його верхів’ѐх. 

Водосховище евтрофне – з 

великим вмістом поживних речовин, 

потужним шаром мулових відкладів з 

високим вмістом органічної речовини. 

Прозорість води невисока. Поширені 

водѐна рослинність та планктон. 
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Водосховище в умовах 

зарегульованого стоку ѐк середовище 

мешканнѐ водѐних живих ресурсів 

приходить до критичного стану. Більша 

його частина – це мілководдѐ завглибшки 

2-2,5 м. Майже на всьому просторі 

водосховища спостерігаютьсѐ розмиваннѐ 

берега, інтенсивно йде його переробка. 

Штормові хвилі, висота ѐких іноді більше 1 

м, швидко розмиваять пухкі породи. 

Максимальна енергіѐ прибережних хвиль 

перевищую 49 тис. тон на один погонний 

метр берегової смуги. Длѐ правого берега 

характерні численні зсуви. Сьогодні 

потребуять закріпленнѐ практично всі 

береги водосховища. Непроточне русло з 

роками замуляютьсѐ, береги 

заболочуятьсѐ, заростаять, відбуваютьсѐ 

інтенсивне «цвітіннѐ» води, знищуятьсѐ 

нерестилища, знижуютьсѐ кормова база 

придонних мешканців – екологічні 

проблеми збільшуятьсѐ. 

Канал Сіверський Донець – Донбас 

спочатку був розрахований на 25 м³/с. Післѐ 

реконструкції 1979 років пропускна 

можливість каналу збільшиласѐ до 43 м³/с. 

Фактичне використаннѐ каналу знизилосѐ у 

зв’ѐзку з промисловим спадом в Україні. 

Якщо в 1990 році з каналу витрачалосѐ 35,5 

м³/с, то в 2000 лише 27,4 м³/с. До відкриттѐ 

каналу Дніпро-Донбас, ѐкий поповняю 

басейн Сіверського Дінцѐ водами Дніпра, 

такий об’юм водозабору в літній час 

перевищував стік Сіверського Дінцѐ, ѐкий у 

посушливі роки падав нижче 10 м³/с. Тому, 

длѐ підтримки роботи каналу в літній час у 

Харківській області на притоці Сіверського 

Дінцѐ – річці Оскіл у 1957 р. було 

побудовано Червонооскільське водо-

сховище, ѐке регуляю вступ води до 

Сіверського Дінцѐ відповідно до вимог 

каналу. Канал Сіверський Донець – 

Донбас – це унікальна гідравлічна споруда, 

що сполучаю Сіверський Донець із витоком 

річки Кальміус. Загальна довжина каналу 

133,4 км, але з них лише 107 км ѐвлѐять 

традиційний наземний канал трапецію-

видної форми (дно 2-4 м, поверхнѐ 30-

40 м, глибина 6-30 м) [4]. Залишок – 26,4 

км – це трубні мости через дві інші річки, 

залізничне полотно і глибокі балки. Такий 

трубний міст або дякер ю — 2-3 труби 

діаметром понад 2 метри з додатковим 

насосним устаткуваннѐм. Окрім цього, до 

структури каналу входѐть 4 насосних 

станції, що піднімаять воду каналу (до 43 

м³/с) на Донецький крѐж (близько 200 

метрів). Швидкість течії в каналі близько 

0,8 м/с. За течіюя каналу длѐ забезпеченнѐ 

його безперебійної роботи в разі аварії 

створено п’ѐть резервних водосховищ: 

Карлівське, Волинцевське, Артемівське, 

Горлівське і Верхньо-Кальміуське 

загальним об’юмом 64 млн м³ [4]. 
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Заснуваннѐ Сіверсько-Донецького 

басейнового управліннѐ водних ресурсів 

(Сіверсько-Донецьке БУВР) відноситьсѐ 

до 1961 року, коли у місті Слов'ѐнську 

була організована Державна водна 

інспекціѐ по басейну Сіверського Дінцѐ, 

покликана здійснявати контроль ѐкісного 

стану водних об'юктів басейну, а також 

ѐкісного складу стічних вод, що скидаять 

підприюмства у водні об'юкт, дотриманнѐ 

норм і вимог, що існували на той момент. 

З метоя забезпеченнѐ реалізації 

конституційного права громадѐн на 

зверненнѐ і відповідно до статті Закону 

України від 2 жовтнѐ 1996р. № 393/96 

«Про зверненнѐ громадѐн», Указу 

Президента України від 13 серпнѐ 2002р. 

№ 700 «Про додаткові заходи щодо 

забезпеченнѐ реалізації громадѐнами 

конституційного права на зверненнѐ», 

наказу Держводгоспу України від 28 

груднѐ 2006р. № 280 затверджений 

Порѐдок проведеннѐ особистого прийому 

громадѐн у регіональних управліннѐх 

Харківської, Луганської областей та у 

Сіверсько-Донецькому БУВР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сіверсько-Донецьке басейнове 

управліннѐ належить до 

Держводагентства України, здійсняю 

державне управліннѐ водними 

ресурсами в басейнах рік Сіверського 

Дінцѐ, Дніпра та рік Приазов'ѐ в межах 

Харківської, Донецької й Луганської 

областей з метоя забезпеченнѐ 

населеннѐ й галузей економіки водними 

ресурсами в необхідних кількостѐх і 

відповідній ѐкості. 
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Основними завданнями басейнового 

і регіональних управлінь є: 
 

 Забезпеченнѐ державного управліннѐ в 
галузі водного господарства, 
здійсненнѐ юдиної технічної політики у 
сфері використаннѐ, збереженнѐ та 
відтвореннѐ водних ресурсів, 
забезпеченнѐ потреби населеннѐ та 
галузей економіки у водних ресурсах та 
здійсненнѐ їх міжбасейнового 
перерозподілу, впровадженнѐ у водне 
господарство досѐгнень науки, техніки, 
нових технологій і передового досвіду. 

 Забезпеченнѐ функціонуваннѐ системи 
державного моніторингу поверхневих 
вод в басейнах річок Сіверського Дінцѐ, 
Приазов’ѐ та Дніпра в межах 
Харківської, Донецької і Луганської 
областей. 

 Розробка схем комплексного 
використаннѐ та охорони водних 
ресурсів та формуваннѐ довго-
строкового прогнозу водогосподарсь-
ких балансів. 

 Координаціѐ і методичне керівництво 
діѐльністя водогосподарських 
організацій і установ, розташованих у 
басейнах річок Сіверський Донець та 
Приазов’ѐ з питань управліннѐ та 
відтвореннѐ водних ресурсів. 
 

Басейновий принцип управліннѐ 

водними ресурсами прийнѐтий ѐк 

основний в усьому світі і в Україні цей 

принцип покладений в основу плануваннѐ 

та впровадженнѐ методів водо-

користуваннѐ, охорони та відродженнѐ 

водних ресурсів відповідно до 

Загальнодержавної цільової програми 

розвитку водного господарства та 

екологічного оздоровленнѐ басейну річки 

Дніпро на період до 2021 року Законом 

України від 17.05.2012. 

Станом на 01.10.2014 року за даними 

статистичної звітності про використаннѐ 

водних ресурсів за формоя 2-тп (водгосп) у 

Харківській, Донецькій і Луганській 

областѐх, на обліку перебуваю 3151 

водокористувач, з ѐких 811 здійснявали 

забір води з поверхневих водних об'юктів, з 

них 592 відносѐтьсѐ підприюмств галузі 

«рибне господарство». 

Забір води з природних водних 

об'юктів за 9 місѐців 2014 року складаю 1758 

млн. м3, у тому числі: прісної – 1301 млн. 

м3, з неї: поверхневої 899,9 млн. м3 та 

підземної 287,4 млн. м3.; морської – 456,2 

млн. м3. 

Станом на 01.01.2014 року за даними 

статистичної звітності про використаннѐ 

водних ресурсів за формоя 2-тп (водгосп) у 

Харківській, Донецькій і Луганській 

областѐх, на обліку перебуваю 3223 

водокористувачі, з ѐких 937 здійсняять 

забір води з поверхневих водних об'юктів, з 

них 624 відносѐтьсѐ до рибного 

господарства, в основному в Донецькій 

області (594), скид до поверхневих водних 

об’юктів здійсняять 524. 

Забір води з природних водних 

об'юктів за 2013 рік складаю 2837 млн. м3, у 

тому числі: прісної – 2122 млн. м3, з неї: 

поверхневої 1372 млн. м3 та підземної 750 

млн. м3; морської – 714,6 млн. м3. 
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Скид зворотних вод до поверхневих 

водних об’юктів складаю 1937 млн. м3, у 

тому числі забруднених 661,2 млн. м3. 

Лабораторний контроль ѐкості 

поверхневих вод здійснявавсѐ згідно 

Програми державного моніторингу 

довкіллѐ в частині здійсненнѐ 

Держводагентством контроля ѐкості 

поверхневих вод, затвердженої наказом 

Держводагентства України від 03.02.2014 

№ 10 та Угоди між Урѐдами Російської 

Федерації та України про сумісне 

використаннѐ та охорону транскордонних 

водних об’юктів від 20.10.1992 р. 

Веденнѐ моніторингу ѐкості поверхне- 

 

 

 

вих вод в зоні діѐльності Сіверсько-

Донецького БУВР здійсняю лабораторна 

служба, до складу ѐкої входѐть: басейнова 

лабораторіѐ моніторингу вод та три 

регіональні лабораторії (Харківського, 

Донецького та Луганського РУВР). 

Басейнова лабораторіѐ Сіверсько-

Донецького БУВР атестована на 117 

показників, за п'ѐтьма напрѐмками 

досліджень: 

 гідрохімічні; 

 радіологічні; 

 токсикологічні; 

 бактеріологічні;  

 гідробіологічні  

Рис. 3.1. Розташування створів моніторингових спостережень 
В басейнах р. Сіверський Донець, р. Дніпро та річок Приазов'я 

В зоні діяльності Сіверсько-Донецького БУВР 
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Мережа спостережень ѐкості води в 

зоні діѐльності Сіверсько-Донецького БУВР 

вклячаю 96 створів, у тому числі – 64 у 

басейні р. Сіверський Донець, 9 – у 

басейні р. Дніпро, 23 – у басейнах рік 

Приазов'ѐ. Спостереженнѐ за станом 

ѐкості води виконуятьсѐ по 41 річці, 

каналу Дніпро-Донбас (с. Грушеваха) та на 

16 водосховищах в межах Харківської, 

Донецької та Луганської областей. Також 

спостереженнѐ проводѐтьсѐ згідно 

програми спільного контроля 

транскордонних створів спостереженнѐ по 

10 створах – 5 на кордоні Белгородської та 

Харківської областей та 5 – на кордоні 

Луганської та Ростовської областей, в тому 

числі 8 створах – в басейні р. Сіверський 

Донець, 2 створах – річок Приазов'ѐ. На 

рис. 3.1 наведено місце розташуваннѐ 

створів спостереженнѐ [16]. Виміряваннѐ 

показників ѐкості води по пунктах 

спостереженнѐ протѐгом 2014 року 

проводилисѐ згідно Програми Державного 

моніторингу довкіллѐ в частині здійсненнѐ 

Держводагентством України контроля 

ѐкості поверхневих вод, затвердженої 

наказом Держводагентства від 03.02.2014 

№ 10 щомісѐчно та щоквартально. 

Оцінка стану ѐкості води в отриманих 

результатах вмісту забруднених речовин 

здійсняютьсѐ згідно СанПіН № 4630-88 [5]. 

Контроль за ѐкістя поверхневих вод у 

місцѐх розташуваннѐ питних водозаборів. 

На рис. 3.2 показано розташуваннѐ 

питних водозаборів в зоні діѐльності 

Сіверсько-Донецького БУВР [16]. 

Рис. 3.2. Розташування поверхневих питних  
водозаборів в зоні діяльності Сіверсько- 

Донецького БУВР 
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Длѐ систематизації наѐвних даних про 

питні водозабори та оцінки необхідності 

додаткових відомостей з метоя 

подальшого їх накопиченнѐ та 

використаннѐ длѐ підготовки прийнѐттѐ 

управлінських рішень в разі можливого 

погіршеннѐ стану водних ресурсів вище за 

течіюя тощо. Розроблено стандарт 

Паспорту поверхневого питного 

водозабору. 

З метоя забезпеченнѐ контроля за 

ѐкісним станом поверхневих питних 

водозаборів та недопущеннѐ погіршеннѐ 

ѐкості води у джерелах питного 

водопостачаннѐ, розроблено певні заходи, 

зокрема басейновоя та регіональними 

лабораторіѐми здійсняютьсѐ більш 

частіший збір інформації щодо стану 

водних ресурсів в місцѐх розташуваннѐ 

питних водозаборів за даними 

лабораторій, виконуячих контроль за 

ѐкістя води. 

За рахунок означених заходів 

забезпечуятьсѐ необхідний ступінь 

оперативності та інформованості всіх 

учасників водогосподарського комплексу 

та узгодженість дій між контроляячими 

органами з питань веденнѐ наглѐду за 

станом поверхневих водних ресурсів в 

місцѐх розташуваннѐ питних водозаборів 

длѐ централізованого водопостачаннѐ 

населеннѐ Харківської, Донецької і 

Луганської областей. Відомості про стан 

водних ресурсів регулѐрно наводѐтьсѐ в 

щотижневих інформаціѐх на Кризовий 

центр Держводагентства України. Длѐ 

систематизації наѐвних даних про питні 

водозабори та оцінки необхідності 

додаткових відомостей з метоя 

подальшого їх накопиченнѐ та 

використаннѐ длѐ підготовки прийнѐттѐ 

управлінських рішень в разі можливого 

погіршеннѐ стану водних ресурсів вище за 

течіюя тощо. Розроблено стандарт 

Паспорту поверхневого питного 

водозабору. 

З метоя забезпеченнѐ контроля за 

ѐкісним станом поверхневих питних 

водозаборів та недопущеннѐ погіршеннѐ 

ѐкості води у джерелах питного 

водопостачаннѐ, розроблено певні заходи, 

зокрема басейновоя та регіональними 

лабораторіѐми здійсняютьсѐ почащений 

збір інформації щодо стану водних 

ресурсів в місцѐх розташуваннѐ питних 

водозаборів за даними лабораторій, 

виконуячих контроль за ѐкістя води. 

За рахунок означених заходів 

забезпечуятьсѐ необхідний ступінь 

оперативності та інформованості всіх 

учасників водогосподарського комплексу 

та узгодженість дій між контроляячими 

органами з питань веденнѐ наглѐду за 

станом поверхневих водних ресурсів в 

місцѐх розташуваннѐ питних водозаборів 

длѐ централізованого водопостачаннѐ 

населеннѐ Харківської, Донецької і 

Луганської областей. Відомості про стан 

водних ресурсів регулѐрно наводѐтьсѐ в 

щотижневих інформаціѐх на Кризовий 

центр Держводагентства України. 
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4.1. Річка Сіверський Донець                                                                                                     За    даними    хімічної    лабораторії 

                                                                                           Червонооскільського водосховища, 

ѐка забезпечую спостереженнѐ ѐкості води р. Сіверський Донець вище і нижче м. Ізям, 

склад річкової води поступово і постійно погіршуютьсѐ за цілоя низкоя показників. Так 

за показниками вміст солей жорсткості (Ж) та вміст сульфатів спостерігаютьсѐ стала 

тенденціѐ зростаннѐ по середньорічним показникам (рис. 4.1 та 4.2). Аналогічна 

тенденціѐ спостерігаютьсѐ і длѐ вмісту фосфатів. 

Рис. 4.1. Вміст солей жорсткості у воді р. Сіверський Донець в районі  м. Ізюм  
по середньорічним показникам 

Аналізом проб контрольного забору 

води р. Сіверський Донець вище і нижче м. 

Ізям, ѐкий виконувавсѐ Науково-дослідним 

центром водопостачаннѐ та ѐкості води 

ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, була 

підтверджена така тенденціѐ. 

Наведені дані свідчать, що вода р. 

Сіверський Донець у відповідності до ДСТУ 

4808:2007     «Джерела      централізованого 

 

 питного водопостачаннѐ. Гігіюнічні та 

екологічні вимоги щодо ѐкості води і 

правила вибираннѐ» [6] вище м. Ізям по 4-

х (сульфати, азот нітратний, азот нітритний, 

фосфор фосфатний), а нижче – по 5-и 

показниках (жорсткість загальна, сульфати, 

азот нітратний, азот нітритний, фосфор 

фосфатний) відносѐтьсѐ до 4-го класу 

(посереднѐ, обмежено придатна, небажана 

ѐкість води). 
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Рис. 4.2. Вміст сульфатів у воді р. Сіверський Донець в районі м. Ізюм  
по середньорічним показникам 

Якщо прийнѐти до уваги, що саме 

нижче м. Ізям розташовані основні 

споживачі питної води, виготовленої з 

води р. Сіверський Донець, то це 

становить чималу загрозу населення 

Донецької, Харківської та Луганської 

областей через вживаннѐ неѐкісної 

питної води. 

Таке становище обумовлено, перш 

за все, загальним зростаннѐм 

антропогенного навантаженнѐ на басейн 

р. Сіверський Донець, зносом 

обладнаннѐ станцій очищеннѐ 

промислово-побутових стоків, несанкціо-

нованими скидами забрудняячих 

речовин, а крім того, незадовільним 

виконаннѐм контроляячих та 

управлѐячих функцій Сіверсько-

Донецьким басейновим управліннѐм 

водних ресурсів. Фактично можна 

стверджувати, що це управлѐннѐ не 

здійснило головного – не реалізувало 

басейновий принцип управліннѐ 

водними ресурсами. 
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4.2. Червонооскільське водосховище 

Аналізом проб контрольного забору 

води, ѐкий виконувавсѐ Науково-

дослідним центром водопостачаннѐ та 

ѐкості води ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, було 

встановлено, що вода Червоно-

оскільського водосховища відповідно до 

ДСТУ 4808:2007 «Джерела 

централізованого питного водо-

постачаннѐ. Гігіюнічні та екологічні вимоги 

щодо ѐкості води і правила вибираннѐ» [6] 

у поверхневому горизонті – по 3-х 

показниках (азот нітратний, азот 

нітритний, фосфор фосфатний), а у 

придонному горизонті – по 4-х показниках 

(жорсткість загальна, азот нітратний, азот 

нітритний, фосфор фосфатний) відноситьсѐ 

до 4-го класу (посереднѐ, обмежено 

придатна, небажана ѐкість води). 

Пошук основних ретроспективних 

тенденцій погіршеннѐ складу води 

Червонооскільського водосховища 

проводивсѐ за показниками, значеннѐ 

ѐких за даними контрольних аналізів 

відносили воду до 4-го класу відповідно 

до [6]. 

На рис. 4.3 – 4.6 наведені сезонні 

зміни показників ѐкості води 

Червонооскільського водосховища за 

2010-2014 роки. 

Рис. 4.3. Сезонні зміни вмісту солей жорсткості (ммоль/л) у воді  
Червонооскільського водосховища за 2010-2014 роки 
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Рис. 4.4. Сезонні зміни вмісту фосфатів (мг/л) у воді Червонооскільського 
водосховища за 2010-2014 роки 

Рис. 4.5. Сезонні зміни вмісту нітратів (мг/л) у воді Червонооскільського 
водосховища за 2010-2014 роки 
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Рис. 4.6. Сезонні зміни вмісту нітритів (мг/л) у воді Червонооскільського 
водосховища за 2010-2014 роки 

Рис. 4.7. Зміни вмісту солей жорсткості, фосфатів і нітратів у воді 
Червонооскільського водосховища по середньорічним показникам  

за 2010-2014 роки 

На рис. 4.7 

наведено зміни вмісту 

солей жорсткості, 

фосфатів і нітратів у 

воді Червонооскільсь-

кого водосховища по 

середньорічним показ-

никам за 2010-2014 рр. 
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4.3. Річка Оскіл 

Аналізом проб контрольного забору 

води, ѐкий виконувавсѐ Науково-

дослідним центром водопостачаннѐ та 

ѐкості води ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, було 

встановлено, що вода р. Оскіл відповідно 

до ДСТУ 4808:2007 «Джерела 

централізованого питного водопостачаннѐ. 

Гігіюнічні та екологічні вимоги щодо ѐкості 

води і правила вибираннѐ» [6] у 

поверхневому горизонті тільки по одному 

показнику (жорсткість загальна), а у 

нижньому б’юфі – по 2-х показниках (азот 

нітратний, фосфор фосфатний) відноситьсѐ 

до 4-го класу (посереднѐ, обмежено 

придатна, небажана ѐкість води). 

Порівнѐннѐ показників ѐкості води  

р. Оскіл та води Червонооскільського 

водосховища показую, що за основними 

показниками річкова вода 

характеризуютьсѐ кращоя ѐкістя, ніж вода 

водосховища. 

Ретроспективні тенденції зміни ѐкості 

води р. Оскіл за період 2010-2014 роки 

були виѐвлені на основі співставленнѐ 

середньо річних значень вмісту цих 

домішок за показниками хімічної 

лабораторії Червонооскільського водо-

сховища (рис. 4.8 та 4.9). 

Рис. 4.8. Зміни вмісту солей жорсткості і нітратів у воді р. Оскіл по середньорічним 
показникам за 2010-2014 роки 
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Рис. 4.9. Зміни вмісту фосфатів і нітритів у воді р. Оскіл по середньорічним  
показникам за 2010-2014 роки 

По усіх цих показниках 

спостерігаютьсѐ циклічний характер змін 

по роках, але з тенденціюя до 

поступового збільшеннѐ значень, що 

обумовлено зростаннѐм антропогенного 

навантаженнѐ на басейн Червоно-

оскільського водосховища. 

Приймаячі до уваги, що ці 

показники вже зараз обумовляять 

класифікація води р. Оскіл за 4-м класом, 

відповідно до ДСТУ 4808:2007 [6], та 

враховуячи визначені тенденції, 

розроблено рекомендації щодо 

забезпеченнѐ підвищеннѐ ефективності 

функціонуваннѐ басейнового принципу 

управліннѐ та забезпеченнѐ екологічної 

безпеки поверхневого джерела питного 

водопостачаннѐ, рекомендації длѐ 

станцій підготовки питної води, ѐкі 

використовуять воду цього поверхневого 

джерела ѐк вихідну, щодо корегуваннѐ 

технології задлѐ забезпеченнѐ 

виготовленнѐ питної води, що відповідаю 

вимогам ДСанПіН2.2.4-171-10 [2], та 

рекомендацій длѐ населеннѐ – 

споживачів ціюї питної води в умовах до 

завершеннѐ корегуваннѐ технології на 

станціѐх водо підготовки питної води. 
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Вплив скиду у р. Сіверський Донець з 

очисних споруд Ізямського комунального 

виробничого водопровідно-каналіза-

ційного підприюмства (ІКВ ВКП) 

перероблених побутово-промислових 

стічних вод багато в чому визначаю 

екологічний стан річки, вода ѐкої 

використовуютьсѐ ѐк джерело питного 

водопостачаннѐ багатьох населених 

пунктів Харківської, Донецької та 

Луганської областей. 

Науково-дослідним центром водо-

постачаннѐ та ѐкості води ХНУМГ ім.  

О. М. Бекетова були відібрані контрольні 

проби стічної води та води р. Сіверський 

Донець вище і нижче скиду. 

Скиди з очисних споруд стічної води у 

р. Сіверський Донець погіршуять по 

дев’ѐти показниках ѐкість річкової води, по 

двох показниках – не зміняю, а по 

чотирьох – декілька покращуять. 

Ретроспективний аналіз складу стічної 

води ІКВ ВКП у р. Сіверський Донець 

проводивсѐ за результатами аналізів 

хімічної лабораторії цього підприюмства. 

На рис. 5.1 наведені зміни вмісту 

фосфатів у стічній воді ІКВ ВКП за 2012-

2014 рр. 

Рис. 5.1. Сезонні коливання вмісту фосфатів у стічній воді Ізюмського комунального 
виробничого водопровідно-каналізаційного підприємства за 2012-2014 рр. 
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Перш за все слід відзначити, що 

діапазон коливаннѐ вмісту фосфатів за 

останні роки від 4,0 до 11,3 мг/л суттюво 

перебільшую встановлений допустимий 

рівень вмісту длѐ питної води (≤3,5 мг/л) 

[2], що створяю значні проблеми длѐ 

станцій водопідготовки питної води, 

технологіѐ ѐких не дозволѐю довести  їх 

вміст до нормативних вимог. Це потребую 

розробки рекомендацій ѐк длѐ 

підприюмств виробників питної води, так і 

длѐ населеннѐ – споживачів ціюї питної 

води. 

На рис. 5.2 наведені зміни вмісту 

нітратів у воді р. Сіверський Донець післѐ 

скиду стічної води з ІКВ ВКП за 2012-2014 

роки. 

Рис 5.2. Сезонні зміни вмісту нітратів у воді р. Сіверський Донець після скиду стічної 
води з ІКВ ВКП за 2012-2014 рр. 

Привертаю на себе увагу 

повторяваність сезонних коливань вмісту 

нітратів у річній воді післѐ скиду стічної 

води з ІКВ ВКП. 

Задлѐ виѐвленнѐ реального впливу 

скиду з очисних споруд м. Ізяму на ѐкість 

води р. Сіверський Донець досліджу-

валасѐ різницѐ вмісту нітратів у річковій 

воді нижче скиду і вище скиду за 

середньорічними показниками (рис. 5.3). 
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Рис. 5.3. Зміни різниці вмісту нітратів у річковій воді нижче скиду і вище скиду стічної води з 
ІКВ ВКП за середньорічними показниками за 2008-2014 рр. 

До 2010 року спостерігалосѐ 

зменшеннѐ вмісту нітратів у річковій воді, 

що свідчило про ефективну роботу очисних 

споруд міста з очищеннѐ промислово-

побутової стічної води, ѐка сприѐла 

покращення ѐкості річкової води. 

Починаячи з 2010 року і по цей час 

спостерігаютьсѐ чітка тенденціѐ постійного 

збільшеннѐ вмісту нітратів у річковій воді 

внаслідок скиду не доочищеної води з 

очисних споруд міста, що суттюво погіршую 

ѐкість питної води, виготовленої з води  

р. Сіверський Донець. 

Нітрати не належать до 

метгемоглобінутворявачів, але, надходѐчи 

до травного каналу з водоя, вони під 

впливом кишкової мікрофлори 

відновляятьсѐ в нітрити. Останні 

потраплѐять у кров і блокуять гемоглобін 

шлѐхом утвореннѐ метгемоглобіну, що не 

здатний вступати в зворотну реакція з 

киснем і переносити його. Отже, що більше 

гемоглобіну перетворилосѐ на метгемогло-

бін, то менша киснева юмкість крові. 
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У разі його накопиченнѐ 

метгемоглобіну знижуютьсѐ насиченнѐ 

артеріальної крові киснем,  виникаю 

кисневе голодуваннѐ. Якщо кількість 

метгемоглобіну перевищую 50% від 

загальної кількості гемоглобіну, організм 

може загинути від гіпоксії центральної 

нервової системи. 

Якщо нітрати надходѐть в організм 

дорослих у надмірних, але не дуже 

високих дозах, концентраціѐ 

метгемоглобіну збільшуютьсѐ незначно. Це 

майже не позначаютьсѐ на стані здоров'ѐ, 

проте у хворих на анемія або серцево-

судинні недуги можуть посилитисѐ проѐви 

гіпоксії. У той же час за надходженнѐ 

великих кількостей нітратів і у дорослих 

може розвинутисѐ гостре отруюннѐ. 

Але підвищений вміст нітратів у воді 

небезпечний длѐ здоров'ѐ не лише 

немовлѐт, а й дорослого населеннѐ. Це 

пов'ѐзано з ролля нітратів у синтезі 

нітрозамінів і нітрозамідів, ѐк у 

навколишньому середовищі (у воді, 

водоймі, ґрунті, рослинах) так і в 

організмі  лядини (у травному каналі). 

Нітрозамідам і нітрозамінам  властива 

мутагенна й канцерогенна діѐ. Велика 

кількість ймовірних джерел надходженнѐ 

нітрозамінів, нітрозамідів і попередників 

нітратів у водойми господарсько-питного 

призначеннѐ, можливість їхнього синтезу з 

нітратів у воді водойм і травному каналі, 

висока розчинність та значна стабільність 

роблѐть питну воду одним із головних 

шлѐхів надходженнѐ нітрозамідів в 

організм лядини. Тому підвищений вміст 

нітратів у воді сприѐю підвищення ризику 

щодо онкогенної захворяваності 

населеннѐ [7].  

Усе це створяю чималі труднощі длѐ 

виробників        питної        води       з     води 

Рис. 5.4. Зміни різниці вмісту фосфатів у річковій воді нижче скиду і 
вище скиду стічної води з ІКВ ВКП за середньорічними  

показниками за 2008-2014 рр. 

р. Сіверський  Донець,  

тому що на станціѐх 

водопідготовки питної 

води непередбачені 

технологічні стадії 

спрѐмовані на видален-

нѐ нітратів з води. 

Абсолятно анало-

гічна тенденціѐ спосте-

рігаютьсѐ щодо зміни 

різниці вмісту фосфатів 

у річковій воді нижче 

скиду і вище скиду 

стічної води з ІКВ ВКП 

(рис. 5.4). 
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Така тенденціѐ безумовно свідчить 

про те, що очисні споруди ІКВ ВКП 

вичерпали практично в повному обсѐзі 

свої технологічні можливості щодо 

очищеннѐ промислово-побутових стоків і 

на фоні постійного зростаннѐ 

використаннѐ населеннѐм різноманітних 

миячих засобів та іншої побутової хімії, не 

в змозі забезпечити видалити їх на 

очисних спорудах, що приводить до 

суттювого  погіршеннѐ  екологічного стану 

р. Сіверський Донець. 

Додатковим свідченнѐм цього ю зміни 

різниці поверхнево-активних речових у 

річковій воді нижче скиду і вище скиду 

стічної води з ІКВ ВКП за середньорічними 

показниками (рис. 5.5), середньорічний 

показник хімічного споживаннѐ кисня 

(ХСК) у стічній воді ІКВ ВКП (рис. 5.6) та 

зміни різниці біологічного споживаннѐ 

кисня (БПК) у річковій воді нижче скиду і 

вище скиду стічної води (рис. 5.7). 

Рис. 5.5. Зміни різниці поверхнево-активних речовин (ПАР) у річковій воді нижче скиду і 
вище скиду стічної води з ІКВ ВКП за середньорічними показниками за 2008-2014 рр. 
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Рис. 5.6. Зміни різниці ХСК у річковій воді нижче скиду і вище скиду стічної води  
з ІКВ ВКП за середньорічними показниками за 2008-2014 рр. 

Рис. 5.7. Зміни різниці БСК у річковій воді нижче скиду і вище скиду стічної води 
 з ІКВ ВКП за середньорічними показниками за 2008-2014 рр. 
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Хімічне споживаннѐ кисня – це 

необхідна його кількість длѐ окисненнѐ 

одиниці кількості легко та важкоокисних 

забруднень, що містѐтьсѐ в одиниці об’юму 

стічних вод. Присутність важкоокисних 

речовин у стічній воді гальмую швидкість 

процесу, ѐка в останній час враховуютьсѐ 

при розрахунках. ХСК – головний показник, 

що характеризую ступінь і динаміку 

самоочищеннѐ забруднених стічних вод. 

Відповідно до нормативних вимог 

величина ХСК не повинна перебільшувати 

15-30 мг/л. Про ступінь забрудненнѐ води 

можна судити по показниках ХСК, 

наприклад, дуже чисті водойми маять ХСК 

1 – 2 мг/л, помірночисті – 3 мг/л, середньої 

забрудненості – 4 мг/л, забруднені – до 15 

мг/л. 

Як правило, протѐгом 5 діб при 

нормальних умовах відбуваютьсѐ 

окисляваннѐ ~70% легкоокисняваних 

органічних речовин; практично повне 

окисненнѐ (БСКповн або БСК20) 

досѐгаютьсѐ протѐгом 20 діб. Встановлено, 

що чим більше у воді міститьсѐ органічних 

речовин, тим більше потрібно кисня длѐ їх 

окисленнѐ, тобто тим вище показник БСК. 

Наѐвність речовин, ѐкі гальмуять 

біохімічні процеси, знижую його. Природні 

води маять невисокі показники БСК 

(зазвичай їх БСК5 не перевищую 0,5-2 

мг/л). Більш високі показники БСК 

вказуять на забрудненнѐ природних вод. 

Длѐ джерел централізованого 

господарсько-питного водопостачаннѐ [6] і 

водних об'юктів, ѐкі використовуятьсѐ у 

рибогосподарських цілѐх, БСКповн не 

повинне перевищувати 3 мг/л. 

Цей показник у стічній воді ІКВ ВКП 

суттюво змінивсѐ починаячі з 2010 року 

внаслідок вичерпаннѐ технологічних 

резервів очисних споруд (рис 5.8). 

Рис. 5.8. БСК у стічній воді з очисних споруд ІКВ ВКП 
 за середньорічними показниками за 2008-2014 рр. 
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Дослідженнѐми визначено, ѐкщо 

відношеннѐ БСК / ХСК прѐмую до 1, тоді у 

стічній воді переважно присутні 

легкоокисні речовини і в технологічну 

схему очищеннѐ стічних вод не потрібно 

вклячати споруди попереднього 

очищеннѐ. Якщо БСК/ХСК прѐмую до 0, 

присутні переважно важкоокисні 

речовини, тоді в технологія очищеннѐ 

стічних вод  потрібно вклячити попередню 

очищеннѐ. Зміни співвідношеннѐ БСК / ХСК 

у стічній воді з очисних споруд ІКВ ВКП за 

середньорічними показниками наведені на 

рис. 5.9. 

Рис. 5.9. Зміни співвідношення БСК / ХСК у стічній воді з очисних споруд ІКВ ВКП за 
середньорічними показниками за 2008-2014 рр. 
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Проведений аналіз ефективності очищення промислово-побутових вод 

м. Ізюм на очисних спорудах ІКВ ВКП дозволяє зробити наступні  

основні висновки: 

 

 стадіѐ аерації промислово-побутових стоків на очисних спорудах ІКВ ВКП практично 

не працяю;  

 очисні споруди ІКВ ВКП не забезпечуять необхідного рівнѐ окисненнѐ органічних 

сполук, поверхнево-активних речовин та нітритів у промислово-побутових стоках; 

 очисні споруди ІКВ ВКП не забезпечуять видаленнѐ фосфатів з промислово-

побутових стоків; 

 усі означені недоліки визначаять суттюве погіршеннѐ екологічного стану басейну  

р. Сіверський Донець; 

 очисні споруди потребуять корінної реконструкції у найближчий час задлѐ 

покращеннѐ екологічного стану басейну р. Сіверський Донець та досѐгненнѐ 

необхідної ѐкості води поверхневого джерела необхідного длѐ виготовленнѐ питної 

води, ѐка б відповідала вимогам ДСанПіН2.2.4-171-10 [2]. 
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6.1. Рекомендації Сіверсько-Донецькому 
басейновому управлінню водних ресурсів 

З проведеного аналізу екологічного стану басейну р. Сіверський Донець можна 

зробити юдиний найважливіший висновок – Сіверсько-Донецьке басейнове 

управліннѐ водних ресурсів не належним чином виконую свої функції з державного 

управліннѐ водними ресурсами. 

 

У якості рекомендацій для Сіверсько-Донецького басейнового 

управління водних ресурсів слід зазначити наступне: 

 

 Забезпечувати державне управліннѐ в галузі водного господарства, здійснявати 

юдину технічну політику у сфері використаннѐ, збереженнѐ та відтвореннѐ водних 

ресурсів, забезпечувати потреби населеннѐ та галузей економіки у водних 

ресурсах та здійснявати їх міжбасейновий перерозподіл, впровадженнѐ у водне 

господарство досѐгнень науки, техніки, нових технологій і передового досвіду. 

 Забезпечувати функціонуваннѐ системи державного постійного моніторингу 

поверхневих вод в басейнах річок Сіверського Дінцѐ, в межах Харківської, 

Донецької і Луганської областей. 

 Розроблѐти схеми комплексного використаннѐ та охорони водних ресурсів та 

формуваннѐ довгострокового прогнозу водогосподарських балансів та рівнів 

забрудненнѐ. 

 Координувати і забезпечувати методичне керівництво діѐльністя 

водогосподарських організацій і установ, розташованих у басейнах річок 

Сіверський Донець з питань управліннѐ та відтвореннѐ водних ресурсів. 



Для реалізації зазначених рекомендацій Сіверсько-Донецькому 

басейновому управлінню водних ресурсів необхідно: 

 

 

 проведеннѐ інвентаризації стаціонарних скидів у річки басейну Сіверського Донцѐ; 

 проведеннѐ ретельного контроля показників ѐкості води на границѐх входу річок 

на територія України і виходу їх з території країни; 

 застосуваннѐ претензіонного впливу до країн сусідів уразі погіршеннѐ стану води 

річок басейну, ѐкі заходѐть на територія країни; 

 постійне проведеннѐ порівнѐльного аналізу різниці показників ѐкості води по 

окремих ділѐнках течії річок басейну Сіверського Донцѐ задлѐ своючасного 

виѐвленнѐ забруднявачів, винних у погіршенні складу річкової води та 

застосуваннѐ до них чинних економічних заходів покараннѐ; 

 проведеннѐ аналізу показників ѐкості річкових вод за середньорічними 

показниками задлѐ своючасного виѐвленнѐ небажаних тенденцій погіршеннѐ 

складу вод. 
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6.2. Методичні рекомендації з практичної організації басейнового 
принципу управління водними ресурсами поверхневих джерел 
питного водопостачання 

Длѐ координації і забезпеченнѐ керівництва діѐльністя водогосподарських 

організацій і установ, розташованих у басейнах річок Сіверський Донець Сіверсько-

Донецьке басейнове управліннѐ водними ресурсами повинно проводити аналіз їх стану 

за наступноя методикоя: 

 

 задлѐ отриманнѐ загальної оцінки забрудненнѐ р. Сіверський Донець на території 

України, проводити визначеннѐ різниці усіх показників хімічного складу води на 

границѐх Росіѐ-Україна на вході та на виході з території країни; 

 обов’ѐзково проводити аналіз концентрації по усіх точках пробовідбору річок 

басейну Сіверського Донцѐ по таких показниках: поверхнево-активні речовини, ХСК, 

БСК, розчинений кисень, співвідношеннѐ ХСК/БСК; 

 длѐ оперативного визначеннѐ забруднявачів води річок басейну Сіверського Донцѐ 

проводити визначеннѐ різниці концентрацій по усіх показниках контроль по 

визначених створах контроля вище і нижче за течіюя; 

 у разі виѐвленнѐ позитивної різниці концентрацій по будь-ѐкому показнику по 

створах, шлѐхом додаткового пробо відбору на встановленій ділѐнці виѐвлѐти 

конкретних забруднявачів задлѐ оперативного застосуваннѐ чинних санкцій до них; 

 длѐ своючасного виѐвленнѐ небажаних тенденцій екологічного погіршеннѐ стану 

річок басейну Сіверського Донцѐ обов’ѐзково проводити визначеннѐ і співставленнѐ 

середніх значень показників концентрацій речовин, що контроляятьсѐ: 

среденьомісѐчних, середньо квартальних, середньорічних; 

 на основі виѐвлених небажаних тенденцій погіршеннѐ екологічного стану річок 

басейну Сіверського Донцѐ оперативно розроблѐти і подавати їх на розглѐд та 

затвердженнѐ компетентним органам місцевого самоврѐдуваннѐ проекти 

регіональних програм покращеннѐ екологічного стану річок. 
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6.3. Рекомендації з реконструкції очисних споруд побутово-
промислових стоків м. Ізюм 

Проведений аналіз ефективності 

роботи очисних споруд ІКВ ВКП показав, 

що длѐ покращеннѐ екологічного стану р. 

Сіверський Донець потрібно проведеннѐ 

негайної їх реконструкції з обов’ѐзковим 

передбаченнѐм у технологічній схемі 

активної стадії аерації. 

З проведеного аналізу витікаю, що 

нітрифікаціѐ проходить практично до 

кінцѐ: амонійний азот переходить у 

нітрити, а потім у нітрати. Загальний вміст 

амонійного азоту у каналізаційних скидах 

збільшуютьсѐ з року в рік. 

Тому нагальноя ю проблема 

видаленнѐ сполук азоту та фосфору зі 

стічних вод Ізямського комунального 

виробничого водопровідно-

каналізаційного підприюмства шлѐхом 

реконструкції очисних споруд та 

удосконаленнѐ існуячої технології 

біологічного очищеннѐ стічних вод. 

Регламентуваннѐ вмісту біогенних 

елементів тільки за останній час набуло 

широкого розголосу через різке 

погіршеннѐ стану водних об’юктів, їх 

евтрофікації. У разі надходженнѐ 

живильних речовин (біогенних елементів) 

разом зі стічними водами швидкість 

протіканнѐ процесів фотосинтезу різко 

збільшуютьсѐ, призводѐчи до бурного 

розвитку водоростей та вищої водної 

рослинності [8]. 

Підвищеннѐ рівнѐ трофності 

супроводжуютьсѐ зміноя складу 

фітопланктону – починаять переважати 

синьо-зелені водорості (90-95 % від 

загальної чисельності), прибережні 

мілководні зони заростаять вищоя 

водноя рослинністя. Буйний розвиток 

водоростей перешкоджаю роботі 

водозабірних споруд та рибному 

промислові, зменшую гідравлічні 

параметри потоку (швидкості берегових 

течій), цвітіннѐ водойм також призводить 

до зниженнѐ органолептичних показників 

води. 

Найгіршими наслідками евтрофікації 

ю погіршеннѐ ѐкісних показників питної 

води та масовий замор риб [9]. 

Традиційна біологічна очистка 

дозволѐю видалити основну масу 

органічно забрудняячих речовин, але не 

спроможна забезпечити достатня, за 

вимогами теперішнього часу, глибину 

видаленнѐ сполук азоту та фосфору, а 

також органічних речовин (БСК, ХСК). У 

процесі очистки відбуваютьсѐ 

трансформаціѐ та часткове (20-40%) 

видаленнѐ амонійного азоту та фосфору. 

При цьому в ході очистки протікаять 

процеси амоніфікації та наступної 

нітрифікації азоту, а також гідроліз сполук 

фосфору. 
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Сьогодні більше уваги приділѐятьсѐ 

зменшення надходженнѐ фосфору через 

те, що вважаютьсѐ, що здійсненнѐ 

контроля над процесом евтрофікації 

водойм залежить, в основному, від 

зниженнѐ концентрації саме фосфору. 

Однак, не менш важливо те, що видалѐти 

зі стічних вод сполуки азоту набагато 

важче [10]. 

Сполуки фосфору зі стічних вод 

видалѐятьсѐ такими методами: фізико-

хімічний, адсорбційний, електро-

коагулѐційно-флотаційний, біологічний. 

Найпоширенішим на теперішній час 

ѐвлѐютьсѐ біологічний метод видаленнѐ 

сполук фосфору через те, що вказані 

вище методи маять рѐд істотних 

недоліків з точки зору експлуатації 

споруд та економічної доцільності 

застосуваннѐ того чи іншого методу. 

Було встановлено [11], що розчинені 

фосфати, акумуляятьсѐ деѐкими видами 

бактерій зі стічних вод у аеробних 

умовах, вони накопичуятьсѐ в клітинах 

бактерій    у     виглѐді     поліфосфатів    та  

 

використовуятьсѐ в ѐкості джерела 

енергії длѐ підтримки обміну речовин у 

період несприѐтливих умов, наприклад, 

короткочасної відсутності розчиненого 

кисня. Ця здатність бактерій і 

використовуять длѐ видаленнѐ фосфатів 

без або за мінімального застосуваннѐ 

реагентів. Здатністя в аеробному стані 

накопичувати значну кількість фосфатів, а 

в анаеробному – виділѐти їх володіять 

бактерії родів Acinetobacter, Acetobacter, 

Nocardia та деѐкі інші. Застосуваннѐ 

анаеробно-аеробної технології дозволѐю 

підвищити ступінь видаленнѐ фосфатів 

до 80-90 %. 

Основним методом біологічного 

видаленнѐ фосфору ю метод з 

анаеробноя обробкоя циркуляячого 

активного мулу (рис. 6.2), застосуваннѐ 

такої технології дозволѐю видалѐти 

фосфати з ефективністя ≈90% [10]. 

В даній системі видаленнѐ фосфору 

відбуваютьсѐ з надлишковим мулом та 

муловоя водоя, що утворяютьсѐ в 

споруді длѐ анаеробної обробки мулу. 

Рис. 6.1. Метод біологічного видалення фосфору: 
1 – аеротенк; 2 – відстійник; 3 – споруда для анаеробної обробки 
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У разі використаннѐ схеми, 

запропонованої на рис. 6.2, почерговій 

аеробній та анаеробній обробці підлѐгаю 

суміш стічної рідини та активного мулу, а 

фосфор з системи виводитьсѐ з 

надлишковим мулом. 

Рис. 6.2. Метод біологічного видалення фосфору А/О (Anaerobic-Oxic): 
1 – анаеробна зона; 2 – аеробна зона; 3 – вторинний відстійник 

В технології Phoredox (рис. 6.3) 

активний мул зі вторинного відстійника 

направлѐютьсѐ в анаеробну зону, а мулова 

суміш з аеробної зони, так же ѐк і у 

попередній схемі, повертаютьсѐ в першу 

аноксидну зону. 

Рис. 6.3 – Метод біологічного видалення фосфору Phoredox: 
1 – анаеробна зона; 2 – аноксидна зона; 3 – аеробна зона; 4 – вторинний відстійник 

Длѐ підвищеннѐ ефективності 

очистки стічних вод від грубо дисперсних 

та колоїдних забруднень використовуять 

мінеральні коагулѐнти. В останні роки 

застосовуять також синтетичні 

флокулѐнти самостійно або разом з 

коагулѐнтами (солѐми алямінія та заліза) 

і вапном [12]. 

Дослідженнѐ схем біохімічної 

очистки міських стічних вод з введеннѐм 

реагенту показали, що ефективність 

видаленнѐ фосфатів обумовлена дозоя 

реагенту та його видом (рис. 6.4). 

 

 

Так, у разі введеннѐ 25 мг/дм3 Fe2O3 

післѐ вторинних відстійників досѐгаютьсѐ 

видаленнѐ загального фосфору на 75-80 % 

з остаточним вмістом завислих речовин 

10-15 мг/дм3.  

Більш високі концентрації завислих 

речовин в очищеній воді (30-36 мг/дм3) 

зумовляять зниженнѐ ефективності 

видаленнѐ сполук фосфору до 55-60 % з 

тіюя ж дозоя реагенту. Фільтруваннѐ 

стічної води через піщані фільтри післѐ 

вторинних відстійників призводить до 

підвищеннѐ ефективності видаленнѐ 

загального фосфору в цілому до 90 %. 
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Рис. 6.4. Реагентне видалення сполук фосфору:  
1 – первинний відстійник; 2 – аеротенк; 3 – вторинний відстійник; 4 – піщаний 

фільтр; НСВ – неочищені стічні води; ОСВ – очищені стічні води 
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Якість очистки стічних вод за 

загальним фосфором, окрім дози 

реагенту та його виду, залежить від вмісту 

завислих речовин в очищених стічних 

водах.  

Серед методів очистки стічних вод 

від сполук азоту відомі наступні: фізико-

хімічні, електрохімічні, метод іонного 

обміну, біологічні [13, 14]. 

Все ці методи маять свою 

розповсядженнѐ в різних галузѐх 

промисловості, але маять рѐд недоліків, і 

тому не завжди можуть бути застосовані 

на практиці очистки стічних вод від 

біогенних елементів.  

У разі розпаду азотовмісних 

органічних речовин у розчин виділѐютьсѐ 

аміак у відповідності з реакціюя (1). В 

аеробних умовах бактерії активного мулу 

окисляять аміак в нітрит і далі в нітрат, ѐк 

показую рівнѐннѐ реакції (2). Бактерії - 

нітрифікатори ѐвлѐятьсѐ автотрофними, 

використовуячи длѐ синтезу енергія, ѐка 

виділѐютьсѐ під час окисленнѐ аміаку, і 

вуглець вуглекислого газу. 

Бактеріальна денітрифікація по рівнянню (6.3) відбувається в анаеробних 

умовах, коли органічні речовини окислюються, а нітрат використовується в якості 

акцептора водню з виділенням при цьому газоподібного азоту: 

Під час біологічної нітрифікації – 

денітрифікації відбуваютьсѐ окисленнѐ 

аміаку в нітрат та відновленнѐ останнього 

у газоподібний азот. Важливі параметри 

кінетики бактеріальної нітрифікації – 

температура, рН і концентраціѐ 

розчиненого кисня. 

Швидкість протіканнѐ реакції 

помітно знижуютьсѐ у разі знижених 

температур; мінімально допустимоя 

ѐвлѐютьсѐ температура 8°С. Оптимальне 

значеннѐ рН складаю приблизно 8,4, а 

вміст розчиненого кисня маю 

перевищувати 1,0 мг/л. 
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На ступінь видаленнѐ азоту впливаять 

чимало факторів, основними з ѐких 

ѐвлѐятьсѐ концентраціѐ органічних 

речовин у вихідній стічній воді. Длѐ більш 

повного видаленнѐ азоту зі стічної рідини 

необхідно використовувати додатково 

живильний субстрат на стадії 

денітрифікації, в ѐкості ѐкого можуть бути 

застосовані різні органічні речовини 

(оцтова кислота, ацетон, глякоза, метанол, 

етанол та ін.) або стічні води багатьох 

виробництв.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нітрифікаціѐ-денітрифікаціѐ за 

двоступеневоя схемоя, ѐкій передую 

біологічна очистка, забезпечую з 

розрахунковими витратами стічних вод 

зниженнѐ неорганічного азоту на 90% і 

загального азоту на 80-95%.  

Переваги біологічного видаленнѐ 

азоту полѐгаять у тому, що у результаті 

процесу нітрифікації може бути досѐгнутий 

необхідний ступінь видаленнѐ аміаку 

(ѐкщо виникаю необхідність, потім 

проводѐть денітрифікація). Крім того, таку 

систему можна пристосувати у ѐкості 

доповненнѐ до існуячої системи 

біологічної очистки. 

Аналіз існуячих біологічних методів 

видаленнѐ біогенних елементів з 

господарсько-побутових стічних вод 

дозволѐю зробити висновок, що вони не 

завжди можуть бути застосовані у 

технологічному процесі очистки стічних 

вод. Це зумовлено тим, що ефективність 

очистки залежить від багатьох факторів, 

таких ѐк температура, рН, доза мулу, 

наѐвність легкоокисняваної органіки та ін., 

ѐкі не завжди враховані під час 

експлуатації очисних споруд. 

Усе вище наведене свідчить про те, що 

очисні споруди системи водовідведеннѐ м. 

Ізяму потребуять нагальної реконструкції 

та вдосконаленнѐ існуячої технології 

очистки стічних вод. Вирішеннѐ цього 

питаннѐ можливе шлѐхом розробки та 

впровадженнѐ проекту реконструкції 

організаціюя-розробником ВАТ «Еко-

Інвест» (м. Харків), ѐка входить до переліку 

компаній міжнародної промислової групи 

«ЕКОТОН» (Україна, Російська Федераціѐ, 

Польща, Казахстан) [15]. 
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6.4. Рекомендації для станцій водопідготовки питної води 

З урахуваннѐм стану вихідної води 

поверхневих джерел питного 

водопостачаннѐ (Червонооскільське 

водосховище, р. Оскіл, р. Сіверський 

Донець), найближчим часом виробники 

питної води, ѐкі працяять за традиційноя 

технологіюя: коагулѐціѐ – відстояваннѐ – 

фільтраціѐ – знезараженнѐ, стикнутьсѐ з 

проблемоя збільшеннѐ вмісту солей 

жорсткості у вихідній воді. Уже зараз вміст 

солей жорсткості у цих водах становить 8,0 

– 8,5 ммоль/л, що перебільшую 

встановлений ДСанПіН 2.2.4-171-10 рівень 

(<7,0 ммоль/л). Виведеннѐ цих солей на 

стадіѐх традиційної технології підготовки 

питної води неможливо. 

Проведеними лабораторними дослід-

женнѐми на річковій воді р. Сіверський 

Донець встановлено, що введеннѐ на 

стадії коагулѐції разом зі штатним 

коагулѐнтом карбонату натрія у кількості, 

розрахованій з урахуваннѐм хімічного 

складу річкової води, забезпечую 

ефективне утвореннѐ осаду карбонату 

кальція і доведеннѐ вмісту солей жорст-

кості до нормативного рівнѐ (табл. 6.1). 

Таблиця 6.1. Вплив карбонату натрію на вміст солей жорсткості  
у вихідній воді р. Сіверський Донець 

[Na2CO3] 

мг/л 

Ж0 вих. 

ммоль/л 

Жк кінц. через 1 годину 

ммоль/л 

Жк кінц. через 2 години 

ммоль/л 

200 10,7 9,1 8,4 

300 10,5 7,6 7,0 

400 10,5 7,2 6,8 

500 10,5 6,7 6,3 

600 10,5 6,1 5,8 

700 10,5 6,3 5,9 

800 10,5 6,1 5,7 

900 10,4 7,3 5,9 

1000 10,7 7,4 7,0 

1100 10,4 6,6 5,9 

1200 10,4 6,7 5,8 

1300 10,4 6,4 5,9 

1400 10,4 7,3 5,8 

1500 10,4 6,2 5,7 

1600 10,5 7,0 6,4 

1700 10,5 7,4 6,1 
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Проведені дослідженнѐ дозволили 

визначити, що при концентрації 

карбонату кальція більше 600 мг/л, 

досѐгаютьсѐ максимальна стабільна 

ефективність виведеннѐ іонів кальція у 

тверду фазу на рівні 45% (рис. 6.5) 

Рис. 6.5. Залежність зміни рівня загальної жорсткості вихідної води  
р. Сіверський Донець від концентрації карбонату натрію за дві години обробки 

Конкретну дозу карбонату натрія в 

залежності від хімічного складу річкової 

води можна оперативно розраховувати за 

допомогоя комп’ятерної програми 

розробленої ХНУМГ ім. О. М. Бекетова длѐ 

кожного конкретного випадку. 

Додаткового обладнаннѐ такий 

метод обробки вихідної річкової води не 

потребую, можуть бути застосовані ті ж 

самі апарати, що і при введені штатного 

коагулѐнту.  

Алгоритм застосуваннѐ запропоно-

ваного технічного рішеннѐ доведеннѐ 

вмісту солей жорсткості у питній воді до 

нормативного рівнѐ задлѐ підвищеннѐ 

екологічної безпеки об’юктів питного 

водопостачаннѐ наведено на (рис. 6.6). 
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Рис. 6.6. Алгоритм доведення вмісту солей жорсткості у питній воді до 
 нормативного рівня 
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Зменшеннѐ вмісту нітрат- і фосфат-аніонів у 

воді при підготовці питної води високої ѐкості 

можна забезпечити шлѐхом іонуваннѐ води на 

сильнолужному аніоніті АВ–17–8 (сертифікований 

длѐ застосуваннѐ в питному водопостачанні, 

зокрема – длѐ вилученнѐ нітратів і фосфатів). 

Зарубіжні аналоги Аmberlite IRA–402Cl, Amberlite 

IRA–410Cl, Dowex SBR, Purolite A–400, Purolite A–

600, Lewatit M–500). 

Найкращі результати отримані при наступній 

послідовності стадій обробки річкової води:  

1) коагулѐціѐ + (Nа2СО3); 

2) відстояваннѐ (2 год);  

3) фільтраціѐ;  

4) аніонуваннѐ (АВ–17–8).  

Кінцеве значеннѐ рН води (рН=6,58) 

відповідаю допустимому длѐ питної води 

значення (рН=6,5–8,5). 

Застосуваннѐ стадії аніонуваннѐ води на 

станціѐх питного водопостачаннѐ потребую 

додаткових проектних та конструкторських 

розробок, з подальшим проведеннѐм 

реконструкції цих станцій водо підготовки. Але 

таки витрати виправдовуятьсѐ збереженнѐм 

здоров’ѐ лядей – споживачів питної води і 

подовженнѐм терміну їх життѐ. Тим більше, що 

експертами ВООЗ встановлено, що 80% всіх 

хвороб у світі пов’ѐзано з порушеннѐм санітарно-

гігіюнічних та екологічних норм забезпеченнѐ 

населеннѐ питноя водоя та її незадовільноя 

ѐкістя. 
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6.5. Рекомендації для споживачів питної води 

В умовах надмірного вмісту у питній 

воді, виготовленої з води поверхневих 

джерел (Червонооскільське водосховище, 

р. Оскіл, р. Сіверський Донець), солей 

жорсткості, фосфатів і нітратів, до 

проведеннѐ реконструкції станцій питного 

водопостачаннѐ відповідних населених 

пунктів, длѐ споживачів питної води можна 

надати наступні рекомендації. 

Якщо в побутових умовах звичайним 

кип’ѐтіннѐм питної води можна знизити і 

довести вміст в ній солей жорсткості і 

фосфатів до нормативного рівнѐ, то 

знизити таким чином вміст нітратів 

неможливо. В таких умовах найбільш 

діювим ю застосуваннѐ побутових 

п’ѐтиступеневих фільтрів питної води, 

основним принципом ѐких ю застосуваннѐ 

процесу зворотного осмосу. 

Цѐ технологіѐ ґрунтуютьсѐ на ѐвищі 

осмосу, що широко зустрічаютьсѐ в природі. 

Саме завдѐки осмотичним процесам 

рослини отримуять воду та мінеральні 

компоненти з ґрунту, а процес зворотного 

осмосу дозволѐю очистити воду від 

мінеральних і органічних домішок за 

допомогоя спеціальної полімерної 

мембрани, створеної за аналогіюя з 

клітинної мембраноя рослин. 

Молекули води під тиском 

водопровідної мережі вільно проникаять 

через ця мембрану, ѐка при цьому 

залишаютьсѐ практично непроникноя длѐ 

більшості розчинених у воді солей, 

органічних речовин, мікроорганізмів і 

колоїдів. 

Центральним елементом зворотно-

осмотичного п’ѐтиступеневого фільтру ю 

мембранний елемент, ѐкий забезпечую 

утриманнѐ до 99,8% усіх домішок, що 

містѐтьсѐ у воді, вклячаячи бактерії і 

віруси. 
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В результаті аналізу встановлено, що 

ѐкість артезіанської води за весь період 

повністя відповідаю вимогам ДСанПіН 

2.2.4-171-10 «Гігіюнічні вимоги до води 

питної, призначеної длѐ споживаннѐ 

лядиноя» по усіх показниках. Ніѐких 

відхилень у показниках ѐкості питної води 

післѐ жовтнѐ 2013 року не спостерігаютьсѐ.  

З урахуваннѐм можливої потужності 

видобуваннѐ артезіанської води ІКВ ВКП 

(до 30 тис. м3 на добу) до періоду 

завершеннѐ реконструкцій станції питного 

водопостачаннѐ, ѐкі використовуять в 

ѐкості вихідної води поверхневі джерела 

(р. Сіверський Донець, Червонооскільське 

водосховище), доцільно організувати 

постачаннѐ за допомогоя пересувних 

транспортних засобів постачаннѐ 

артезіанської води м. Ізям у ці регіони за 

графіком. 

П’ять ступенів фільтрації води: 

 

 1-а ступінь попереднього очищеннѐ. Картридж тонкого механічного очищеннѐ з 

спіненого пористого поліпропіленового волокна затримую усі зважені частки, іржу, пісок 

та інші механічні домішки, розмір ѐких перебільшую 5 мкм. 

 2-а ступінь попереднього очищеннѐ. Картридж видалѐю з води механічні домішки, хлор, 

органічні та хлорорганічні речовини, пестициди, діоксини, хлороформ, покращую смак і 

запах питної води. До складу картриджу входѐть ефективне активоване вугіллѐ високої 

ѐкості. 

 3-ѐ попереднього очищеннѐ. Картридж тонкого механічного очищеннѐ із спіненого 

поліпропіленового волокна або вугільний брикетований картридж, ѐкий затримую 

вугільний пил та забезпечую повний захист мембрани від механічних домішок, розмір 

ѐких перебільшую 1 мкм. 

 4-й ступінь очищеннѐ. Зворотноосматична мембрана – 99%-ий бар’юр длѐ мінеральних і 

органічних домішок, ѐкі містѐтьсѐ у воді і перебільшуять за розміром молекулу води. 

Під тиском на поверхні мембрани відбуваютьсѐ розподіленнѐ потоків води, при чому усі 

небажані домішки потраплѐять у каналізація, а кришталево чиста вода потраплѐю до 

гідропневматичного баку, де зберігаютьсѐ під тиском до моменту її використаннѐ. 

 5-й ступінь очищеннѐ. Інкапсульований фільтр з високоѐкісним активований вугіллѐм 

здійсняю остання стадія очищеннѐ, безпосередньо перед поданнѐм води споживачу. 

На цій стадії вода, що проходить крізь активоване вугіллѐ, позбавлѐютьсѐ небажаних 

запахів та отримаю свіжий смак. Післѐ ціюї стадії вода подаютьсѐ до крану очищеної води. 



Фінансуваннѐ виконаннѐ комплексу 

заходів, передбачених Дорожньоя 

картоя, здійсняютьсѐ за рахунок коштів 

державного бяджету, обласного бяджету, 

міського бяджету, обласного, районного 

фондів охорони навколишнього 

природного середовища, позабяджетних 

фондів, коштів зацікавлених підприюмств, 

а також із залученнѐм інших джерел. 

Фінансуваннѐ Дорожньої карти може 

здійсняватись підприюмствами всіх форм 

власності та іншими яридичними 

особами, установ та організацій, 

районного фонду охорони навколишнього 

природного середовища, добровільних 

внесків та інших коштів. 

Організаційне забезпеченнѐ реаліза-

ції Дорожньої карти здійсняватиме 

Харківська обласна державна 

адміністраціѐ.  

Депутати обласної ради на підставі 

існуячий інформації можуть  надавати 

пропозиції щодо коригуваннѐ програмних 

завдань, їх змісту та обсѐгу фінансуваннѐ. 
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Третьяков Олег Вальтерович − канд. техн. наук, доцент кафедри охорони праці та 
безпеки життюдіѐльності Харківського національного університету міського господарства імені 
О. М. Бекетова, провідний експерт з питань водопідготовки, автор 230 наукових праць, з них 
понад 130 у провідних (фахових) наукових виданнѐх України та інших країн, 18 авторських 
свідоцтв та патентів, 12 навчальних посібників з грифом МОН України, входить до складу 
Науково-методичної комісії Науково-методичної ради МОН України з цивільної безпеки, 
академік Української академії наук національного прогресу, академік Всесвітньої академії 
оригінальних ідей.  

Пономаренко Роман Володимирович − канд. техн. наук, дійсний член Міжнародної 
Академії Безпеки життюдіѐльності, Європейської асоціації з безпеки (ЕАS); майстер спорту 
України, майор служби цивільного захисту, заступник начальника кафедри пожежної та 
рѐтувальної підготовки Національного університету цивільного захисту України (НУЦЗУ). Маю 
65 наукових праць. Нагороджений грамотами Міністра МНС України двічі (2007, 2012). 

Буц Юрій Васильович − канд. геогр. наук, доцент кафедри технології, екології та безпеки 
життюдіѐльності Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнецѐ 
(ХНЕУ), експерт з управліннѐ процесом підготовки питної води в умовах виникненнѐ 
надзвичайних ситуацій техногенного характер, маю понад 200 наукових та навчально-
методичних праць, з них понад 60 наукових статей у провідних (фахових) наукових виданнѐх 
України та інших країн, ю автором близько 15 навчально-методичних видань (4 маять гриф 
МОН України), академік Академії Безпеки та Основ Здоров’ѐ; академік Міжнародної Академії 
Безпеки Життюдіѐльності; дійсний член Європейської Асоціації Безпеки (ЕАS); член наукової 
ради Європейського Інституту Захисту та Безпеки (SASRI). 

Уткіна Катерина Богданівна − канд. геогр. наук, доцент кафедри екологічної безпеки та 
екологічної освіти екологічного факультету Харківського національного університету імені 
 В. Н. Каразіна, маю 10-річний досвід роботи в Українському науково-дослідному інституті 
екологічних проблем (УкрНДІЕП), досвід ініціяваннѐ та реалізації міжнародних проектів в 
галузі охорони довкіллѐ (проект програми SI “Stormwater quality: Implications for reduced 
impact on receiving waters and climate change adaptation” (2012-2014), проект NEAR4 “Network 
for Environmental Assessment and Remediation in Aquatic Systems. Wastes and Wastewaters” 
(2010-2013), проект Tacis “Black Sea Investment Facility” (2005-2007), проект INTAS  “New 
methods of information treatment for management of water quality in river basins” (2005-2007), 
проект World Bank “Urban Infrastructure Project and Nistru River / Black Sea Protection Project” 
(2005), ю автором понад 40 публікацій.  

Филенко Віталій Вікторович - член громадської ради при Міністерстві енергетики та 
вугільної промисловості України, аспірант Інституту проблем машинобудуваннѐ імені А. Н. 
Підгорного НАН України, голова громадської організації «НОВА Енергіѐ», фахівець з 
екологічного управліннѐ у умовах глобальної зміни клімату, автор понад 15 наукових статей. 

Агапова Олена Леонтіївна − експерт з оцінки екологічного стану поверхневих вод, 
аспірант кафедри фізичної географії та картографії факультету геології, географії, рекреації і 
туризму Харківського національного університету імені  В. Н. Каразіна.  
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Енергія змін, 
 

          позитиву, 
 

                 інновацій! 

Електронна адреса : energiya.nova@gmail.com 
 

Веб-сайт: http://nova-energiya.org 
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Матеріали підготовлено в рамках проекту ГО «НОВА енергіѐ» 

«Розробка та поширення науково обґрунтованих рекомендацій з 

організації басейнового принципу управління водними ресурсами 

поверхневих джерел питного водопостачання Харківської області» 

за підтримки «Українського інституту газу нетрадиційних джерел» 

спільно з Британськоя Радоя в Україні. 

Публікаціѐ відображаю думку авторів, «Український інститут газу 

нетрадиційних джерел» та Британська Рада в Україні не несе жодної 

відповідальності за можливе використаннѐ інформації, ѐка міститьсѐ 

в цій публікації. 


