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За даними ВООЗ, більше ніж
2 млрд людей у світі стражда-
ють на хронічні захворювання,
пов’язані з уживанням води, що
має несприятливий сольовий
склад. Актуальною проблема
питного водопостачання зали-
шається і для України. Наша
країна є однією з найменш за-
безпечених водними ресурсами
країн Європи [3; 5; 6]. Близько
814 тис. українських домогос-
подарств і досі не мають постій-
ного доступу до якісної питної
води та змушені споживати
воду, потенційно небезпечну
для здоров’я. І сьогодні 28 міст
і майже третина селищ місько-
го типу не забезпечені центра-
лізованими системами водопо-
стачання. У багатьох регіонах
країни використовуються заста-
рілі технологічні схеми водопід-
готовки, незадовільними є тех-
нічний стан водорозподільної
мережі, що зумовлює вторинне
забруднення питної води [1; 3].
Одеська область посідає од-

не з останніх місць в Україні за
прогнозними запасами природ-
них питних вод й обсягами во-
допостачання [4; 5]. За станом
на 01.01.2016 р., в Одеській об-
ласті існували 874 водогони
господарсько-питного водопо-
стачання, з них 34 — комуналь-
них і 550 — сільських. Основни-
ми джерелами водопостачання
в області є ріка Дністер, з якої
здійснюється водозабір Одесь-
кого комунального водопрово-

ду, ріка Дунай, з якої здійсню-
ються водозабори двох кому-
нальних водопроводів Кілії та
Вилкового, відомчого водопро-
воду Вилкового та сільського
водопроводу у с. Ліски Кілійсь-
кого району, озеро Ялпуг (водо-
забори водопроводів Болгра-
да), зрошувальні канали з ріки
Дунай у Кілійському районі —
«Лаптиш» (водозабори сільсь-
ких водопроводів с. Шевченко-
ве і с. Новомиколаївка) та «Ду-
най-Сасик» (водозабір с. При-
морське), річка Південний Буг
на території Савранського ра-
йону, озеро Катлабух, з якого
здійснюється водозабір сільсь-
кого водопроводу с. Суворове
Ізмаїльського району. Більше
1 500 000 жителів Одеської об-
ласті, що мешкають в Одесі, Чор-
номорську, Южному, Біляївці,
Білгороді-Дністровському та у
45 населених пунктах Біляїв-
ського, Лиманського й Овідіо-
польського районів, спожива-
ють воду з Дністровського во-
догону. Його водозабір знахо-
диться на 21 км вище гирла,
біля Біляївки.
Питома вага населених місць

області, забезпечених централі-
зованим водопостачанням, ста-
новить 60 %, причому у сіль-
ських населених пунктах — лише
57 % [6]. Стан водопостачання
населених пунктів залишається
незадовільним. У південних ра-
йонах області та Міжлиманні
на привозному водопостачанні

залишаються 170 населених пунк-
тів, у тому числі значна частина
Болграда і Вилкового, смт Су-
ворове Ізмаїльського району,
курортні зони Лебедівка та Ка-
транка Татарбунарського ра-
йону та ін. З 26 районів області
у Фрунзівському та Березовсь-
кому районах централізоване
водопостачання відсутнє. Серед-
ній об’єм водокористування в
області становить лише 7,6 м3

на особу на рік.
Метою дослідження є гігіє-

нічна оцінка якості питних вод,
що споживаються населенням
Бессарабії та Буджаку (Дунайсько-
Дністровського межиріччя).

Матеріали та методи
дослідження

Дослідження проведене про-
тягом 2014–2016 рр. на базі ла-
бораторного комплексу держав-
ної санітарно-епідеміологічної
служби. Відбирання, консерва-
ція, зберігання та транспор-
тування проб питної води про-
водилося відповідно до вимог
ДСТУ ISO 5667-10:2005 (ISO
5667-10:1992, IDТ) [2]. Визнача-
лися такі показники сольового
складу: загальна мінералізація,
загальна жорсткість, вміст каль-
цію, магнію, сульфатів, хлори-
дів, заліза, міді, цинку, нітратів,
нітритів. Визначення більшої
частини мінеральних речовин
проводили методами об’ємного
та колориметричного аналізу,
визначення вмісту свинцю — ме-
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тодом атомносорбційного аналі-
зу у сертифікованій лабораторії
обласної санітарно-епідеміо-
логічної служби. За період до-
сліджень було виконано аналіз
220 проб питної води.
На всіх етапах проведення

статистичного аналізу для під-
готовки первинних таблиць
спряженості та групування оз-
нак використовували стандарт-
ні функції програмного пакета
MS Excel (Microsoft Inc., США).

Результати дослідження
та їх обговорення

Результати власних дослі-
джень якісного складу питних
артезіанських вод з районів, що
входять до складу межиріччя,
наведені в табл. 1. Аналіз даних
засвідчує досить широкі коли-
вання кальцію в районах межи-
річчя — від 8,5 мг/л (Сарата) до
167,2 мг/л (Болград). Відзна-
чено істотні коливання вмісту
хлоридів (56,3–698,8 мг/л), суль-
фатів (84,3–373,9 мг/л). При
цьому якщо кількість хлоридів
у деяких районах відчутно пе-
ревищує допустимі величини,
то величини сульфатів прак-
тично укладаються в допустимі
нормативні параметри. Слід за-
значити, що вміст металів і мік-

роелементів (див. табл. 1) прак-
тично у всіх пробах відповідає
допустимим рівням, хоча і від-
значаються індивідуальні коли-
вання по районах, іноді досить
відчутні.
Вміст нітритів перевищує,

іноді відчутно, регламентовані
величини. Особливо помітно це
в Білгород-Дністровському ра-
йоні (0,13 мг/л).
Дослідження цих же проб

води на нітрати показало, що
індивідуальні величини даного
з’єднання коливалися у більшос-
ті випадків у межах, що регла-
ментуються нормативами, хоча
в окремих районах (Болградсь-
кий — 48,3 мг/л) частина віді-
браних проб містила кількості
нітратів вище ГДК (50,0 мг/л).
Вивчено також і деякі показ-

ники води з основних прісно-

водних магістралей регіону —
річок Дунай і Дністер. Проби
відбиралися після очисних спо-
руд, безпосередньо в місцях во-
дозабору.
Результати досліджень наве-

дені в табл. 2.
Аналізуючи результати, по-

дані в табл. 2, можна відзначи-
ти, що загальна мінералізація
води з річки Дунай приблизно
вдвічі нижча порівняно з дніст-
ровською водою. Те ж саме мож-
на відзначити й щодо хлоридів,
сульфатів і нітратів. Дещо пере-
вищує вміст нітритів у воді річ-
ки Дунай порівняно з Дністром.
Виділяються райони з підви-

щеною мінералізацією (Білго-
род-Дністровський, Татарбу-
нарський), а також райони з
порівняно низькою мінераліза-
цією (Ізмаїльський). Мозаїчним

Таблиця 2
Деякі показники якості води з річок Дунай і Дністер, M±m, мг/л

           Показники Дунай Дністер

Загальна мінералізація 267,2±26,8 568,1±64,7

Хлориди 31,45±2,69 54,7±3,48

Сульфати 44,02±4,37 119,60±13,13

Нітрити 0,077±0,002 0,057±0,009

Нітрати 8,69±1,37 13,42±1,91

Таблиця 1
Характеристика питного артезіанського водопостачання

в районах Дунайсько-Дністровського межиріччя за хімічними показниками, M±m

        
  Райони

           Показники, мг/л

       межиріччя каль-
магній

хло- суль-
залізо мідь цинк манган фтор

ніт- ніт-
цій риди фати рити рати

Білгород- 38,8± 41,8± 608,8± 222,5± 0,24± 0,020± 0,060± 0,014± 0,70± 0,13± 7,1±
Дністровський ±1,2 ±2,3 ±12,4 ±20,3 ±0,02 ±0,005 ±0,006 ±0,004 ±0,06 ±0,03 ±0,1

Тарутинський 29,2± 27,7± 120,5± 115,7± 0,16± 0,030± 0,040± 0,007± 1,80± 0,004± 9,70±
±1,3 ±2,4 ±11,5 ±19,6 ±0,04 ±0,006 ±0,005 ±0,002 ±0,02 ±0,001 ±0,22

Татарбунарський 15,3± 17,8± 451,0± 373,9± 0,19± 0,030± 0,050± 0,004± 1,50± 0,040± 3,40±
±1,2 ±1,4 ±13,6 ±22,2 ±0,03 ±0,006 ±0,004 ±0,001 ±0,03 ±0,001 ±0,32

Саратський 8,5± 10,6± 234,0± 335,9± 0,14± 0,050± 0,060± 0,005± 1,200± 0,003± 0,100±
±1,1 ±2,2 ±14,8 ±33,1 ±0,02 0,009 ±0,002 ±0,001 ±0,003 ±0,001 ±0,001

Болградський 167,2± 97,0± 278,0± 353,1± 0,17± 0,010± 0,060± 0,010± 0,500± 0,050± 48,3±
±21,2 ±6,9 ±11,1 ±15,4 ±0,01 ±0,001 ±0,002 ±0,002 ±0,003 ±0,004 ±3,6

Ізмаїльський 65,3± 35,2± 56,2± 155,9± 0,08± 0,010± 0,020± 0,49± 0,300± 0,010± 17,3±
±5,6 ±3,4 ±4,7 ±9,5 ±0,01 ±0,001 ±0,001 ±0,02 ±0,005 ±0,001 ±2,8

Ренійський 78,0± 27,4± 87,3± 84,3± 0,120± 0,010± 0,050± 0,040± 0,300± 0,040± 3,4±
±7,2 ±2,8 ±6,7 ±7,4 ±0,004 ±0,001 ±0,003 ±0,003 ±0,004 ±0,002 ±0,4
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є і розподіл вододжерел за вмі-
стом мікроелементів. Варто під-
креслити і значущість коливань
рівнів концентрації кальцію в
питних водах. Особливо висо-
кий вміст цього елемента спо-
стерігається у Болградському
районі, особливо низький — у
Саратському і Татарбунарсько-
му районах.
Нерівномірним є і вміст у пит-

них водах магнію. Контрастні у
цьому відношенні знову ж Бол-
градський (високий вміст) і Са-
ратський, Татарбунарський і Ре-
нійський райони (низький вміст
елемента). Нерівномірність вміс-
ту в питних водах межиріччя ха-
рактерна практично для всіх ана-
лізованих компонентів. Особли-
во привертають увагу підвище-
ні концентрації нітритів у всіх
досліджуваних водах, включа-
ючи і річки, що мають, очевид-
но, техногенне походження. Та-
кож є випадки, коли і вміст ніт-
ратів перевищував істотно до-
пустимі рівні, регламентовані
чинними стандартами.
Підбиваючи підсумки щодо

порушених проблем, необхідно
зазначити, що сьогодні в неза-
лежній Україні відбувся пере-
розподіл цільового призначен-
ня і значущості територій, який
носить визначальний і довго-
тривалий характер. Ті регіони,
яким раніше приділялося знач-
но менше уваги як рекреаційно-
значущим, традиційно викори-
стовувалися практично стихій-
но, без належної наукової аргу-

ментації. Нині не використані
раніше території та акваторії в
південній частині Одеської об-
ласті набувають усе більшої
значущості як рекреаційні ре-
сурси, особливо Дунайсько-
Дністровське межиріччя. Пере-
ваги цих регіонів (відсутність
значущого антропогенного пре-
сингу) потребують подальшого
ретельного вивчення. Аналіз
екологічної та рекреаційної си-
туації, що склалася на тепе-
рішній час у районі Дунайсько-
Дністровського межиріччя, по-
казує, що сучасні умови дикту-
ють необхідність більш інтенсив-
ної експлуатації цього регіону
як міжнародного транспортно-
го коридору й однієї з основних
рекреаційних територій. Акту-
альним сьогодні є створення су-
часної системи постійного мо-
ніторингу за якістю рекреацій-
ного забезпечення населення
й особливо за станом питного
водопостачання в Дунайсько-
Дністровському межиріччі.

Висновки

1. За сольовим складом пит-
ні води Бессарабії та Буджаку
не відповідають чинним гігієні-
чним стандартам за показника-
ми, що нормуються за санітарно-
органолептичною ознакою.

2. До районів з підвищеною
мінералізацією питних вод на-
лежать Білгород-Дністровсь-
кий і Татарбунарський, до ра-
йонів з низькою мінералізацією
— Ізмаїльський.

Оптимізація якісного складу
питних вод має велике значен-
ня для розвитку рекреаційного
потенціалу регіону.
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ГІГІЄНІЧНИЙ АНАЛІЗ ПИТНОЇ ВОДИ, ЯКУ ВИ-

КОРИСТОВУЄ НАСЕЛЕННЯ ДУНАЙСЬКО-ДНІСТ-
РОВСЬКОГО МЕЖИРІЧЧЯ

Метою дослідження є гігієнічна оцінка якості питних
вод, що споживаються населенням Бессарабії та Буджаку
(Дунайсько-Дністровського межиріччя).

Показано, що за сольовим складом питні води Бессара-
бії та Буджаку не відповідають чинним гігієнічним стан-
дартам за показниками, що нормуються за санітарно-
органолептичною ознакою. До районів з підвищеною міне-
ралізацією питних вод належать Білгород-Дністровський
і Татарбунарський, до районів з низькою мінералізацією
— Ізмаїльський. Обговорюються питання оптимізації якіс-
ного складу питних вод як важливого фактора розвитку
рекреаційного потенціалу регіону.

Ключові слова: питне водопостачання, Буджак, Бесса-
рабія, гігієна.
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HYGIENIC ANALYSIS OF DRINKING WATER

USED BY THE POPULATION OF THE DANUBE-DNI-
ESTER RIVERS

The study is aimed to evaluate hygienic quality of drinking
water consumed by the population of Bessarabia and Budjak
(Danube-Dniester rivers area).

There was shown that salt composition of drinking water
of Bessarabia and Budjak does not meet current standards for
hygiene indicators, normalized on sanitary and organoleptic
characteristics. Areas of high salinity of drinking water are
Belgorod-Dnestrovsk and Tatarbunary, areas with low salini-
ty region is Izmail.

There is necessary to establish the modern system of moni-
toring to provide the quality of the recreational resources.

Key words: drinking water supply, Budjak, Bessarabia, hy-
giene.




