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ВОДОПОСТАЧАННЯ М. БОРИСЛАВА В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНОЇ 

СИТУАЦІЇ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ  

The possible ways of providing of population a high-quality drinking-water 

during emergency situations of technogenic character are  proposed in this work. 

 

Однією із найвразливіших ділянок комунального господарства населених 

пунктів під час надзвичайних ситуацій є система централізованого 

водопостачання.  

Так, 16 липня 2012 року в м. Бориславі під час ремонтних робіт на 

нафтопроводі НГВУ «Бориславнафтогаз» відбувся самовільний вилив нафтової 

суміші з свердловини № 494 по вул. Дорошенка. Близько 0,4 м3 нафти потрапили 

у річки Понерлянка та Тисмениця, забруднили дороги з твердим покриттям 

площею понад 400 м2 і поверхню землі, площею біля 80 м2. Вже 17 липня 

нафтопродукти з`явилися в мережі централізованого водопостачання міста, у 

результаті чого близько 35% мешканців міста залишилися без води, а побутова 

техніка в їх помешканнях (водонагрівальні котли, пральні машини та ін.) вийшла 

з ладу. Лабораторні дослідження показали, що  перевищення концентрації 

забруднення води за нафтопродуктами у мережі водопроводу на початку аварії 

становили 7,7 разів від гранично допустимих норм.  

Таким чином, ситуація, що склалася у м. Бориславі з водопостачанням 

населення, згідно з “Порядком класифікації надзвичайних ситуацій техногенного 

та природного характеру за їх рівнями”, визначено як надзвичайну об’єктового 

рівня.   

Для ліквідації наслідків техногенної аварії були прийняті наступні заходи: 



– для збору нафти нижче по течії річок від місця аварії встановлено бонові 

загородження;  

– силами КП «Бориславводоканал» здійснено промивку водопровідної 

мережі від нафтопродуктів "технічною" водою; 

– підрозділами МНС забезпечено підвіз автоцистернами питної води для 

населення.  

Проте, здійснені заходи не дали бажаного результату. Промивка  мережі 

водопроводу показала, що в перші дні концентрації забруднень знизились 

несуттєво. Використання для очищення водопровідної мережі міста хімічних 

реагентів ще більше погіршить систуацію із забрудненням трубопроводів.  

Знезараження підвищеними дозами хлору може привести до утворення 

хлорорганічних речовин, що надають воді ще гірших органолептичних 

властивостей. Тому очищення водопровідної мережі від нафтопродуктів 

можливе лише шляхом постійної подачі води для її промивки протягом 

тривалого часу. Завіз питної води в райони багатоповерхової забудови 

здійснюється 3-ма автоцистернами, що зрозуміло є недостатнім і не зручним для 

споживача.  

Оперативно покращити ситуацію із забезпеченням населення м. Борислава 

питною водою можна шляхом підключення уражених ділянок мереж до 

мобільних локальних станцій покращення якості водопровідної води. Такий 

підхід зумовлює децентралізацію системи водопроводу, що дає змогу активно 

впливати на параметри якості води. Дані станції можуть обслуговувати 

мікрорайон, квартал, окремий будинок, установу. Добова продуктивність станції 

визначається з розрахунку 7–8 л кондиціонованої води на одного споживача (для 

пиття і приготування їжі).  

Враховуючи характер забруднень водопровідної води у м. Бориславі, нами 

запропоновано технологічну схему станції, яка включає блоки очищення, 

знезараження і реагентного господарства. Водопровідна вода поступово 

проходить через піщаний фільтр, фільтр завантажений активованим вугіллям 

марки БАУ і клиноптилолітовий фільтр. На піщаному фільтрі відбувається 



адгезія  скоагульованих нафтових забруднень   грубодисперсних розмірів. Фільтр 

із активованим вугіллям призначений для адсорбції нафти, нафтопродуктів і 

залишкового хлору. На клиноптилолітовому фільтрі відбувається фінішне 

вилучення  катіонів важких металів. Після знезараження на ультрафіолетових 

установках УДВ-1/1-Б вода подається в збірний резервуар. Представлені 

сорбційні матеріали мають дозвіл Головного санепідемуправлінням 

Міністерства охорони здоров’я України і Київським НДІ комунальної гігієни на 

застосування їх для підготовки  питної води, не потребують додаткової 

модифікації і випускаються серійно. Промивка піщаного та клиноптилолітового 

фільтрів здійснюється висхідним потоком води. Регенерація вугільного 

завантаження здійснюється 2,5% розчином каустичної соди з наступною 

промивкою гарячою водою. Регенерація клиноптилолітового завантаження не 

проводиться. Станція легко автоматизується і характеризується високою 

надійністю роботи. Мобільність  локальних станцій покращення якості 

водопровідної води забезпечується монтажем вузлових елементів на шассі 

автомобіля МАЗ-630305.  

На сьогодні нами розроблені декілька варіантів мобільних станцій 

кондиціонування водопровідної води на базі НВЕГ "ПОТЕНЦІАЛ" м. Рівне.  

На нашу думку, враховуючи складну техногенну ситуацію в м. Бориславі, 

фактичну відсутність очисних споруд та незадовільну якість водопровідної води 

у більшості міст України, виникла необхідність влаштовування локальних 

стаціонарних станцій   покращення якості водопровідної води. Це дасть змогу 

споживачу отримати безпечну в фізіологічному відношенні воду, захистить від 

пошкоджень побутову техніку, створить більш комфортні умови проживання. 


