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11.2. Водопостачання 

Система водопостачання призначена надійно забезпечувати споживача водою. Цим споживачем є 
населення та промислові підприємства. Особливу групу споживачів складають потреби на 
протипожежні заходи. Системи внутрішнього водопостачання призначені для повсякчасної 
подачі води із зовнішньої водопровідної мережі та розподілу її між споживачами всередині 
будинку. В залежності від температури води, що транспортується, розрізняють системи 
холодного водопостачання (t < 30°C) та системи гарячого водопостачання (t = 45-80°C). 

До системи внутрішнього водопостачання входять: 

•         господарсько-питна – вода для пиття та приготування їжі, а також для проведення 
санітарно-гігієнічних процедур; 

•         протипожежна; 

•         виробнича – вода призначена для технологічного використання (промивка матеріалів, 
обладнання і т.д.) 

•         поливна [3].  

Україна й досі залишається країною з низьким водозабезпеченням на одного жителя. Серед країн 
СНД вона займає 13-те місце. Незважаючи на це, у 1994 році середньодобове водоспоживання на 
одного жителя в Україні становило 320 л. Це в 1,5-2 рази перевищує середній рівень 
водоспоживання у країнах Європи, а у ряді великих міст – Дніпропетровську, Донецьку, 
Запоріжжі, Сімферо-полі, Одесі, Харкові – водоспо-живання перевищило 400 л на добу. 

Такі високі показники можна пояснити тим, що не вся вода доходить до споживача, частина її, а 
це понад 15%, втрачається у мережах водопостачання (водомірні витікання), тому що з них 21%  
зношені і потребують перекладення. В результаті всіх витрат сумарні продуктивні витрати води в 
містах сягають 50% загальної подачі.  

Надто важливим залишається питання якості питної води. На думку експертів ВОЗ, приблизно 
80% усіх хвороб у світі пов’язані  з поганою якістю питної води.  Діючі в Україні санітарні 
правила охоплюють 1350 інгредієнтів, ідентифікованих у водних джерелах, а чинний ДСТУ  
“Вода питна” містить 28 показників. Проте у 232 населених пунктах України якість води не 
відповідає навіть державному стандарту. 

Не менше проблем і у системах водовідведення. Понад 400 міст і селищ не мають систем 
централізованих каналізацій. Знос обладнання насосних станцій і очисних споруд каналізації 
складає 65-100%. Щоденно у водойми скидається понад 1,5 млн. м3  неочищених і недостатньо 
очищених стічних вод [9]. 

Вкрай важке становище в Україні з обробкою осадів стічних вод. Споруди з їх обробки 
забезпечують потреби лише на  30-60%, крім того, з підвищенням вмісту в осадах важких металів 
вони не вивозяться на поле  та займають площі, котрих і так не вистачає. Через це значно 
погіршується склад стічних вод. Головним методом  збезводнювання осадів в Україні 
залишаються мулові ставки та майданчики. Механічне збезводнювання на вакуум-фільтрах, 
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фільтрах-пресах, центрифугах впроваджується вкрай повільно. Головна причина – відсутність у 
країні високомолекулярних флокулянтів, а точніше, – грошей на їх придбання. Застосування 
флокулянтів для збезводнювання осаду стічних вод на мулових майданчиках з дренажем у 10 
разів скорочує їх територію. 

З 71 тис. км водопровідних і 28 тис. км каналізаційних мереж в аварійному стані перебувають 
відповідно 21% і 19%. Особливе занепокоєння викликає стан каналізаційних мереж, насосних 
станцій, очисних споруд та інших об’єктів водопостачання, аварійність яких постійно 
посилюється. Лише в м.Миколаєві з двох насосних станцій щодоби скидається в Бузький Лиман 
більше 60 тис. м3 неочищених стічних вод [9]. 

Сьогодні водопостачання більшості міст базується цілком на підземних водах (62%), в 21% міст є 
змішані джерела водопостачання і менше 17% міст використовують поверхневі джерела. На мал. 
11.1 показана схема основних споруд системи водопостачання міста при використанні 
поверхневого джерела. Водозабірна споруда 1 з’єднана з насосною станцією першого підйому 2, 
котра подає воду на очисні споруди 3. Очищена вода потрапляє в збірний резервуар 4 і далі через 
насосну станцію другого підйому 5  –  в водоводи 6. На приймальному кінці водоводів розміщена 
напірна регулююча ємкість 7,  до якої приєднана розводна мережа 8 [6]. 

 

 

 

На мал. 11.2 наведена схема основних споруд системи водопостачання при використанні 
підземного джерела. Тут артезіанські свердловини 1 розміщені окремими групами (І, ІІ). Насоси І 
підйому розташовані в свердловинах, вода безпосередньо подається в мережу (група свердловин 
І). В деяких випадках вода зі свердловин подається спочатку в резервуар 2, котрий служить 
регулюючою і запасною ємкістю, а звідти насосами ІІ підйому 3 перекачується в мережу (група 
свердловин ІІ).  

Якщо підземна вода потребує спеціальної очистки, то додають очисні споруди. Перевагою цього 
процесу є те, що обробка підземної води дешевша,  ніж очистка поверхневої води. Недолік цього 
процесу в тому, що при зменшенні водопостачання нижче розрахункового в мережі виникають 
надлишкові напори, що обумовлюють додаткову витрату енергії до 20%. Надлишкові напори при 
виході з насосної станції є основним джерелом втрат енергії . 
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