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ВСТУП
На сьогодні екологічна безпека водних ре�

сурсів розглядається не тільки як суто еколо�
го�соціальна проблема, а й як складова націо�
нальної безпеки України [1] .

Водні ресурси є найважливішим природним
чинником, який відіграє провідну роль у про�
блемі забезпечення соціально�економічного
прогресу в світі, оскільки водна складова є не�
від'ємною частиною соціальної, економічної,
екологічної сфер суспільства. Стан водних ре�
сурсів є одним з інтегрованих екологічних по�
казників сталого розвитку країни. Забезпе�
ченість "чистою водою" є критичною пробле�
мою XXI століття  [2].

Сучасний незадовільний еколого�гігієніч�
ний стан поверхневих та підземних вод є однією
з основних найбільш гострих проблем нашої
країни і основним фактором ризику, який заг�
рожує здоров'ю людини. Причиною цього яв�
ляється не тільки кількісна обмеженість, але й
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Проведені дослідження існуючого стану якості питної води у сільській місцевості для визна�
чення основних показників, що перевищують ГДК, виконано розрахунок індивідуального та соціаль�
ного потенційних ризиків виникнення захворюваності населення у разі вживання питної води з де�
централізованих джерел водопостачання та при будівництві водогону по соціальній програмі роз�
витку регіону, розробленій при умові надходження інвестицій.

Research of the existing situation with the quality of drinking water in the rural environment was
carried out in order to determine the main indicators exceeding the MPC, calculation of individual and
social potential risks of morbidity of population in case of usage of drinking water from decentralized
sources of water supply and in case of construction of a sluice according to the social program of region
development, created at the condition of investment receipt, was held.

якісне виснаження водних ресурсів внаслідок
систематичного і тривалого антропогенного
навантаження. Як свідчать медичні досліджен�
ня, велику загрозу здоров'ю населення пред�
ставляє тривале вживання для питних цілей
грунтових вод [3].

Проблема встановлення причинно�на�
слідкових зв'язків між станом навколишнього
середовища і здоров'ям населення є однією з
провідних серед соціальних задач, вирішення
яких доцільно за допомогою інвестиційних
вкладень, спрямованих на реалізацію націо�
нальних пріоритетів через розвиток окремих
галузей, виробництв, регіональних господарсь�
ких систем з метою примноження матеріально�
го та соціально значимого багатства у майбут�
ньому, забезпечення екологічної рівноваги та
охорони довкілля.

Питна вода має виняткове значення як ба�
зова складова економічного комплексу країни
і її національної безпеки, основа життєдіяль�
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ності та соціально�екологічного благополуччя
населення. Спектр її впливу в суспільстві дуже
широкий і проявляється через економіку, еко�
логію та інші сфери суспільно�природних
відносин та явищ.

Якість питної води в останні роки стала по�
всюдним і переважним фактором ризику в
більшості населених пунктів України. Вирішен�
ня проблеми екологічної кризи в сфері водних
ресурсів на сьогодні можливе через інвестуван�
ня — критерій, що характеризує збільшення ка�
піталу в різних галузях та сферах економіки,
інфраструктурі, охорони довкілля, з одного
боку, з іншого боку — як засіб надання соціаль�
них послуг, які у кінцевому рахунку сприяють
соціально�економічному розвиткові суспіль�
ства.

Інвестиції виступають найважливішим за�
собом забезпечення умов виходу з економічної
кризи, структурних зрушень в економіці, тех�
нічного прогресу, підвищення якісних показ�
ників економічної діяльності на різних рівнях,
покращення умов життєдіяльності, відновлен�
ня елементів господарської системи, відносин
між ними, взаємовідносин із зовнішнім середо�
вищем.

Прикладом зміни в ситуації з питною водою
за рахунок інвестицій у розвиток регіону може
бути розглянутий процес впровадження окре�
мих аспектів соціальної програми інвестицій�
ного проекту будівництва металургійного за�
воду "Ворскла�Сталь". Одним із пунктів цієї
програми є вкладення інвестицій у покращен�
ня ситуації з питною водою у селі Дмитрівка
Полтавської області, яке розташоване побли�
зу проммайданчика заводу. Зараз централізо�
ване водопостачання цього села відсутнє. Для
задоволення потреб у питній воді місцеве на�
селення використовує криниці та приватні
свердловини.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою роботи є обгрунтування покращен�

ня водопостачання сільського населення шля�
хом застосування механізму визначення індиві�
дуального та соціального потенційних ризиків
виникнення захворюваності населення у разі
вживання питної води з децентралізованих дже�
рел водопостачання та при будівництві водого�
ну по соціальній програмі розвитку регіону, роз�
робленій при умові надходження інвестицій.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Установлено кореляційну залежність за�

хворюваності населення внаслідок споживан�
ня неякісної питної води, що не відповідає нор�

мативам по одному або ряду показників. Дове�
дено достовірний зв'язок між вмістом у питній
воді ряду хімічних речовин і збільшенням чис�
ла певних захворювань населення. За даними
медичних досліджень, біля 80% усіх захворю�
вань пов'язано із незадовільною якістю питної
води і порушенням санітарно�гігієнічних норм
водопостачання. Зокрема,  наслідками підвище�
ної мінералізації питної води є підвищення рів�
ня захворюваності населення на сечокам'яну
хворобу, несприятлива дія на специфічні функ�
ції жіночого організму — менструальну, діто�
родну, а також на перебіг вагітності і пологів,
на плід і новонародженого.

Наслідками перебільшення нормативного
значення у питній воді жорсткості є підвищен�
ня рівня захворюваності на сечокам'яну хворо�
бу, розвиток атеросклерозу і гіпертонічної хво�
роби, порушення пуринового і кальцієвого об�
міну.

Підвищений вміст у питній воді хлоридів
підвищує рівень захворюваності на ішемічну
хворобу серця, сприяє виникненню хвороб пе�
чінки, підшлункової залози, гломерулонефрі�
ту. Перебільшення нормативних значень за
вмістом у питній воді сульфатів може призво�
дити до ішемічної хвороби серця, захворюван�
ня жовчних шляхів. Перебільшення норматив�
ного значення вмісту фтору у питній воді удає
несприятливу дію на кісткову, нервову і фер�
ментативну системи організму, обумовлює по�
шкодження зубів. Значне перебільшення нор�
мативних значень вмісту у питній воді марган�
цю викликає порушення дії опірно�рухової,
вегетативно�нервової, серцево�судинної сис�
тем, підвищення тонусу м'язів, психомоторні
розлади, неврологічні симптоми, зниження ста�
тевого потягу.  Наслідком перебільшення нор�
мативних значень за вмістом у питній воді
нітратів є висока захворюваність на рак шлун�
ку. Підвищений вміст у питній воді заліза удає
несприятливий вплив на шкіряні покрови лю�
дини; при значних концентраціях викликає уш�
кодження печінки і призводить до захворювань
шлунково�кишкового тракту. Підвищений
вміст у питній воді нафтопродуктів призводить
до ушкоджень шкіряного покриву та слизових
оболонок, що підвищує їх чутливість до інших
дратівних речовин, сенсибілізуючих агентів і
бактерій.

Перебільшення нормативних значень
вмісту у питній воді фенолів спричиняє пол�
ітропний характер дії на організм людини:
порушення координації руху і підвищення
рефлекторної збудливості, ураження печінки,
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дегенеративні зміни у нирках, поразки нерво�
вої системи, лабільність кров'яного тиску, зни�
ження функціональної активності ендокрин�
них органів, відхилення в імунологічних по�
казниках [3].

При будівництві металургійного заводу
"Ворскла Сталь" у селі Дмитрівка буде органі�
зовано систему централізованого водопоста�
чання. Аналіз відомчих даних щодо якісного
стану підземних вод, які використовуються для
задоволення потреб населення в районі плано�
ваного розташування металургійного заводу
"Ворскла Сталь", свідчить про їх незадовільний
стан.

Так, за ретроспективними даними інститу�
ту "Механобрчормет" (1991 р.), вміст у підзем�
них водах досліджуваного району нафтопро�
дуктів дозволяє зробити висновок про значне
забруднення ними підземних вод. Кількість
важких та легких нафтопродуктів і фенолів у
воді свердловин мережі режимного спостере�
ження змінювалася у межах 0,2 — 1,2; 0,3 — 1,4;
0.0008 — 0.0135 мг/дм3, відповідно. Кількість
важких та легких нафтопродуктів і фенолів у
воді колодязів с. Дмитрівка за цими даними

змінювалася, відповідно, в межах 0,7 — 0,9; 1,0
— 1.2; 0,0027 — 0,011 мг/дм3.

За даними досліджень 2006 р., вміст нафто�
продуктів у воді свердловин четвертинного во�
доносного горизонту, які розташовані побли�
зу залізорудного кар'єру Полтавського гірни�
чо�збагачувального комбінату, змінювався у
межах 0.97�1.33 мг/дм3 (що перебільшує значен�
ня ГДК для питної води у 3,2—4,4 рази).

За даними проведених мікробіологічних
досліджень проб підземних вод, виявлено ви�
соку активність фенолруйнуючої та нафтоо�
кислюючої мікрофлори, що вказує на постійну
багаторічну присутність у підземних водах ра�
йону досліджень фенолів і нафтопродуктів. Це
підтверджують результати проведених раніше
гідрохімічних аналізів проб води та дані попе�
редніх досліджень підземних вод району щодо
вмісту в них фенолів та нафтопродуктів. Аналіз
відомчих даних дозволяє зробити висновок про
наявність тривалого значного забруднення
підземних вод нафтопродуктами у районі до�
сліджень.

Характеристику якісного стану питних вод
з підземних джерел, які використовуються міс�

Таблиця 1. Гідрохімічний склад питної води с. Дмитрівка
(за даними державної санітарної служби м. Комсомольська Полтавської обл.)
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цевим населенням с. Дмитрівка, наведено у таб�
лиці 1.

За  даними таблиці 1 у питній воді с. Дмит�
рівка (вода з колодязів та свердловин) спосте�
рігається перебільшення нормативних значень,
в основному за такими показниками:

— мінералізація (за сухим залишком): цей
показник змінювався у межах 846,0 мг/л —
3421,0 мг/л (максимум складає 3,4 ГДК);

— загальна жорсткість: мінімальна величи�
на — 7,8мг�екв./л, максимальна — 28,0 мг�екв./л
(максимум складає майже 4,0 ГДК);

— вміст хлоридів знаходився у межах 30,9 мг/л
— 1110 мг/л (максимум складає 3,2 ГДК);

— вміст марганцю змінювався у межах: ана�
літичний нуль — 0,38 мг/л (максимум складає
3,8 ГДК);

— вміст нафтопродуктів знаходився у ме�
жах: 0,2 мг/л — 0,4мг/л (максимум складає 1,3
ГДК).

— вміст заліза змінювався від аналітичного
нуля до 0,84 мг/л (максимум складав 2,8 ГДК);

— вміст фенолів змінювався в межах від
0,0008 мг/л до 0,0028 мг/л (максимум складав
2,8 ГДК).

За основними показниками гідрохімічного
складу питної води розраховано зниження со�
ціального ризику захворюваності населення
с. Дмитрівка при переході від децентралізова�
ного до централізованого водопостачання, що
здійсниться при будівництві заводу "Ворскла
Сталь". Таким чином, якісний стан окремих
джерел водопостачання з підземних горизонтів
у с. Дмитрівка, згідно таблиці 1, не відповідає
нормативним вимогам ГОСТ 2874�82 "Вода пи�
тьевая" за наступними показниками: загальна
жорсткість, сухий залишок, вміст хлоридів,
сульфатів, марганцю, заліза, нафтопродуктів,
фенолів. Це свідчить про доцільність переходу
до централізованого водопостачання, що за�
безпечить населення питною водою нормова�
ної якості, яка відповідає ГОСТ 2874�82 "Вода
питьевая".  Цей перехід сприятиме поліпшен�
ню контролю якості питних вод та вилученню
зі складу питних вод таких токсичних речовин,
як нафтопродукти та феноли.

У багатьох країнах законодавчо закріпле�
не використання оцінки ризику здоров'ю насе�
лення для цілей соціально�гігієнічного моніто�
рингу, екологічної та гігієнічної експертиз, еко�
логічного аудиту, визначення зон екологічної
небезпеки і надзвичайних екологічних ситу�
ацій, державного екологічного контролю, об�
грунтування планів дій з охорони навколишньо�
го середовища і здоров'я населення.

Концепція ризику здоров'ю населення скла�

дається з двох основних елементів — оцінки
ризику і управління ним. Результати оцінки ри�
зику здоров'ю населення дозволяють визначи�
ти доцільність, пріоритетність і ефективність
природоохоронних і санітарно�гігієнічних за�
ходів, спрямованих на зниження несприятли�
вого впливу середовища на здоров'я населен�
ня.

Ризик здоров'ю населення являє собою імо�
вірність розвитку у людини несприятливих для
здоров'я ефектів у результаті реального чи по�
тенційного забруднення навколишнього сере�
довища.

Оцінка ризику враховує основні причини та
масштаби його прояву у конкретній ситуації.
Оцінка ризику для здоров'я людини від впливу
антропогенних факторів складається з чоти�
рьох фаз:

— виявлення небезпеки (збір і оцінка інфор�
мації про типи збитків здоров'ю, а також за�
хворюваннях, з якими може бути зв'язаний
вплив даної хімічної речовини, і про шляхи ек�
спозиції (інгаляційному, пероральному, нане�
сенні на шкіру);

— кількісна оцінка дози впливу (виявлення
взаємозв'язку між кількістю речовини, що над�
ходить до організму, і масштабами або серйоз�
ністю збитку);

— оцінка схильності, експозиції (виявлен�
ня груп населення, що піддаються впливу
хімічної речовини, а також величини і трива�
лості впливу);

— характеристика ступеня ризику (висно�
вок про імовірне нанесення збитку чи виник�
нення захворювання в результаті експозиції
даної хімічної речовини, а також опис невизна�
ченостей, пов'язаних з оцінкою).

У процесі оцінки ризику виявляються фак�
тори потенційної небезпеки для здоров'я лю�
дини і стану екосистеми. На цьому етапі аналіз
ведеться на якісному рівні, використовуючи
дані  моніторингу або результати моделюван�
ня переносу забруднюючих речовин у навко�
лишньому середовищі. Комплексна характери�
стика ризику включає якісні і кількісні оцінки
потенційної небезпеки і ступеню ризику при
заданих умовах.

Керування ризиком — це аналіз ризикової
ситуації і вироблення рішення, спрямованого
на його мінімізацію. Процес керування ризиком
складається з декількох етапів. На першому
етапі проводиться порівняння характеристик
ризиків, зроблених у процесі їхньої оцінки, з
метою встановлення пріоритетів і виділення
кола питань, що вимагають першочергової ува�
ги. Метою другого етапу є визначення умов, при
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яких ризик залишається прийнятним, для чого
він зіставляється із соціально�економічними
вигодами. На заключному етапі керування ри�
зиком приймається найбільш вигідне рішення і
розробляються нормативні акти, спрямовані на
реалізацію тієї міри, що була встановлена.

Запропоновану концепцію визначення по�
тенційного ризику виникнення захворюваності
населення апробовано на прикладі села Дмит�
рівка Полтавської області при переході від ко�
лодязного (децентралізованого) до централізо�
ваного водопостачання  за двома показниками
якості питної води: мінералізації та загальній
жорсткості.

На сьогодні джерелом водопостачання цьо�
го села є алювіальний підземний водоносний
горизонт, що слабко природно захищений.
Після переходу на централізоване водопоста�
чання джерелом водопостачання буде питний
водозабір м. Комсомольська.

За даними Головного державного лікаря
м. Комсомольська, значення показників міне�
ралізації та загальній жорсткості найчастіше
перевищують ГДК у деяких криницях та коло�
дязях цих населених пунктів (табл. 2).

Як свідчать дані таблиці 2, при децентралі�
зованому водопостачанні показники мінералі�
зації змінювалися у межах 846—3421 мг/дм3

(ГДК — 1000 мг/дм3 ), тобто відзначалися ви�
сокими величинами. При переході до централ�
ізованого водопостачання значення мінералі�
зації знизиться до 285 мг/дм3. Показники за�
гальної жорсткості (табл. 2) у цих селах
змінювались  від 7,8 до 28,0 мг�екв./дм3 , тобто
перевищення ГДК досягало 4�х разів. При впро�
вадженні централізованого водопостачання
цей показник буде значно нижчим: 2,6 мг�екв./
дм3 при ГДК — 7,0 мг�екв./дм3.

Дані з якості води питного водозабору
м. Комсомольськ були одержані шляхом влас�
них досліджень фахівців УкрНДІЕП. Автора�
ми виконано розрахунок індивідуального та
соціального потенційних ризиків виникнення

захворюваності населення [4] за двома показ�
никами якості питної води, що перевищують
ГДК — мінералізація та загальна жорсткість
(табл. 2, 3).

Індивідуальний потенційний ризик початку
розвитку хронічних неспецифічних ефектів
(Rі) розраховується за формулою:

Ri=1—expln(0,84) C/(ГДК*Кз)bt  (1),

де:
С — середня добова концентрація забруд�

нюючої речовини; ГДК — гранично допустима
середньодобова концентрація речовини; Кз —
коефіцієнт запасу, що дорівнює 6,36  для міне�
ралізації  і 7,77 для жорсткості загальної; b —
коефіцієнт ізоефективності, що дорівнює 1,0;
t — час експозиції у частинах тривалості людсь�
кого життя (70 років).

За формулою (1) одержано показники інди�
відуального потенційного ризику виникнення
захворюваності населення для різних джерел
водопостачання, які наведено в табл. 2.

Соціальний потенціальний ризик початку
розвитку хронічних неспецифічних ефектів
(Rs) розраховується за формулою:

NRiRs
N

j
j

1
(2),

де Rij — значення індивідуального ризику на
певній території j, розрахований за формулою (1);

N — кількість населення на певній території
j (табл. 3).

Кількість населення, що може піддаватися
ризику захворювання від перевищення ГДК по�
казників мінералізації та загальної жорсткості,
становить 2620 чол. (за даними райвиконкому
м. Комсомольська).

Аналіз результатів таблиці 3 показує, що
соціальний ризик захворюваності населення
села Дмитрівка внаслідок споживання питної
води, перевищує припустимий ризик (при спо�
живанні питної води нормативної якості) за

мінералізацією  у 1.66 раз, за  жор�
сткістю — у 2.26 рази. Значення
соціального ризику захворюва�
ності населення після впровад�
ження централізованого водопо�
стачання зменшиться: за мінера�
лізацією в 5.3 рази, за жорсткістю
— в 6 разів.

ВИСНОВКИ
Будівництво металургійного

заводу "Ворскла Сталь" у Пол�
тавській області на базі руд Кре�

Таблиця 2. Результати обчислювання індивідуального
потенційного ризику виникнення захворюваності населення

      
   

, 
/ 3 R ,  ,  

- ./ 3 R ,  

 1000 0,016 7,0 0,019
. , . , 12 1427 0,022 8,55 0,023
. , . /  846 0,013 7,8 0,021
. , .  1658 0,026 15,4 0,041
. , . , 14 1679 0,026 28 0,074
. , . , 3 3421 0,053 26 0,069
. , . , 8 1158 0,018 13,4 0,036
. , .  1755 0,027 13,2 0,036
. ,  285 0,005 2,6 0,007
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менчуцької магнітної аномалії являє собою яс�
кравий приклад практичної реалізації засад ста�
лого розвитку держави, підвищення благопо�
луччя та добробуту населення, а також є ваго�
мим чинником в подальшому розвитку регіону.

При будівництві металургійного заводу
"Ворскла Сталь" у найближчому до проммай�
данчика заводу селі Дмитрівка буде органі�
зовано систему централізованого водопоста�
чання.

Аналіз існуючого водопостачання у с. Дмит�
рівка свідчить про наступне:

— водопостачання с. Дмитрівка зараз здійс�
нюється з підземних горизонтів (вода криниць
та артскважин);

— якість питної води у переважній біль�
шості не відповідає нормативним вимогам
ГОСТ 2874�82 "Вода питьевая";

— перебільшення нормативів питної води з
підземних горизонтів с. Дмитрівка спостері�
гається за наступними показниками: окислю�
ваність, загальна жорсткість, мінералізація (за
сухим залишком), вміст хлоридів, сульфатів,
фтору, марганцю, заліза, нафтопродуктів, фе�
нолів;

— підключення с. Дмитрівка до централізо�
ваного водопостачання сприятиме вилученню
зі складу питної води таких токсичних чин�
ників, як нафтопродукти та феноли, наявність
яких у питній воді пов'язана з можливим впли�
вом ставка — випарника Кременчуцького на�
фтопереробного заводу;

— перехід до централізованого водопоста�
чання у селі Дмитрівка сприятиме поліпшенню
якості контролю питних вод;

— здійснення переходу до централізовано�
го водопостачання сприятиме зниженню соці�
ального ризику захворюваності населення заз�
наченого села;

— результати НДР дозволять зацікавленим
сторонам ознайомитися з позитивними зміна�
ми умов життєдіяльності населення району та
поліпшення питного водопостачання внаслідок
будівництва електрометалургійного заводу
ТОВ "Ворскла Сталь".

Дані еколого�гігієнічного аналізу існуючо�
го водопостачання у с. Дмитрівка свідчать про
доцільність переходу від децентралізованого
водопостачання з підземних горизонтів до цен�

тралізованого водопостачання шля�
хом підключення до водопровідної
мережі м. Комсомольська.

Еколого�соціальна напруженість
в районі може бути практично вик�
лючена шляхом забезпечення при
будівництві металургійного заводу

поліпшення умов постачання питною водою
населення за рахунок інвестицій.
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Таблиця 3. Розрахунковий соціальний потенційний ризик
виникнення захворюваності населення
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