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АНОТАЦІЯ 

Ясинський Я.В. Екологічна оцінка стану питної води парцелярних 

господарств Житомирської ОТГ. – Кваліфікаційна робота на правах 

рукопису. 

Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістра за 

спеціальністю 101 – екологія. – Житомирський національний 

агроекологічний університет, Житомир, 2019. 

Встановлено чинники забруднення першого водоносного горизонту та 

досліджено, що найбільше впливає на ступінь якості води з криниць 

господарсько-побутові стічні води та частково внесення добрив у ґрунт. 

Здійснено оцінку якості ґрунтових вод за мікробіологічними (загальне 

мікробне число, колі-індекс)та хімічними (нітрати, марганець, залізо) 

показниками на території Житомирської ОТГ у різні пори року. Визначено 

швидку здатність елементів до міграції та зростання чисельності умовно 

патогенної мікрофлори в залежності від метеорологічних умов. 

Ключові слова: нецентралізоване водопостачання, парцелярне 

господарство, питна вода, лімітуюча ознака шкідливості, показники якості, 

криниця. 

 

SUMMARY 

Yasinsky Y.V. Ecological assessment of drinking water status of parcel farms 

in Zhytomyr OGT. – Manuscript qualification work. 

Qualification work for the master's degree in specialty 101 – ecology. – 

Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr, 2019. 

The factors of pollution of the first aquifer have been identified and 

investigated, which most influences the degree of water quality from the sources of 

household wastewater and partly the application of fertilizers into the soil. The 

quality of groundwater according to microbiological (total microbial number, coli-

index) and chemical (nitrates, manganese, iron) indices in the territory of 

Zhytomyr OGT at different seasons was evaluated. The rapid ability of the 
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elements to migrate and the increase in the number of conditionally pathogenic 

microflora depending on the meteorological conditions are determined. 

Key words: non-centralized water supply, parcel farm, drinking water, 

limiting sign of harmfulness, quality indicators, well. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Екологічна ситуація в Україні, що 

склалася в умовах сьогодення, є кризовою, оскільки для природних ресурсів 

характерним є надзвичайно високе антропогенне навантаження на природні 

екосистеми та ресурси. Компоненти довкілля між собою тісно пов’язані, а, 

отже, забруднюючи ґрунти людина безпосередньо здійснює вплив на склад 

та якість інших середовищ, зокрема на підземні води. Найбільш вразливими є 

ґрунтові води, оскільки водотривкі породи їх не захищають, тоді як 

атмосферні опади не тільки їх живлять, але і забруднюють. Проте, біля 80% 

мешканців сіл та селищ, приміської території міст України для господарсько-

питних потреб використовують ці джерела для нецентралізованого 

водопостачання [57].  

Ґрунтові води, як джерела нецентралізованого водопостачання, є більш 

захищеними від потрапляння антропогенних забруднень, на відміну від 

поверхневих вод. Це пов’язано з тим, що ґрунт є своєрідним бар’єром, який 

поглинає забруднюючи речовини і їх затримує від потрапляння до ґрунтових 

вод. Проте, на сьогодні ґрунти вже настільки забруднені, що не здатні 

сорбувати шкідливі речовини, які без перешкод потрапляють до підземних 

вод. 

Відповідно, забезпечення якісної питної води з ґрунтових джерел є 

особливо актуальним. Тому необхідно досліджувати якість ґрунтових вод за 

мікробіологічними, хімічними показниками для вживання заходів щодо її 

збереження та покращення на місцевому рівні. 

Мета і завдання дослідження. Метою досліджень була екологічна 

оцінка якості питної води парцелярних господарств міста Житомира для 

забезпечення її безпеки. 

Для досягнення поставленої мети досліджень передбачалось вирішити 

такі завдання: 
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- встановити залежність між якістю питної води з нецентралізованих 

джерел водопостачання та облаштуванням криниці; 

- оцінити якість питної води з нецентралізованих джерел 

водопостачання парцелярних господарств Житомирської ОТГ за 

мікробіологічними показниками; 

- оцінити якість питної води з нецентралізованих джерел 

водопостачання парцелярних господарств житомирської ОТГ за хімічними 

показниками; 

- визначити основні показники якості води, які перевищують 

встановлені нормативи; 

- визначити комплексну оцінку якості питної води на території 

парцелярних господарств Житомирської ОТГ. 

Об’єкт дослідження – якість питної води нецентралізованих джерел 

водопостачання у різні пори року. 

Предмет дослідження – питна вода нецентралізованих джерел 

водопостачання на території парцелярних господарств. 

Методи дослідження. В процесі виконання роботи були використані 

загальнонаукові та спеціальні методи досліджень: польовий (відбір зразків 

води); хімічний (визначення вмісту забруднюючих речовин у питній воді); 

мікробіологічний (визначення чисельності мікроорганізмів та кишкової 

палички у питній воді); математичний і статистичний (обробка 

експериментальних даних), інформаційно-бібліографічний. 

Наукова новизна одержаних результатів: Проведено комплексну 

оцінку якості питної води на території парцелярних господарств 

Житомирської ОТГ. Досліджено та проаналізовано зміну якості ґрунтових 

вод у часі при зміні пір року. 

Практичне значення одержаних результатів. Отримані результати 

досліджень можуть бути використані при проведенні агітаційно-

просвітницької роботи з населенням, яке проживає в Житомирській ОТГ; для 
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розробки рекомендацій щодо заходів поліпшення якості питної води, 

посилення контролю за їх станом. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення і результати 

досліджень у 2018-2019 рр. апробовані і представлені на конференціях: І 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні екологічні проблеми 

урбанізованих територій» (Житомир, 2018 р.); XV Всеукраїнська наукова on-

line конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених з міжнародною 

участю «Сучасні проблеми екології» (Житомир, 2019 р.); науково-практична 

конференція «Водні і наземні екосистеми та збереження їх біорізноманіття -

2019» (Житомир, 2019). 

Основні положення, що виносяться на захист: 

 Забруднення питної води нецентралізованих джерел водопостачання 

мікробіологічними і хімічними показниками. 

 Порівняння якості питної води залежно від облаштування криниці. 

 Якість питної води парцелярних господарств Житомирської ОТГ. 
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ВИСНОВКИ 

1. За результатами дослідження визначено незадовільний рівень питної 

води нецентралізованого водопостачання дрібних парцелярних господарств 

Житомирської ОТГ. Встановлено чинники забруднення першого 

водоносного горизонту та досліджено, що найбільше впливає на ступінь 

якості води з криниць господарсько-побутові стічні води та частково 

внесення добрив у ґрунт. 

2. Встановлено високий ступінь забруднення питної води 

нецентралізованого водопостачання на території Житомирської ОТГ у 

весняний період за санітарно-токсикологічним критерієм, який становить 

4,68 од. Досить високі показники визначали частково у літній період 

дослідження. 

3. Визначено зростання ступеня якості ґрунтових вод за 

епідеміологічним критерієм у весняний та осінній періоди дослідження, 

проте спостерігали високий ступінь забруднення, який коливається в межах 

від 12,7 до 63,05 од, та помірний ступінь забруднення – від 1,23 до 8,12 од. 

4. Проведено оцінку якості ґрунтових вод за мікробіологічними 

показниками. Встановлено різке зростання колі-індексу у весняний період 

дослідження, показник якого впродовж року коливався в межах 13-372 од. у 

всіх обраних об’єктах, а отже у воді наявна патогенна мікрофлора. 

5.Визначено швидку здатність елементів до міграції та зростання 

чисельності умовно патогенної мікрофлори, що пов’язано зі збільшенням 

кількості атмосферних опадів (у весняний період концентрація марганцю у 

воді зростала зростав від 0,72 до 1,24 мг/дм
3
) та підвищенням температури (у 

літній період зростало значення колі-індексу від 23 до 262 од. у ґрунтових 

вода відібраних зразків ). 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. При закладанні криниці шахтного типу необхідно враховувати 

геологічні та гідрологічні умови, а також розміщення можливих джерел 

забруднення. При облаштуванні криниці дотримуватися державних 

санітарних норм та правил. 

2. Проводити фахівцями органів місцевого самоврядування та 

громадськими організаціями інформаційно-роз’яснювальну, просвітницьку 

роботу серед власників криниць дрібних парцелярних господарств 

Житомирської ОТГ щодо необхідності контролю за якістю води та 

здійснення заходів з очистки, дезінфекції криниць та їх способів і засобів. 
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