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ПРО ПОКАЗНИКИ БЕЗПЕЧНОСТІ І ЯКОСТІ ВОДИ З КОЛОДЯЗІВ В ГІР-

СЬКОМУ РЕГІОНІ ТА  КАНЬЙОНІ р. ДНІСТЕР У  ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В 

КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЇЇ РЕСУРСІВ РЕКРЕАЦІЇ 

 

Визначені основні показники безпечності та якості води  з колодязів, які розташо-

вані в привабливих для рекреації місцях  Чернівецької області. Показана придатність  во-

ди до споживання в якості питної. В окремих випадках є необхідність попередньої оброб-

ки води для зменшення її  жорсткості. 

Ключові слова: Чернівецька область, вода з колодязів, показники безпеки і якості, 

моніторинг    

 

Определены основные показатели безопасности и качества  воды  с колодцев, кото-

рые расположены в привлекательных  для рекреации местах Черновицкой области. Пока-

зана пригодность воды к потреблению в качестве питьевой. В отдельных случаях есть не-

обходимость  предварительной обработки воды для уменьшения еѐ жесткости. 

Ключевые слова: Черновицкая область, вода из колодцев, показатели безопаснос-

ти и качества,  мониторинг 

 

The main safety performance is the quality of water from wells that are located in attrac-

tive places for recreation in Chernivtsi region. Shows the suitability of water for consumption as 

drinking water. In some cases, there is the need to pretreatment to reduce stiffness. 
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Актуальність. Екологічно безпечний та актуальний напрямок розвитку економіки 

Чернівецької області – розбудова інфраструктури для реалізації її рекреаційних можливо-

стей [3]. Частиною цього є розробка маршрутів подорожей та облаштування пунктів акти-

вного відпочинку (ПАВ). Наявність джерела  водозабезпечення є необхідною умовою для 

створення ПАВ. При розташуванні ПАВ слід враховувати відповідність показників якості 

та безпечності води показникам нормативних документів (НД) [1]. Прогнозна оцінка при-

датності місць для створення ПАВ може здійснюватися на основі досліджень показників 

води джерел водозабезпечення приватних господарств, які розміщені на відповідній тери-

торії. 

Завдання і мета. Робота присвячена дослідженню основних показників безпечнос-

ті та якості  питної води з джерел водозабезпечення - шахтних колодязів та каптажних 

джерел. Завданням роботи є встановлення типових значень показників води для джерел, 

які розташовані в гірській частині та поблизу каньйону р. Дністер в межах території Чер-

нівецької області. Ці регіони  мають в своєму складі природоохоронні об’єкти і є най-

більш привабливими для розвитку інфраструктури туризму та активного відпочинку. Ме-

тою роботи є прогнозна оцінка показників безпечності і якості води в даних регіонах . В  

основу аналізу та прогнозу покладено результати досліджень води з джерел, які розташо-

вані у приватних і комунальних господарствах цих регіонів. 

Методи та об’єкти досліджень. Показники визначені із застосуванням стандарти-

зованих методів  фізико-хімічного, атомно-абсорбційного та бета-спектрометричного ана-

лізу та відповідних їм методик виконання вимірювань (МВВ). Проведено дослідження во-

ди з 52 джерел водозабезпечення.  На рис. 1 значком[ ] представлено місця розташування 

частини досліджених  джерел.  

 



Там же зазначені частини гірського регіону і здійснено розподіл каньйону вздовж 

природного русла р. Дністер з виділенням двох половин  водосховища (водосх.). 

 

 
 

 

 

Рис.1. Місця розташування частини джерел водозабезпечення в межах     гір-

ського регіону та каньйону р. Дністер у Чернівецькій області 

 

 Результати та їх обговорення. Розглянемо результати досліджень значень показ-

ників. Встановлено, що основні показники води з досліджених джерел за санітарно-

хімічними та санітарно-токсикологічними показниками не перевищують відповідні показ-

ники діючого НД [1].  В окремих джерелах спостерігається перевищення значень воднево-

го показника рН, що імовірно зумовлено наявністю  значного вмісту в їх воді карбонатів 

та гідрокарбонатів металів. Часто для джерел, які розташовані у  каньйоні р. Дністер, ви-

являється перевищення по показнику жорсткості загальної (ЖЗ). В таблиці 1 наведено ти-

пові значення показників безпеки і якості за групами санітарно-хімічних і санітарно-

токсикологічних показників стосовно неорганічних речовин.  Там же наведено характери-

стики МВВ та значення допустимих рівнів показників, які встановлені згідго НД. Отрима-

ні та представлені  результати підтверджують коректність застосування вибраних для дос-

ліджень методів та МВВ.  

Таблиця 1  

Характеристики точності, чутливості МВВ та типові значення  показників 

безпечності  і якості води в досліджених джерелах 

Вид 

показника 

Одиниці 

виміру 

Похибка 

методу, % 

Чутливість 

методу
 

Гірський 

район
 

Каньйон 

р. Дністер
 

Допусти-

мий вміст
 

Натрій мг/дм
3
  10 5,0 15 15 - 

Калій мг/дм
3
  10 1,0 2,0 6,0 - 

Амоній  мг/дм
3
  5 0,05 <0,05 <0,05 2,6 

Кальцій 
 

мг/дм
3
  15 0,4 116 168 - 

Магній  мг/дм
3
  15 0,4 14 73 - 

Хлориди  мг/дм
3
  2 1,0 20 58 350 

Сульфати  мг/дм
3
  3 5,0 20 210 500 

Нітрати мг/дм
3
  10 0,5 0,01 42 50 

3 4 5 

2 

1 

А Гірський регіон: 

    1-Південний; 

    2-Північний. 

Б Каньйон р. Дністер: 

    3 - природне русло; 

    4- верхня частина водосховища; 

    5- нижня частина водосховища. 

А 

Б 



Вид 

показника 

Одиниці 

виміру 

Похибка 

методу, % 

Чутливість 

методу
 

Гірський 

район
 

Каньйон 

р. Дністер
 

Допусти-

мий вміст
 

Нітрити  мг/дм
3
  10 0,003 <0,03 <0,03 2,3 

Гідрокарбон  мг/дм
3
  15 6,0 397 519 - 

рН од. рН  0,05  1,0 6,5 7,6 6,5-8,5 

СЗ  мг/дм
3
  2 2,0 433 894 1500 

ЖЗ  Ммоль/ дм
3
  15 0,7 7,0 14,4 10 

Перм. Окисл. мг О2/ дм
3
  30 0,1 1,44 1,12 5.0 

 

В роботі визначені показники наявності радіонуклідів (РН) антропогенного похо-

дження, 
137

Cs та 
90

Sr у досліджених зразках води .В результаті досліджень за методом ад-

сорбції катіонів [4]  встановлено, що їх вміст у  воді менший за межу чутливості застосо-

ваної МВВ щодо визначення цих РН, а саме в Бк/дм
3
:
   

для РН 
137

Cs він становить < 0.62, 

для РН 
90

Sr − <0.30. Показник відповідності при цьому для відносної похибки вимірюван-

ня 0,4 та  довірчій імовірності  0,95 дорівнює   0,643, що гарантує безпечність вмісту цих 

РН  у питній воді [2].       

Проведено  аналіз отриманих результатів на відповідність їх показникам допусти-

мого вмісту стосовно групи показників фізіологічної повноцінності мінерального складу. 

В таблиці 2 наведено діапазон варіацій  показників, які у ряді зразків перевищують регла-

ментовані значення з НД. Отримані значення показників класифіковано по місцю знахо-

дження досліджуваного джерела води.  Як і в табл.1, абревіатура СЗ – сухий залишок.  На-

ведені дані дають інформацію про  співвідношення між встановленими та нормативними 

показниками. За їх величиною оцінюється можливість додаткової іонообмінної  обробки 

води.  

 

 

Таблиця 2 

Діапазон варіацій показників, які у ряді зразків води перевищують показники, 

визначені за критерієм повноцінності мінерального складу 

Вид показника Гірський регіон Каньйон р.Дністер 

Південний Північний Природне ру-

сло 

Верхня поло- 

вина водосх. 

Нижня поло- 

вина водосх. 

Na, мг/дм
3 

5-14 6-78 5-39 7-240 4-130 

Ca, мг/дм
3
 28-32 44-140 144-224 36-340 56-156 

Mg,  мг/дм
3
 14-34 5-37 13-51 27-124 7-71 

 рН, од. рН 7,2-8,3 6,5-9,0 6,9-7,9 6,8-7,9 6,5-8,8 

ЖЗ, Ммоль/дм
3
 2,6-7,2 2,6-8,2 6,8-16,2 4,0-18,4 4,6-11,8 

СЗ, мг/дм
3
  187-397 271-600 480-920 381-1600 300-700 

  

Висновки. Порівняльний аналіз отриманих показників з їх допустимими значен-

нями, які наведено в НД за різними групами показників, показав  можливості облашту-

вання ПАВ у розглянутих вище регіонах Чернівецької області. При цьому можна обґрун-

товано вважати, що існуючі та новостворені джерела водозабезпечення ПАВ потребува-

тимуть мінімальних витрат на доочистку води  перед її споживанням в якості питної. За-

пропонований підхід щодо прогнозування показників безпеки і якості води та отримані 

результати  також є корисними  при розробці туристичної інфраструктури і в інших регіо-

нах прикарпатських областей,  де пам’ятки стародавньої культури, старовини, краєзнавст-

ва та цікаві об’єкти довкілля стають складовою частиною туристичного продукту і поєд-

нуються з умовами та можливостями рекреації. 
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