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Проведені оцінка та аналіз ефективності роботи систем централізованого питного водопостачання 

в Україні з позицій екологічної безпеки. Виявлено, що зниження вмісту забруднювальних речовин у 

воді, до норм, встановлених законодавством, не вирішує проблему забезпечення населення питною 

водою, безпечною для здоров’я людини. На основі отриманих даних для оцінки ефективності роботи 

станцій водопідготовки запропоновано механізм управління екологічною безпекою систем питного во-

допостачання. Результати досліджень дозволили встановити величини потенційних ризиків погір-

шення здоров’я людини від споживання питної води. Кількісна оцінка негативних наслідків, на при-

кладі питної води м. Києва, що реалізована у вигляді оцінки величини скорочення тривалості життя 

показала, що вживання такої питної води впродовж тривалого періоду може призвести до скорочення 

середньої тривалості життя населення на величину до 5 років. Отримані результати вказують на не-

обхідність удосконалення існуючої системи оцінки ефективності роботи систем питного водопостачан-

ня та створення нової методичної бази на основі запропонованого підходу. 
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1. АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ 
 

Однією зі складових національної безпеки Украї-

ни є екологічна безпека, спрямована насамперед на 

забезпечення безпечних умов життєдіяльності лю-

дини. Це реалізується через управління небезпека-

ми, що виникають унаслідок функціонування антро-

погенних, природних і техногенних систем. Сучасні 

проблеми забезпечення населення питною водою 

мають першочергове значення і є істотним чинни-

ком, що визначає безпечні умови життєдіяльності 

населення [1, 2]. 

Особливість питного водопостачання України по-

лягає в тому, що воно на 80 % забезпечується з повер-

хневих джерел і напряму залежить від їх екологічного 

стану. Численні дані про якість поверхневих вод по-

казують, що, незважаючи на спад промислового виро-

бництва останніми роками та зменшення антропо-

генного навантаження на природні об'єкти, в нашій 

країні існує тенденція до погіршення якості природ-

них вод за санітарно-хімічними показниками [3 – 5]. 

Існуючі в Україні станції очищення та знезара-

ження поверхневих вод здебільшого реалізують реа-

генту обробку води у відстійниках і швидких фільт-

рах з первинним і вторинним хлоруванням. Ці стан-

ції спроектовані десятки років тому й орієнтовані на 

іншу якість природної води. Використання таких 

технологічних схем водопідготовки не дозволяє за-

безпечити необхідну санітарну і токсичну безпеку 

питної води. Це завдання значно ускладнюється за 

рахунок періодичної або постійної наявності органі-

чних речовин у воді з поверхневих джерел. 

 

 

Поряд із розробленими методиками проведення 

оцінки ефективності роботи систем питного водопо-

стачання [6] залишається відкритим питання щодо 

інструменту проведення оцінки й типу оцінюваної 

величини, яка б мала кількісні та якісні характерис-

тики, що дозволили б приймати необхідні управлін-

ські рішення у сфері водопостачання. Аналіз сучас-

них тенденцій [7], зважаючи на важливість питання 

щодо забезпечення населення питною водою, яка б 

не створювала загрози безпеці життєдіяльності лю-

дини, показує, що в основі такої оцінки повинна ви-

користовуватися величина скорочення середньої 

тривалості життя населення споживанні питної во-

ди, що містить домішки різного походження. 

Метою цієї роботи є аналіз сучасних проблем 

централізованого питного водопостачання України, 

визначення та обґрунтування методології оцінки 

екологічної безпеки та прогнозування впливу якості 

питної води на людину, а також проведення аналізу 

напрямків підвищення екологічної безпеки систем 

питного водопостачання. 
 

2. ОСНОВНА ЧАСТИНА 
 

Згідно з даними моніторингу Державного агентс-

тва водних ресурсів України у 2012 році 92,6 % проб, 

що відібрані у районах основних поверхневих дже-

рел централізованого водопостачання, не відповіда-

ли вимогам санітарних правил і норм для водойм 

питного призначення [5]. Для порівняння ця цифра 
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в 2011 році становила 70 %. Упродовж останніх років 

фіксується постійне перевищення за показниками, 

що характеризують вміст органічних речовин, а саме 

ХСК і БСК. Для поверхневих водойм ці показники 

знаходяться в межах від 1,1 до 3,3 ГДК. 

За даними роботи [8] у великих містах України, 

де використовуються поверхневі джерела питного 

водопостачання, постійно фіксується перевищення 

нормованого вмісту органічних речовин у питній 

воді за показником перманганатної окиснюваності. 

Наявність такого типу забруднювачів у питній воді 

насамперед обумовлена якістю природних вод, що 

забираються на питні потреби, та ефективністю їх 

видалення на станціях водопідготовки. Природні 

води містять у собі широкий клас органічних речо-

вин: малорозчинні органічні домішки та біомасу 

(відмерлу та живу) мікроорганізмів, органічні речо-

вини природного походження, домішки штучного 

походження і т. д. [9]. 

На сьогодні проблема підвищеного вмісту органі-

чних речовин у поверхневих водоймах є дуже гост-

рою. Це передусім пов'язано з високими температу-

рами повітря й антропогенним навантаженням, що 

проявляється у надмірному надходженні до водойм 

біогенних елементів [3]. При цьому значна увага 

приділяється процесам евтрофікації [4]. Так, згідно з 

даними [3, 4] проблема надходження біогенних еле-

ментів та органічного забруднення поверхневих вод 

характерна для всіх гідрографічних мереж України і 

найбільше проявляється для водосховищ, що обумо-

влено гідрохімічними процесами [10]. 

Оцінка рівня екологічної безпеки питного водопо-

стачання в Україні проводилася з використанням 

даних [5] про екологічний стан поверхневих джерел 

питного водопостачання та якість питної води, що 

подається населенню після очищення на централізо-

ваних станціях водопідготовки. За основу оцінки 

взяті показниками середніх даних процентної кіль-

кості проб води, що не відповідали санітарним нор-

мам за більш ніж одним показником за період з 2008 

до 2012 року, окремо по кожній області України. Ре-

зультати подані на рис. 1 у вигляді схематичних 

карт України. 
 

 

 
а)        б) 

 

Рис. 1. Питома вага проб води, що не відповідають нормам за санітарно-хімічними показниками: а) із поверхневих джерел 

централізованого питного водопостачання; б) із систем централізованого водопостачання 

 

Більша частина поверхневих джерел питної води 

не відповідає санітарним вимогам законодавства на 

джерела водопостачання за вмістом у них органічних 

сполук. Найбільший відсоток відхилень проб води 

(рис. 1 а) фіксується в Луганській (43 %), Дніпропет-

ровській (32,6 %), Рівненській (22,7 %), Миколаївській 

(20 %), Київській (18,3 %), Херсонській (18,6 %), Запо-

різькій (15,8), Полтавській (15,6 %), Житомирській 

(13 %), Одеській (13,2 %), Харківській (12,6 %) облас-

тях, що значно перевищує або приблизно дорівнює 

середньому в країні показнику – 12,4 %. Ураховуючи 

демографічну ситуацію в Україні, за даними Держа-

вної служби статистки України станом на 2014 рік 

міське населення у зазначених вище областях, що 

становить близько 47 % від усього міського населення 

країни, піддається постійній небезпеці погіршення 

здоров'я, що обумовлено екологічним станом джерел 

водопостачання і низькою якістю води, яка надходить 

із водних об’єктів. 

Аналіз даних щодо якості питної води в різних об-

ластях України (рис. 1 б) показав низьку ефектив-

ність роботи станцій водопідготовки. При цьому як-

ість води, що надходить із централізованих систем 

водопостачання, за окремими фізико-хімічними по-

казниками, зокрема й вмістом органічних речовин, 

не відповідає вимогам чинного нормативного законо-

давства. Так, найбільша кількість нестандартних 

проб питної води із централізованих систем водопо-

стачання реєструється в Луганській (43 %), Дніпропе-

тровській (26 %), Рівненській (21 %), Київській (20,6 

%), Миколаївській (18,6 %), Херсонській (16,5 %),  

Одеській (13,7 %), Житомирській (13 %), Полтавській 

(12,7 %), Харківської (12,6 %), Запорізькій (12 %), Кі-

ровоградській (11,9 %), областях, що значно переви-

щують або приблизно дорівнюють середньому по кра-

їні показнику – 11,6 %. Беручи до  уваги демографіч-

ну ситуацію в Україні, за даними Державної служби 

статистки України, станом на 2014 рік міське насе-

лення у зазначених вище областях, що становить 

близько 49 % від усього міського населення країни, 

споживає питну воду, що характеризується низькими 

показниками безпеки для здоров'я, що викликає за-

менше 1 % від 1 % до 5 % від 5 % до 10 % від 10 % до 15 % від 15 % до 20 % більше 20 % 
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грозу національній безпеці населення України. В 

цілому ситуація щодо забезпеченості населення Ук-

раїни екологічно безпечною водою корелює з екологі-

чним станом поверхневих джерел, що добре просте-

жується при порівнянні схематичних карт України 

на рис. 1. 

Наявність такої кореляції між екологічним станом 

джерел питного водопостачання і якістю питної води, 

що подається населенню, свідчить у першу чергу про 

низьку ефективність роботи централізованих станцій 

водопідготовки. Однак оцінка якості питної води за 

принципом «відповідає – не відповідає» встановле-

ним законодавством нормативам вмісту забруднюва-

льних речовин, не відображає повної картини. Особ-

ливий інтерес становить вирішення цих питань з 

точки зору екологічної безпеки систем питного водо-

постачання. У цьому плані істотну роль відіграє оці-

нка техногенного навантаження факторів діяльності 

людини на середовище її існування, з установленням 

кількісних або якісних характеристик негативного 

впливу на здоров'я людини. 

Така оцінка залежить від показників ступеня 

зміни здоров'я людини з урахуванням причинно-

наслідкових зв'язків у системі «організм людини – 

середовище існування». Схематично механізм забез-

печення екологічної безпеки в питному водопоста-

чанні зображений на рис. 2. В основу цього напрямку 

покладена оцінка екологічного ризику, який визна-

чається як імовірність настання погіршення здоров'я, 

що обумовлено дією екологічного фактора протягом 

певного періоду часу. Екологічний фактор розгляда-

ється як «негативний наслідок» змін у навколишньо-

му природному середовищі, що викликані антропо-

генним впливом. 
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Рис. 2. Механізм управління екологічною безпекою питного водопостачання із встановленням причинно-наслідкових  

зв'язків 

 

Ураховуючи особливості природних і техногенних 

процесів надходження забруднювальних речовин до 

джерел водопостачання [9, 10], можливість їх повного 

контролю і тим більше їх повне попередження, ви-

ключається. Одним із основних шляхів вирішення 

цієї проблеми є проведення заходів зі зменшення 

наслідків техногенного впливу (позиція ІІ на рис. 2), 

що полягають у підвищенні ефективності роботи 

централізованих станцій водопідготовки. Ухвалення 

відповідних рішень для створення безпечних умов 

життєдіяльності людини потребує використання ін-

струменту оцінки впливу довкілля на людину. Осно-

вне завдання зводиться до отримання та узагальнен-

ня інформації про можливий вплив на здоров'я лю-

дини речовин, що забруднюють питну воду. 

Для реалізації такого інструменту може бути ви-

користаний підхід, що базується на оцінці потенцій-

ного ризику здоров'ю людини з урахуванням неспри-

ятливого хронічного (багаторічного) впливу небезпе-

чних речовин на здоров'я людини. При цьому потен-
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ційний ризик погіршення здоров'я є функцією дози 

токсиканта, що потрапив в організм, а оцінка ризику 

орієнтована на очікуване зростання захворюваності 

населення патологіями, пов'язаними з характером 

токсичного впливу пріоритетних речовин. 

Для оцінки ризику здоров'ю людини, пов'язаної із 

забрудненням питної води токсичними речовинами, 

використовується безпорогова модель оцінки потен-

ційного неканцерогенного ризику здоров'ю людини з 

урахуванням рівня і тривалості впливу (залежність 

«доза-час-ефект»), відповідно до виразу (1) [11]: 
 

 
ln(0,84)

1 exp
з

Risk С
ГДК К

  
       

, (1) 

 

де Risk  – імовірність розвитку неспецифічних токси-

чних ефектів при хронічній інтоксикації (від 0 до 1); 

С – концентрація домішки в питній воді. Беруть як 

середню добову концентрацію речовини, що надхо-

дить в організм людини з питною водою за тривалий 

час. При оцінці ефектів, пов'язаних із тривалим (хро-

нічним) впливом речовин, використовуються дані їх 

середніх концентрацій (як мінімум за рік);  

ГДК – норматив, гранично допустима концентрація 

речовини; 
зК  – коефіцієнт запасу, зазвичай беруть 

таким, що дорівнює 10 (для ряду домішок він може 

бути іншим: свинцю, наприклад, 3; для домішок із 

канцерогенними властивостями – 100 та ін.). 

При аналізі отриманих величин оцінки хронічно-

го неканцерогенного ризику допустимий рівень бе-

руть 0,05 одиниці, тому що за такої ситуації, як пра-

вило, відсутні несприятливі медико-екологічні тен-

денції [11]. 

Застосування традиційних технологій очищення 

на централізованих станціях водопідготовки України 

не дозволяє забезпечити населення питною водою 

високої якості. Особливо актуальна проблема підви-

щеного вмісту органічних речовин, для видалення 

яких на більшості діючих станціях не передбачене 

використання спеціальних методів очищення. Забез-

печення відповідності питної води високим вимогам 

безпеки і відповідно підвищення ступеня її очищення 

потребує впровадження нових методів, підвищення 

кількості реагентів, що при цьому використовуються, 

і т. ін. Це може призвести до економічної недоцільно-

сті більш повного видалення забруднень із води. То-

му в практиці водопідготовки видалення потенційно 

небезпечних домішок зазвичай проводять доведен-

ням показників хімічного складу до нормативних 

величин. У більшості випадків цього достатньо для 

забезпечення населення нормативно чистою водою, 

показники якої не перевищують встановлені законо-

давством норми. 

Проте специфіка синергетичного ефекту від впли-

ву всіх забруднювальних речовин у питній воді пока-

зує, що доведення їх вмісту до нормативних величин 

не завжди є достатньою умовою забезпечення стабі-

льної санітарно-екологічної ситуації. Хронічний 

вплив різних хімічних та органічних речовин         

загальнотоксичної дії на рівні малих концентрацій 

характеризується однотипним неспецифічним впли-

вом і призводить до прояву однакових ефектів [11]. У 

цьому разі оцінку ефективності роботи систем водопі-

дготовки необхідно проводити з урахуванням сумар-

ного неканцерогенного ризику для всіх домішок, які є 

потенційними токсикантами (вираз 2). У свою чергу, 

величина сумарного ризику виступає як імовірність 

прояву захворюваності у населення, що знаходиться 

між нулем та одиницею ( 0 1сумRisk  ), і чим вона 

ближче до одиниці, тим імовірність настання негати-

вних наслідків вища.  

 

      1 21 1 1 ... 1сум nRisk Risk Risk Risk        , (2) 

 

де сумRisk  – ризик від комбінованого впливу домішок; 

1 2, ,..., nRisk Risk Risk  – ризики від впливу кожної окре-

мої домішки. 

Для прикладу, була проведена оцінка ефективнос-

ті роботи Деснянської водопровідної станції в м. Києві 

(далі ДесВС) станом на 2013 рік [12]. Усі дані необхід-

ні для оцінки потенційних не канцерогенних ризиків 

здоров'ю людини наведені в табл. 1. 

Аналізуючи дані, наведені у табл. 1, бачимо, що 

вміст кожної забруднювальної речовини у питній воді 

не перевищує встановлені законодавством гранично 

допустимі концентрації. Таким чином, згідно з тради-

ційною системою оцінки якості питної води, спрямо-

ваною на встановлення відповідності чинним    нор-

мативам, питна вода є безпечною для здоров’я насе-

лення м. Києва, яке споживає воду з ДесВС. У свою 

чергу, величини розрахованих неканцерогенних ри-

зиків здоров'ю людини окремо щодо кожної речовини 

також не перевищують рівня прийнятного ризику 

(0,05 одиниці). Проте окремої уваги заслуговує оцінка 

сумарного впливу потенційно небезпечних речовин у 

питній воді, яка показала, що сумарний ризик здоро-

в'ю від одночасної наявності всіх речовин у воді пере-

вищує рівень допустимого ризику (0,067 > 0,05). 

 

Використання такого підходу дозволило встано-

вити, що питна вода, що подається населенню після 

очищення на ДесВС, не є безпечною для здоров’я за 

величиною не канцерогенного ризику. Серед пода-

них речовин найбільшу ймовірність виникнення 

захворювань у населення викликає вміст у воді ор-

ганічних речовин 0,016 од., що насамперед свідчить 

про низьку ефективність роботи ДесВС по відношен-

ню до органічних сполук. Таким чином, величина 

розрахованого сумарного ризику вказує на необхід-

ність проведення заходів зі зменшення наслідків 

техногенного впливу, а саме підвищення ефективно-

сті існуючих технологій очищення та впровадження 

нових методів для видалення органічних речовин. 

Оцінку ризику зазвичай проводять з урахуван-

ням імовірності події або процесу і розмірів очікува-

них збитків. У концепції екологічної безпеки збиток 

визначається негативними наслідками небезпечних 

подій і процесів, що можуть бути викликані станом 

середовища існування людини. За останніми реко-

мендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я 

для оцінки та порівняння очікуваних наслідків від 

споживання питної води потрібно використовувати 

величину скорочення тривалості життя, яка була 

запропонована Бернардом Коеном [13]. 
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Таблиця 1 – Розрахунок потенційних неканцерогенних ризиків здоров'ю людини під час вживання питної води з ДесВС 

 

 
1) Потенційно небезпечні речовини у питній воді. 
2) Норматив згідно з ДСанПіН 2.2.4-171-10. 
3) Середня концентрація відповідної забруднювальної речовини за 2013 рік. 
 

Ця величина позначається як LLE (Loss of Life 

Expectancy) та показує, на який термін зменшується 

в середньому тривалість життя індивідуума, який 

піддається тому чи іншому ризику. Переваги викори-

стання такого підходу полягають у тому, що при роз-

рахунку LLE враховуються дані показників тривало-

сті життя для всіх вікових і статевих груп. У свою 

чергу, величина LLE залежить від імовірності прояву 

небезпечної події (або стану чи впливу ) Risk і серед-

ньої величини залишку життя людини L: 
 

 .LLE Risk L   (3) 

 

Відповідно подальшу оцінку екологічної безпеки 

системи водопостачання за показником LLE було 

здійснено, виходячи із величини сумарного потен-

ційного ризику хронічного впливу всіх домішок та 

окремого впливу органічних домішок у питній воді на 

населення м. Києва, яке споживає воду з Деснянської 

водопровідної станції (табл. 2).  

Розрахунки проведені на основі показників серед-

ньої тривалості життя та середнього віку дорослого 

населення України станом на початок 2014 року [14]. 

Аналогічна оцінка була виконана і для дитячої час-

тини населення. При цьому було здійснено заміну 

показника L на дані про кількість років, які в серед-

ньому може прожити покоління, народжене в наш 

час, при збереженні сучасних показників рівня смер-

тності населення, за даними [15] станом на початок 

2014 року. 

 

Таблиця 2 – Оцінка скорочення очікуваної тривалості життя від споживання питної води з ДесВС в м. Києві 

 

Показник 
Дорослі Діти 

Чоловіки Жінки Чоловіки Жінки 

1 2 3 4 5 

Середня тривалість життя T, роки 65 76 - - 

Середній вік населення W, роки 37,3 43,7 - - 

Очікуваний залишок життя L, роки 27,7 32,3 63,78 74,86 

Термін, на який зменшується 

середня тривалість життя 

індивідуума, який піддається 

ризику LLE, роки 

Riskсум 1,86 2,16 4,27 5,02 

Risk(ПО)  

 

(С = 4,77 мг/дм3) 

0,44 0,52 1,02 1,20 

Прогнозний залишок життя з 

урахуванням  ризику Lп, 

роки  

(Lп = L - LLE) 

Riskсум 25,84 30,14 59,51 69,84 

Risk(ПО) 

 

(С = 4,77 мг/дм3) 

27,26 31,78 62,76 73,66 

 

Оцінка сучасного стану екологічної безпеки сис-

тем питного водопостачання в Україні, на прикладі 

населення, яке вживає питну воду з ДесВС, показа-

ла, що, беручи до уваги навіть середні дані про демо-

графічні процеси і якість питної води за показником 

сумарного хронічного ризику, для населення існує 

постійна загроза погіршення здоров’я і скорочення 

середньої тривалості життя. Необхідно відмітити, що 

особливо сильному негативному впливові піддається 

дитяче населення. 

Окремої уваги заслуговує наявність органічних 

речовин у питній воді за показником перманганатної 

окиснюваності (табл. 1, 2), вміст яких не перевищує 

встановлених норм, однак оцінка потенційного ризи-

ку здоров’ю людини та оцінка на її основі скорочення 

очікуваної тривалості життя показали, що навіть за 

такого вмісту органічних сполук у питній воді вони 

становлять загрозу для всіх статевих і вікових груп 

населення. 

Оцінка якості води за показниками відповідності 

нормам ГДК, без урахування характеру синергетич-

ного ефекту від впливу всіх токсичних речовин на 

здоров'я людини, не відображає повної ситуації. Про-

ведені розрахунки показали обов’язковість урахуван-

ня комбінованої дії всіх речовин, які містяться у пит-

ній воді. Так, при вмісті в питній воді шкідливих ре-

човин токсичної дії з потенційними ризиками, що не 

перевищують допустимого рівня, сумарний ризик 

Показник1) 

Гранично допус-

тима концентра-

ція2) 

ГДК, мг/дм3 

Концентрація у 

питній воді3) 

С, мг/дм3 

Коефіцієнт 

запасу 

КЗ 

Неканцрог. 

ризик 

Riskn 

Сумарний 

ризик 

Riskсум 

1 2 3 4 5 6 

Алюміній 0,2 0,197 100 0,0017 

0,067 

Амоній 0,5 0,198 10 0,0069 

Нітрати 50 2,217 10 0,00077 

Перманганатна окиснюва-

ність (ПО) 
5 4,77 10 0,016 

Залізо 0,2 0,156 10 0,013 

Марганець 0,05 0,04 10 0,014 

Хлор залишковий 1,2 1,06 10 0,015 
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може досягати значних величин, а зниження вмісту 

шкідливих речовин лише до нормативних величин 

(ГДК) не забезпечує зниження сумарного ризику до 

допустимого рівня. 
 

3. ВИСНОВКИ 
 

Таким чином, серед сучасних проблем централі-

зованого питного водопостачання в Україні необхідно 

виділити незадовільний екологічний стан поверхне-

вих джерел водопостачання та низьку ефективність 

роботи централізованих станцій водопідготовки, що 

не забезпечують населення питною водою, безпечною 

для здоров’я людини. Використаний у роботі підхід 

до оцінки екологічної безпеки систем централізова-

ного питного водопостачання, дозволив виявити  нові 

проблеми, що раніше не обговорювалися. За основу 

такої оцінки використано величину сумарного      

неканцерогенного ризику погіршення здоров’я люди-

ни під час вживання питної води, що містить потен-

ційно небезпечні речовини загальної токсичної дії. 

Проведені розрахунки показали, що зниження вмісту 

шкідливих речовин лише до нормативних величин 

ГДК не забезпечує зниження сумарного ризику до 

допустимого рівня. 

Згідно з розробленим у роботі механізмом управ-

ління екологічною безпекою для вирішення подібних 

проблем єдиним шляхом залишається проведення 

заходів щодо зниження наслідків техногенного впли-

ву на поверхневі джерела водопостачання. Такі захо-

ди насамперед полягають у підвищенні вимог до яко-

сті питної води шляхом доведення вмісту забрудню-

вальних речовин до величин значно нижчих за вста-

новлені норми ГДК, здійсненні організаційно-

технічних заходів щодо інтенсифікації існуючих ме-

тодів очищення та впровадженні нових високоефек-

тивних технологій. 

 

Ecological safety assessment of centralized water supplies in Ukraine 
 

I. O. Roy1), L. D. Plyatsuk2), 
 

1, 2) Sumy State University, 2, Rimsky-Korsakov Str., 40007, Sumy, Ukraine 
 

 

The article deals with research of the effectiveness of existing centralized water supply systems in 

Ukraine in order to establish new problems, which were not discussed and develop the mechanism of their 

solution. Assessment and analysis of the efficiency of centralized drinking water supply systems in 

Ukraine from the standpoint of environmental safety was conducted. During the statistical analysis, it was 

found that decrease of polluting substances in the drinking water according to the norms, established by 

the current legislation, does not solve the problem of providing the population by drinking water with safe 

parameters for human health. Most Ukraine settlements use surface water as a source of drinking water. 

The ecological status of surface waters in accordance with the analyzed data has deteriorated at present. 

Most of centralized drinking water supply and water treatment plants were designed decades ago and fo-

cused on another quality of water sources. At pre-sent they are unable to provide the necessary sanitary 

and toxic safety of drinking water supplied to the public. This problem is greatly complicated by periodic or 

constant presence in sources of water intake of organic substances of natural and anthropogenic origin. 

Features of natural and anthropogenic processes of formation organic substances in water sources ex-

clude the possibility of complete control and especially their full stop. One of the main ways of solving this 

problem is the realization of measures to mitigate the effects of human impacts on water sources. These 

measures are aimed at improving the efficiency of centralized water treatment plants. Appropriate deci-

sions  for ensuring safe conditions for human life, makes it necessary to use the tool for assessing the im-

pact of the environment on  people. The main objective is to obtain and compile information on the possible 

impact on human health of substances that contaminate drinking water. Since these effects depend on the 

ecological condition of drinking water sources and the efficiency of water treatment plants, the solution of 

this task is carried out by assessing the environmental risk.  It is defined as probability of occurrence of ill 

health. 

The authors propose the mechanism for managing the environmental safety of drinking water for the 

evaluation of the efficiency of water treatment plants. It uses an approach that depends on an assessment 

of potential risks to human health, considering the adverse constant (multiyear) influence of dangerous 

substances on human health. In this case, the potential risk of damage to health is a function of the dose of 

toxicant ingested. Risk assessment focuses on the expected growth of morbidity associated with the charac-

ter of the toxic effects of priority substances. The authors propose  estimation of the reduction in life expec-

tancy as the quantitative aspect of potential risk. 

Results of research conducted by the example of the existing water treatment plant in Ukraine indicate 

the need to improve the current mechanism for evaluating the effectiveness of the systems of water supply 

and create a new methodical base, using the proposed approach. 

 

Key words: water sources, organic substances, water treatment plants, drinking water quality, health 

risk, efficiency of treatment. 
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Оценка экологической безопасности систем централизованного питьевого  

водоснабжения в Украине  
 

И. А. Рой1), Л. Д. Пляцук2), 
 

1), 2) Сумский государственный университет, ул. Римского-Корсакова, 2, 40007, Сумы, Украина 
 

Проведены оценка и анализ эффективности работы систем централизованного питьевого водо-

снабжения в Украине с позиций экологической безопасности. Выявлено, что снижение содержания 

загрязняющих веществ в воде, до  норм, установленных законодательством, не решает проблему обес-

печения населения питьевой водой безопасной для здоровья человека. На основе полученных данных 

для оценки эффективности работы станций водоподготовки предложен механизм управления эколо-

гической безопасностью систем питьевого водоснабжения. Результаты исследований позволили уста-

новить величины потенциальных рисков ухудшения здоровья человека от потребления питьевой во-

ды. Количественная оценка негативных последствий на примере питьевой воды г. Киева, реализо-

ванная в виде оценки величины сокращения продолжительности жизни, показала, что употребление 

такой питьевой воды в течение длительного периода может привести к сокращению средней продол-

жительности жизни населения на величину до 5 лет. Полученные результаты указывают на необхо-

димость совершенствования существующей системы оценки эффективности работы систем водоснаб-

жения и создания новой методической базы на основе предложенного подхода. 

 

Ключевые слова: источники водоснабжения, органические вещества, станция водоподготовки,         

качество питьевой воды, риск здоровью, эффективность очистки. 
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