
134 Збірник науково-публіцистичних статей 

УДК 504.064.3 : 628.1033 (477.73) 
Скляренко Тетяна, МФ НаУКМА  
 
Моніторинг питної води м.Миколаєва 
 
Вода займає особливе місце серед багатств Землі. В житті людини вона 

грає особливу роль, задовольняючи її фізіологічні, санітарно-гігієнічні та 
побутові потреби. Вода, яку ми споживаємо, повинна бути чистою. Хвороби, 
що передаються через брудну воду, викликають в світі загибель великої 
кількості людей. За даними Всесвітньої Організації Здоров’я, в світі вмирає 
більше 6 млн. дітей через забруднення питної води [1]. Успіх в боротьбі з 
такими хворобами, як холера, дизентерія залежить від того, як поставлена 
справа забезпечення населення водою як для пиття, так і для гігієнічних 
цілей. 

Проблема забезпечення питною водою гостро постала і в Миколаївській 
області. В наш час основним джерелом водопостачання Миколаєва є річка 
Дніпро, вода з якої подається двома шляхами через водопровід Дніпро-
Миколаїв в кількості 270 тис. м3 за добу та з Жовтневого водосховища біля 30 
тис. м3 на добу. Ємність Жовтневого водосховища складає 31 млн. м3 [3]. 
Заповнення його відбувається в квітні-жовтні місяці водою річок Інгулець і 
Дніпро по магістральному каналу Інгулецької зрошувальної системи. Тому 
на якість питної води значний вплав мають шахтні та стічні води Кривбасу. 
За європейськими даними, на залізорудному родовищі щорічно утворюється 
біля 50 млн. м3 стічних вод, які не лише засолені, але також забруднені 
тяжкими металами. Так, зі скидами "Криворіжсталі" в Інгулець потрапляє 
цинк, свинець, миш’як, кобальт, вміст яких в цій річці в багатьох випадках 
перевищує гранично допустиму концентрацію. В результаті потраплення цих 
елементів в організм людини можуть виникнути такі захворювання, як 
свинцева енцефалопатія, злоякісний нефросклероз, пошкодження 
центральної нервової системи, це негативно впливає на кісткову тканину, 
розвиваються гострити з порушенням секреторної діяльності шлунку. Під час 
таких скидів інгулецька вода не придатна не тільки для питного 
водопостачання Миколаєва, але навіть для зрошення полів. 

В зв’язку з аварією на ЧАЕС і можливим потраплянням радіонуклідів в 
Дніпро, виникло питання пошуку додаткових джерел водопостачання з 
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підземних горизонтів. На території Миколаєва в наш час експлуатується 71 
артезіанська свердловина, воду яких використовують для побутово-питних 
цілей біля 15 тис. людей. 

Вода в цих свердловинах знаходиться в захищених від бактеріального 
забруднення водоносних горизонтах, але за солевим складом (сухий залишок, 
жосткість, сульфати, хлориди) перевищує нормативні вимоги стандарту в 2-3 
рази [1]. 

В роботі було використано матеріали Миколаївської міської санітарно-
епідеміологічної станції. Брались дані за десятирічний період, починаючи з 
1990 року. Проби води відбирались працівниками згаданої установи в різних 
районах м.Миколаєва за такими адресами: проспект Героїв Сталінграду, 29; 
мікрорайон Північний; вул. Макарова, 10; вул. Шевченко, 12; Друга 
Набережна, 10; Друга Госпітальна – кут Петровського; Поромний спуск; 
Купорна – кут Другої Військової; вул. 68 Десантників, 3; вул. Декабристів, 1; 
вул. Мала Морська, 25; вул. Володарського, 45; дві точки в Матвіївці – 
скважина 1, 2 та інше. 

Загальна кількість проб в середньому за санітарно-хімічними 
показниками становить 785, за мікробіологічним показником – 1100 і на колі-
індекс 108 проб на рік. Проби відбираються протягом всього року. Під час 
свого дослідження ми обчислювали кількість проб, що не відповідають 
загальним вимогам Держстандарту ″Вода питна″ . Розглядались показники 
вмісту в воді нітратів, хімічних речовин, що перевищують гранично 
допустиму концентрацію, а також показники загальної мінералізації, 
гігієнічні та органолептичні показники, мікробіологічні та показники колі-
індексу. 

Весь матеріал було оброблено і представлено у графічному вигляді. 
Перша група графіків відображає у відсотках кількість проб, що не 
відповідають вимогам якості за санітарно-хімічними показниками. Жоден з 
проаналізованих показників не знаходиться в рамках державного стандарту. 
Найкраща ситуація за вмістом хімічних речовин в воді. Так, перевищення 
гранично допустимої концентрації коливається в межах 1 %. За період з 1995 
року ситуація відносно стабілізувалась, тобто всі взяті для аналізу проби 
відповідають вимогам. Найгірша ситуація по гігієнічних показниках. Від 3 до 
15 % взятих проб не відповідають необхідній якості води. Більш наближеним 
до вимог стандарту по цьому показнику був 1993 рік. Що стосується 
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показників загальної мінералізації, то вони знаходяться приблизно в тому ж 
діапазоні невідповідності вимогам, як і по гігієнічних показниках, а саме: від 
0,1 до 14 %. Гарним за якістю води роком по цьому показнику був 1991. В 
1998 році спостерігалось пікове погіршення якості питної води за 
наступними показниками: гігієнічними, органолептичними і нітратам. Так, 
перевищення вмісту нітратів може призвести до токсичного ціанозу, а після 
потрапляння в організм 3,5 г нітрату натрію може настати смерть. 
Погіршення органолептичних властивостей впливає на секреторну діяльність 
шлунку, а зменшення якості за гігієнічними показниками призведе до 
алергічних та інших подразнень. 

За досліджуваний період відносно висока якість води була у 1991 року. 
Загальна тенденція зміни якості за досліджуваний час не прослідковується. В 
1999 році якість води значно покращилась порівнянно з 1998 роком і по трьох 
показниках: хімічні речовини, органолептика і нітрати відповідала 
необхідним вимогам. 

Що стосується графіку мікробіологічних показників, то невідповідність 
проб вимогам коливається від 8 до 25 %. А найгіршими роками були 1993, як 
і за показником колі-індексу, і 1997 роки. Перевищення цих показників може 
викликати такі захворювання, як дизентерія, холера, інтеріти, вірусний 
гепатит, черевний тиф. Щодо показнику колі-індексу, то він коливається в 
дуже широких межах від 22 до 63 %. Як видно, цей показник найбільше 
відхиляється від вимог Держстандарту. Найкраща ситуація по цьому 
показнику спостерігалась в 1994 році. 

Періодичне погіршення якості питної води Миколаєва можна пояснити 
викидами "Криворіжсталі" в Інгулець. Оскільки річка має дуже малий стік і 
низький темп процесу самоочищення, то вона не встигає позбавитись від 
шкідливих речовин, що в неї потрапили. Окрім цього, в річку можуть 
потрапляти стічні води шкіряного Криворізького заводу, які погіршують не 
лише органолептичні, а й хімічні властивості води. Тимчасове погіршення 
води по показниках загальної мінералізації та органолептики можна пояснити 
ще й високими температурами по деяких роках. Після потрапляння води в 
водопровідну систему Миколаєва властивості води змінюються в небажаний 
бік завдяки течіям у трубопровідній системі, через які в труби з питною 
водою можуть потрапити не тільки грунтові води, а й каналізаційні. Для того, 
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щоб покращити якість питної води, треба звернути особливу увагу на 
реконструкцію очисних споруд та водопровідної системи міста Миколаєва. 
Також треба обмежувати використання води під час промислових скидів в 
річках Інгул та Дніпро. 
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