
69Світогляд №4, 2009

Артезіанські води

А
ртезiанськi пiдземнi во�

ди є важливим i цiнним

джерелом питної води, ос�

кiльки порiвняно з поверхневими во�

дами вони надiйніше захищенi вiд

техногенного та мiкробiологiчного

забруднення. Назва “артезiанськi” по�

ходить вiд французької провiнцiї

Артуа (в давнi часи — Артезiя), де в

1126 р. вперше в Европi були пробу�

ренi фонтануючi свердловини. Арте�

зiанською ознакою є наявнiсть напо�

ру, тобто природного пiдняття пiдзем�

ної води вище глибини водоносного

горизонту; якщо напiр досить вели�

кий, вiн пiдiймає воду вище гирла

свердловини, утворюючи водяний

фонтан. Артезiанськi води зберiгають�

ся у водовмiсних  горизонтах,  що

зверху та знизу захищенi водотривки�

ми породами. 

Основною формою знаходження

водонапiрних вод є артезiанськi басей�

ни, якi є сукупнiстю водоносних го�

ризонтiв, розташованих у великих за�

падинах пiдземного рельєфу. Для ар�

тезiанських басейнiв характерна вер�

тикальна гiдрохiмiчна зональнiсть, яка

полягає в закономiрнiй змiнi зон пiд�

земних вод, що вiдрiзняються за мiне�

ралiзацiєю, хiмiчним складом, гiдро�

динамiчним режимом зі збiльшенням

глибини залягання водоносного шару.

Для районiв з вологим клiматом вiд�

рiзняють такi зони: верхню, що мiстить

прiснi води з мiнералiзацiєю менше

1 г/дм3;  середню, що мiстить солону�

ватi води з мiнералiзацiєю 1�10 г/дм3,

та нижню, в якiй знаходяться солонi

води (10�35 г/дм3) та розсоли (35�

320 г/дм3). 

Прiснi артезiанськi води трапля�

ються там, де у водоносний горизонт

вiдбувається iнфiльтрацiя води повер�

хневого стоку або атмосферних вод;

такi артезiанськi води вiдновлюють

свої ресурси за декiлька рокiв. Коли

водообмiн у водоносному горизонтi

уповiльнений, у водi зростає кiлькiсть

розчинних солей, i вони стають соло�

нуватими, солоними, тобто непридат�

ними для пиття. Зону найбiльш ут�

рудненного водообмiну в пiдземнiй

гiдросферi займають дуже солонi води

— розсоли, що містяться на глибинi до

1000�1500 м; тут водообмiн вiдбуваєть�

ся протягом мiльйонiв рокiв.

В межах рiвнинної частини Укра�

їни видiляють три великi артезiанськi

басейни: Волинсько�Подiльський,

Днiпровсько�Донецький та Причор�

номорський. В Криму, Карпатах, на

Донецькому Кряжi та на Українському

кристалiчному щитi існують невеликi

артезiанськi басейни мiсцевого зна�

чення. Найбiльшим з них є Днiпров�

сько�Донецький артезiанський ба�

сейн, який займає частину Правобе�

режної України та майже всю Лiвобе�

режну. Горизонти пiдземних вод по�

в'язанi з пiщаними та щiлинуватими

осадовими породами. Прiснi артезiан�

ськi води в цьому артезiанському ба�

сейнi поширенi до глибини 200�500 м,

головним чином, у вiдкладах, що фор�

мувалися мiльйони рокiв тому в юрсь�

кий та крейдовий перiоди мезозойсь�

кої ери. 

Гiдрохiмiчнi умови формування

запасiв артезiанської прiсної води в

київському регiонi почали вивчатися в

1890�х роках, коли вирiшувалося пи�

тання пошуку джерел централiзова�

ного водопостачання для м. Києва.

З того часу бере початок використан�

ня в Києвi артезiанської питної води,

яка забирається з Сеноманського

(глибина 90�195 м) та Юрського (гли�

бина 256�340 м) водоносних гори�

зонтiв. Багаторiчний досвiд дослiд�

ження цих вод свiдчить про те, що во�

ни належать до прiсних вод бiкарбо�

натно�кальцiєвого або бiкарбонатно�

хлоридно�натрiєвого типiв, характе�

ризуються присутнiстю широкого

спектру хiмiчних елементiв у досить

низьких концентрацiях, низьким

вмiстом органiчних речовин та вiдсут�

нiстю мiкробного забруднення. 

Система бюветного водопоста/
чання в м. Києві. Частина води, що

використовується людиною для пиття

та приготування їжі, в комунальному

споживаннi становить близько 1%,

тому альтернативним вирiшенням

проблеми забезпечення населення

України якiсною питною водою може

стати використання артезiанських пiд�

земних вод шляхом роздачі через сис�

тему бюветiв. Пiдземнi артезiанські

води досить надiйно захищенi вiд тех�

ногенного забрудення i можуть спо�

живатися без додаткового очищення i

знезараження хiмiчними реагентами.

Перша артезiанська свердловина в

Києвi була вiдкрита в 1895 р., започат�

кувавши артезiанське водопостачання

мiста з пiдземних свердловин. Зараз

кiлька сотень свердловин подають ар�

тезiанську воду в мережу мiського во�

допроводу, де вона змiшується  з очи�

щеною та хлорованою водою з Днiпра

та Десни i надходить у нашi водопро�

Рiк

Кiлькiсть бюветiв,

збудованих 

за рiк

1997 19

1998 41

1999 33

2000 26

2001 20

2002 31

2003, 2004 близько 20

Якість Якість 

артезіанської води  артезіанської води  

в бюветах м. Києвав бюветах м. Києва
Артезiанськi води київського регiону належать до прiсних вод

(мiнералiзацiя менша 1 г/л) i вже бiльше 100 рокiв використовуються для

централiзованого водопостачання м.Києва. Проте лише в останнi роки

артезiанська вода через систему бюветiв доходить до споживача у

первiсному виглядi, зберiгаючи свої природнi властивостi i хiмiчний склад. 

На 2009 р. введено в експлуатацiю понад 200 бюветiв.
Рис.1
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вiднi крани. В загальному об'ємi водо�

провiдної води м. Києва артезiанська

становить майже 20 %, або близько 300

тис. кубометрiв на добу.

Близько п'ятнадцяти років потому

на глибоких артезiанських свердло�

винах було збудовано  17 бюветiв, з

яких можна було набирати природну

“живу” артезiанську воду. Цi бювети

розміщені в рiзних районах мiста i

використовувалися, головним чином,

мешканцями прилеглих будинкiв.

Впродовж кiлькох рокiв провiднi ук�

раїнськi вченi — фахiвцi в галузi хiмiї

та технологiї води, гiдрогеологiї, еко�

логiї — доводили необхiднiсть розши�

рення мережi бюветiв для того, щоб

унiкальна за своїми властивостями ар�

тезiанська вода використовувалась у

м. Києвi лише для питних потреб.

Враховуючи поради українських вче�

них i зважаючи на досить складну еко�

логiчну ситуацiю пiсля аварiї на Чор�

нобильськiй АЕС, мер Києва i Київ�

ська мiська держадмiнiстрацiя прий�

няли рiшення збудувати бювети в

“зонi пiшохiдної доступностi для кож�

ного мешканця столицi”, зробивши

забезпечення киян чистою питною

водою одним із приоритетних напрям�

кiв своєї  дiяльностi.

З 1997 р. в Києвi почалося iнтен�

сивне будiвництво бюветних комплек�

сiв артезiанського водопостачання.

Для цього були використанi наявнi

свердловини  (свердловини

київського мiського артезiанського

водопроводу, деяких пiдприємств), а

також пробуренi новi. Динамiка

створення мережi бюветних

комплексiв подана в таблиці (с. 69) і

виглядає так: у 1997�2001 рр. в м.Києвi

введено в експлуатацiю понад 150

бюветiв, у  2003 р. їхня кiлькiсть

становила близько 165, а в 2008 р. —

203. Схематично розташування бюве�

тів  показано на рис.1. Кожний збудо�

ваний бювет — це окраса мікрорайону,

куточки відпочинку, які органічно

вписані в архітектурний ансамбль

міста (рис. 2).

Вода в бювети надходить безпосе�

редньо з глибини 90�337 м,  зберiгаю�

чи свої природнi  властивостi та хiмiч�

ний склад. Лише на окремих бюветах

встановленi спецiальнi фiльтри для

видалення надмiрної кiлькостi залiза

та полiпшення органолептичних влас�

тивостей води. Кожний збудований

бювет — це турбота про здоров'я киян,

адже наявна мережа бюветiв дає їм

можливiсть безкоштовно використо�

вувати “живу” артезiанську воду для

пиття i приготування їжi. “Киянам по�

щастило бiльше, нiж iншим громадянам

України — вони мають можливiсть пи�

ти високоякiсну артезiанську воду. Во�

да з Сеноманського та Юрського гори�

зонтiв є для нас єдиним джерелом пит�

ної води, оскiльки вона жива, здорова i

дуже корисна”. Бюветнi комплекси є

складними iнженерними спорудами

вартiст. 600 тис. грн. і більше. Це доро�

го, але набагато дешевше, нiж глибоке

очищення води з рiчки для централі�

зованого господарсько�питного водо�

поcтачання всього міста.

Використання “живої” артезiансь�

кої води для бюветної роздачи на те�

риторiї великого iндустрiального мiс�

та, яким є Київ, не має аналогiв в Ук�

раїнi та інших країнах СНД; важливим

i непростим завданням є збереження її

високої якостi. Для цього потрiбно

об'єднання зусиль багатьох високо�

квалiфiкованих фахiвцiв як на етапi

будiвництва бюветних комплексiв, так

i пiд час їх експлуатацiї. 

У 1998�2004 рр. моніторинг хіміч�

ного складу, органолептичних влас�

тивостей, показників мікробіологічної

та радіологічної безпеки питної води з

бюветів проводив Інститут колоїдної

хімії та хімії води ім. А.В. Думнського

НАН України на замовлення КМДА.

Показники, за якими проводився мо�

ніторинг артезіанської води (більше

70), вибрані з урахуванням гігієнічних

вимог до питної води, якi дiють в Ук�

раїнi, Росiї, країнах ЕС,  США та реко�

мендованi Всесвiтньою органiзацiєю

охорони здоров'я  (ВООЗ). Дотриман�

ня цих нормативiв є обов'язковим i га�

рантує безпеку питної води в епiдемiч�

ному вiдношеннi, нешкiдливiсть її хi�

мiчного складу, сприятливi органолеп�

тичнi властивостi та радiацiйну безпе�

ку. Для дослідження хімічного складу

води використані сучасні методи

аналізу, які дозволяють надійно визна�

чати показники якості води на рівні

суттєво нижчому за гігієнічні нор�

мативи.

Програма монiторингу якостi  ар�

тезiанської води в бюветах врахову�

вала такі чинники: 

— бюветнi комплекси належать до

джерел децентралiзованого водопос�

тачання, тобто таких, де пiдземна пи�

тна вода за допомогою водозабiрних

пристроїв подається споживачу без

розподiльчої мережi; тому потрiбно

проводити контроль якостi води не

тiльки в певному водоносному гори�

зонтi, а й у кожному бюветi;

— “жива” артезiанська вода не об�

робляється  будь�якими хiмiчними ре�

агентами. С одного боку, це її велика

перевага, оскiльки на вiдмiну вiд водо�

провiдної, вона не мiстить шкiдливих

для здоров'я людини залишкових кiль�

костей алюмiнiю, флокулянтiв, хлоро�

вмiсних органiчних сполук; але з дру�

гого боку, вiдсутнiсть етапу знезара�

ження води потребує бiльш ретельно�

го контролю показникiв мiкробiоло�

гiчної безпеки;

— iнтенсивна господарська дiяль�

нiсть на територiї мiста, розвинена

система пiдземних комунiкацiй та

споруд пiдвищують імовiрнiсть про�

никнення шкiдливих речовин техно�

генного походження (нафтопродукти,

поверхнево�активнi речовини, важкі

метали) у водоноснi горизонти та воду,

що тече в водозбiрні колонки. Отже,

методи та методики аналiтичного

контролю, що використовуються для

монiторингу, повиннi визначати за�

бруднювачи на рiвнi кiлькостей, що

значно нижчi за їх гранично�допус�

тимих концентрацiй у питнiй водi.

Тiлькi в такому разi, можна надiйно i

своєчасно виявити небезпечнi речо�

вини i вжити необхiдних заходiв для

полiпшення якостi питної води. 

Адреса бювету

До фiльтра Пiсля фiльтра

мут�

нiсть

залi�

зо

марга�

нець

суль�

фiди

мут�

нiсть

залi�

зо

марга�

нець

суль�

фiди

Києво�Печерська 

Лавра
<0,2 0,02 0,06 0,03 <0,2 <0,2 0,002 0,005

парк Шевченка 4,1 1,7 0,04 0,03 <0,2 <0,2 0,006 0,005

вул. Попудренка 5,0 1,5 0,03 0,05 <0,2 <0,2 0,005 0,005

Рис. 2
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Яку ж воду ми п'ємо, набираючи її в

банки та пляшки в київських бюветах?

Пити чи не пити артезiанську воду?

Чим вона краще за водопровiдну? Чи в

усiх бюветах вода однакова за хiмiчним

складом та iдеально чиста? Кто

гарантує її якiсть i чи контролюється

вода взагалi? — Такi питання турбують

киян, якi часто постають перед вибо�

ром: пити хлоровану воду з водопро�

вiдної мережі; купувати недешеву пит�

ну воду в магазинах; скористатися

“живою” водою з артезiанських сверд�

ловин. Природно, що споживачi хо�

чуть бути впевненими, що вода з бю�

ветiв перебуває пiд контролем фахiв�

цiв, якi гарантують її якiсть та безпеку.

Результати дослiдження в 1998�

2004 рр. якостi питної води в бюветах

м.Києва. Результати визначення в

артезiанськiй водi органолептичних

властивостей, хiмiчного складу, показ�

никiв радiацiйної безпеки сумованi в

табл.1; бювети об'єднанi в три групи в

залежностi вiд глибини розташування

водоносного горизонту. Для порiвнян�

ня в таблиці також наведенi данi про

хiмiчний склад питної води з мiської

водопровiдної мережi (усередненi ре�

зультати аналiзу за 2000�2002 рр.). Данi

про мiкробiологiчнi показники води

не показані в таблиці, оскiльки в пе�

ріод моніторингу вони не перевищу�

вали нормативiв жодного разу. Резуль�

тати аналiзу води в кожному бюветi,

що експлуатувався на 01.12.02, наве�

денi в книзі [Бювети Києва. Якість

артезіанської води. За ред. В.В. Гонча�

рука.—К: Геопринт, 2003. — 110 с.]

Оцiнка якостi води з бюветiв вiд/
повiдно до гiгiєнiчних нормативiв. За

органолептичними властивостями та

вмiстом компонентiв, що впливають

на них, вода в переважнiй бiльшостi

бюветiв вiдповiдає чинним нормати�

вам. Водночас у рiзних районах мiста є

бювети, в яких перiодично збiль�

шується коламутнiсть води та

з'являється неприємний запах. Це, як

правило, збігається з пiдвищенням

концентрацiї залiза, марганцю,

сiрководню. Перевищення в 2�3 рази

нормативiв для показника

"коламутнiсть" найчастiше спосте�

рiгається в бюветах за адресами:  вул.

Кірова, 2�Б; вул. Жмаченка, 7; вул.

Героїв Дніпра, 22�А; пр. Оболонський

14�Б; вул. Драйзера, 32; вул

Костичева, 2; пр. Науки, 43; пр. Чер�

вонозоряний; вул. Кіквідзе; вул. Жи�

лянська, 95; вул. Артема — Кудряв�

ська. В цих бюветах вмiст залiза може

пiдвищуватися до 0,8 � 1,6 мг/дм3 i ста�

новить 2,5�5,0 ГПК. 

Сiрководень та сульфiди перiо�

дично з'являються у водi близько 30

бюветiв на рiвнi 0,005 � 0, 020 мг/дм3.

Такi концентрацiї не впливають на за�

пах води i не перевищують норматив

ВООЗ, який дорiвнює 0,05 мг/дм3.

Концентрацiї сульфiдiв, що переви�

щують  норматив, зафіксовані  в бюве�

тах за адресами: вул. Кiрова, 2�Б; вул.

Жилянська, 95; пр. Свободи, 22�24;

пр. Свободи, 8; пр. Науки, 43; вул. Ма�

линовського, 3.

Вмiст марганцю перiодично пiд�

вищується у водi окремих бюветiв до

0,1�0,3 мг/дм3, що становить 1�3 ГПК.

Таких бюветiв близько 10. Слiд зазна�

чити, що сполуки залiза, марганцю,

сiрководень та сульфiди є природними

компонентами артезiанської води, ха�

рактерними для київського регiону i їх

присутнiсть не пов'язана з глибиною

водоносного горизонту. Частково пiд�

вищення вмiсту залiза у водi пов'язано

з корозiєю труб та обладнання сверд�

ловин. Для полiпшення органолеп�

тичних властивостей води на деяких

бюветах встановленi спецiальнi фiльт�

ри, за роботою яких здiйснюється пос�

тiйний нагляд. У водi “до фiльтрiв”

значення показникiв “каламутнiсть”,

“залiзо”, “сульфiди” перевищували

ГПК. Пiсля очищення води за допо�

могою фiльтрiв їх концентрацiя зни�

зилася майже в 10 разiв, внаслiдок

чого якiсть води покращилася (див.

таблицю на с. 70). 

Мінералізація артезіанської води в

95 % бюветів не перевищує 450 мг/дм3

і лише в 6 бюветах Деснянського райо�

ну дорівнює 700�800 мг/дм3. Ці бюве�

ти знаходяться за адресами : вул Драй�

зера, 32; вул. Бальзака, 65; вул. Баль�

зака, 80; вул.Сабурова, 9/61; вул Са�

бурова, 3; вул. Кірова, 2�Б; вул. Буди�

щанська, 9/40. Артезіанська вода над�

ходить у ці бювети з Юрського водо�

носного горизонту і характеризується

підвищеним вмістом (порівняно з ін�

шими бюветами міста)  хлоридiв нат�

рію та калiю. В двох бюветах мiнера�

лiзацiя води досягає 1200�1400 мг/дм3

(вул. Почайнинська та вул. Фрунзе,

99), тобто перевищує гiгiєнiчнi норма�

тиви; вона обумовлена присутнiстю

солей кальцiю та магнiю — сульфатiв,

бiкарбонатiв, хлоридiв.

Показник “жорсткість”, який виз�

начає сумарний вміст солей кальцію та

магнію, в переважній більшості бюве�

тів нижчий за 6,5 мг�екв./дм3. Най�

більшою жорсткістю — 5,9�6,5 мг�

екв/дм3 характеризується артезіанська

вода в бюветах Дарницького району

(нові свердловини, Сеноманський го�

ризонт). Найменша жорсткість води —

3,4�4,3 мг�екв/дм3 — в бюветах Обо�

лонського району (Сеноманський та

Юрський горизонти, змішана вода).

Лише в 3 бюветах  (вул. Кіквідзе;  вул.

Маліновського, 11; вул Жилянська,

45)  жорсткість води становить 6,8 � 7,4

мг�екв./дм3 .

Показник “лужність” у природних

незабруднених водах з рН < 8,2 дорів�

нює вмісту бікарбонат�іонів; співвід�

ношення показників  “жорсткість” та

“лужність” характеризує так звану

тимчасову жорсткість води, яка зни�

кає під час кіп' ятіння води через ут�

ворення нерозчинних карбонату каль�

цію і гiдроксиду магнію. Високі зна�

чення лужності (7,0�7,7 мг�екв/дм3)

характерні для бюветів Дарницького

району, які живляться з Сеномансько�

го водоносного горизонту. В бюветах

по вул. Волкова, 12 та пр. Лісовий, 18

(Деснянський район) лужність най�

більша і становить 8,2�8,7 мг�екв/дм3.

Треба зазначити, що в усіх бюветах

значення  показника “лужність” пере�

вищує значення показника “жорст�

кість”, що свідчить про можливість

значного пом'якшення води при ки�

п'ятінні. Ця властивість води завжди

важлива для споживача, оскільки від�

повідає за утворення накипу.

Артезіанська вода з усіх бюветів не

містить на рівні 0,1 ГПК таких токсич�

них та канцерогенних компонентів як

ртуть, талій, берилій, кадмій, свинець,

миш'як, а також нітратів і нітритів; ли�

ше в 3 бюветах з 150 були виявлені ніт�

рати на рівні 0,1 ГПК. Артезіанська

вода не містить алюмінію на рівні 0,05

ГПК та летких хлоровмісних сполук

(хлороформ, дибромхлорметан та ін.)

на рівні 0,1 ГПК. Відсутність цих ком�

понентів відрізняє артезіанську воду

від води з водопровідної мережі. 

При дослідженні хімічного складу

артезіанської води особливої уваги

надавали визначенню речовин орга�

нічної природи, адже ВООЗ нормує

вміст 90 таких сполук. Систематично

визначалися показники, якi характе�

ризують загальний вміст органічних

сполук (органічний вуглець, перман�

ганатна окислюваність). 

Вміст окремих груп забруднюючих
речовин  (нафтопродукти, СПАР), а
також концентрацiя індивідуальних
органічніих компонентiв (хлоровмісні
пестициди, тригалогенметани).
Одержані дані свідчать про те, що

нафтопродукти, СПАР, пестициди,

хлороформ та чотирихлористий

вуглець в артезіанській воді не

виявлені на рівнв 0,1 ГПК. В деяких

бюветах були визначені мі�

крокількості нафтопродуктів (загальні

вуглеводні) в концентраціях 0,02� 0,04

мг/дм3. Незважаючи на те, що

виявлена концентрацiя нафтопро�

дуктiв значно нижче ГПК, їх наявність
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в артезіанської воді може бути інди�

катором забруднення води; тому цей

показник потребує систематиного

контролю з використанням високо�

чутливого методу аналізу.  

Вмiст загального органiчного вуг/
лецю (С орг.) систематично визначав�

ся в артезiанськiй водi, оскiльки з 1996 р.

в Українi введений гiгiєнiчний нор�

матив для цього показника якостi

води: встановлено ГПК на рівні 3,0

мг/дм3. В більшості бюветів спосте�

рігається досить високий вміст загаль�

ного органічного вуглецю. Цей показ�

ник віднесений до токсико�логічних

показників нешкідливості хімічного

складу води. Найбільший вміст

визначений в артезіанській воді з

нових свердловин Сеноманського го�

ризонту; за період спостережень коли�

вання вмісту загального органічного

вуглецю в окремих бюветах були

досить значними; наприклад, 2,7 � 5,5

мг/дм3 для бюветів по вул. Мілютенка,

7 та Драгоманова, 19. Артезіанська во�

да Юрського водоносного горизонту

характеризується меншим вмістом “С

орг.” та  його більш стабільним рівнем

2,3 � 2,9 мг/дм3 ( парк НТУУ “КПІ”),

2,6 � 2,9 мг/дм3 (вул. Каштанова,9).

Загальний органічний вуглець — це

інтегральний показник вмісту речовин

органічного природи. Тому при визна�

ченні якості артезіанської питної води

перевищення ГПК для цього показни�

ка не є критичним, якщо іншими ме�

тодами доведено, що вода не містить

індивідуальних речовин з токсичними

або канцерогенними властивостями.

Тим більше, що артезіанська вода в

системі бюветного водопостачання не

хлорується, і органічні речовини, які

містяться в ній, не можуть бути дже�

релом небезпечних хлоровмісних

сполук. Органічний вуглець може

відноситися до природних речовин,

нешкідливих для здоров'я людини.

Методом ГХМС показано, що вода

київського регіону містить різні класи

органічних речовин природного

походження і саме вони визначають

рівень “С орг.”. У тих бюветах, де “С

орг.” перевищує ГПК, перманганатна

окислюваність залишається низкою —

на рівні 0,5 ГПК при значеннi ГПК 4,0

мгО/дм3.

Хромато�масспектрометричним

методом пробах води ідентифіковано

мікродомішки обмежено�летких орга�

нічних сполук таких класів: монокар�

бонові кислоти, дикарбонові кислоти,

ненасичені карбонові кислоти, ізо�

мерні карбонові кислоти, ізомерні

окси� та кетокарбонові кислоти, фура�

нові сполуки складної будови (можуть

утворюватися при кислотному гідролі�

зі природних глікозидів),  н�алкани з

С14 � С19, фталати (дибутилфталат та

ди(2�етилгексил)�фталат). Всі іденти�

фіковані сполуки, за винятком фтала�

тів, природного походження, їх кон�

центрації не перевищують рівня

1 мкг/дм3. Вміст фталатів у воді обсте�

жених  бюветів — в межах 0,01 � 0,001

мкг/дм3. В окремих пробах води ви�

явлені систетичні поверхнево�активні

речовини типа арилсульфонатів (у

вигляді арилсульфокислот), масова

концентрація яких перебуває на рівні

мкг/дм3, що значно нижче ГПК для

питної води. Стійкі хлорорганічні пес�

тициди, поліхлоровані біфеніли, полі�

ароматичні вуглеводні не виявлені на

рівні 0,01 � 0,05 мкг/дм3.

Як допомiжний iнтегральний по�

казник якостi питної води було вико�

ристано біотестування, яке дозволяє

виявити забруднення води неiденти�

фiкованими хiмiчними речовинами.

Біотестування по визначенню гострої

(протягом 48 годин) або хронічної

(протягом 7 діб) токсичності прово�

дили на церіодафніях Ceriodaphnia affi�

nis. Результати показали, що вода з ок�

ремих бюветів може негативно впли�

вати на життєдіяльність тест�організ�

мів. Хронічна токсичність спостеріга�

лася для води з бюветів по вул. Тупо�

лєва,16�А та по вул. Червоноармійсь�

кій, 94. Гостра токсичність в обстеже�

них бюветах не виявлена. За мікробіо�

логічними показниками, що визначалися

під час моніторингу, артезіанська вода з

бюветів безпечна для здоров'я. 

Показник “загальна бета�актив�

ність” характеризує вміст у воді радіо�

нуклідів: Со60, Sr89, Sr90, I129, I131,

Cs134, Cs137,  Pb210, Ra228. Вимірю�

вання показали, що ні в одному з бю�

ветів цей показник не перевищує вста�

новлений норматив (1,0 Бк/дм3). Під�

вищення загальної бета�активності

відносно середнього рівня зафіксо�

вано у воді з масовою концентрацією

калію більше 30 мг/дм3 (вода Юрсько�

го горизонту в Деснянському районi).

Таким чином, артезіанська питна
вода в системі бюветного водопоста/

чання м. Києва характеризується ви/
сокою якістю, не містить токсичних
та канцерогенних речовин і безпечна
для здоров'я людини.

Особливості хімічного складу
артезiанської води. Відомо, що “вода

така, яка її геологічна історія та

природне навколишнє середовище, в

якому вона містилася. Навколишнім

середовищем для природних

пiдземних вод є гірські породи та

термодинамічні умови глибинних

водоносних горизонтів, в яких вода

утворилася і де проходила її міграція”

(А.М. Никаноров, Гидрохимия, 1989).

Тому артезіанська вода, яка надходить

в бювети з різних глибин і різних

водоносних горизонтів, відрізняється

за хімічним складом — вмістом макро�

та мікрокомпонентів. 

Бювети м. Києва за особливостями

хімічного складу води можна розділи�

ти на такі чотири групи:

— бювети, в які вода надходить з

Сеноманського горизонту; така вода

має мінералізацію < 450 мг/дм3, а

вмiст основних компонентів є таким,

(мг/дм3): <70 Ca, 8�22 Mg, <25 Na,

<12 K, 8�14 Si, 300�400 HCO3�, <20 Cl�

<20 SO4
2�, <0,35 F�, 2,7�5,5 C орг.;

— бювети, в які вода надходить з

Юрського горизонту; вода має мінера�

лізацію 400�550 мг/дм3, концентрація

основних компонентів в нiй стано�

вить, (мг/дм3): 40�50 Ca, 20�30 Mg, 38�

45 Na, 12�15  K, 0,8 Sr, <550 HCO3�, 23�

25 Cl �, 20�35 SO4
2�, 0,6�0,8 F�, 3,4�4,5

Si, 2,3�2,9 C орг.; вода містить такі біо�

логічно активні компоненти, (мг/дм3):

— 0,1�0,4 Ba, 0,1�0,4 B, 0,04�0,08 I,

0,05�0,15 Br;

— бювети, в які вода надходить з

Юрського горизонту, масив Вигурів�

щина�Троєщина; вода має мінералі�

зацію 700�800 мг/дм3, концентрація

основних компонентів становить, (мг/дм3):

30�80 Ca, 13�25 Mg, 180�270 Na, 30�

40 K, 0,9�1,2 Sr, 300�350 HCO3�, 170�

250 Cl�, 35�53 SO4
2�, 0,8�1,0 F�, 3,2�

3,6 Si, 1,6�2,0 Cорг.; особливiстю

Адреса

бюветiв

Гори�

зонт
Вмiст еквiвалентiв головних  iонiв, %

Ca Mg Na K HCO3� Cl� SO4
2�

Мiлютенка, 7 С 32,0 11 6,0 2,0 47,2 2,1 0,7

Сабурова, 3 Ю 9,0 6,9 32,0 2,1 20,0 25,9 4,1

пр. Миру, 16 Ю 19,6 14,0 13,0 3,4 38,3 6,0 5,6

Героїв

Днiпра, 32
Ю�С 19,6 10,3 18,1 2,0 33,7 8,7 3,6

В. Кучера Ю�С 31,5 9,4 7,4 1,7 44,6 2,3 3,1
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складу води є присутнiсть в нiй біоло�

гічно активних речовин в пiдвищених

концентрацiях, (мг/дм3): 0,1�0,25 Ba, 0,4�

0,5 B, 0,10�0,12 I,  0,4�0,6 Br;

— бювети, в які вода надходить з

двох горизонтів і змішується перед по�

дачею споживачу; за хімічним складом

ця вода займає проміжний хімічний

склад, який може змінюватися в за�

лежності від співвідношення Сено�

манської та Юрської води.

Для бюветів, що є типовими в цих

чотирьох групах, розрахований відсот�

ковий вміст еквівалентів головних іо�

нів, що значно полегшує порівняння

якості води за її хімічним складом. Ці

ж дані  представлені в вигляді діаграм,

де в лівій половинi кола відображений

вміст головних аніонів (50%), а в пра�

вій — головних катіонів; вміст катіонів

та аніонів разом складає 100% (Рис. 3).

Діаграми наочно демонструють особ�

ливості хімічного складу води і полег�

шують порівняння складу води з різ�

них бюветів (Рис. 1). 

На масиві Оболонь (рис.3) вода

різноманітна за хімічним складом, про

що свідчать діаграми: розміри сегмен�

тів, що відображають вміст головних

іонів, змінюються в широких межах —

для натрія і калія — від 20 до 60%, для

кальція  і магнія — від 40 до 80%, для

хлоридів — від 2 до 20%. На цьому ма�

сиві в більшiсть бюветів подається

змішана вода, тому її хімічний склад

залежить від співвідношення води

Юрського та Сеноманського горизон�

тів. Таким чином, мешканці цього ра�

йону також мають можливість вибору

питної води за її хiмiчним складом.

Як бачимо, в різних бюветах вода

має різний хімічний склад. Наскільки ж

він стабільний в часі для кожного бюве�

ту? Стабільність хімічного складу

води є досить важливою характерис�

тикою підземного джерела, оскільки

вона показує ступінь його захищеності

від забруднення та впливу зони жив�

лення на якість води, а також дозволяє

робити прогнози щодо стану джерела

в майбутньому. У випадках, коли ста�

більність хімічного складу води дове�

дена, спрощується контроль її якості.

Дійсно, якщо встановлено, що кон�

центрації кальцію, магнію, натрію,

калію, хлоридів, сульфатів, нітратів у

воді практично не змінюються i про�

тягом років перебувають на рівні,

значно нижчому, нiж ГПК, нема по�

треби проводити визначення цих по�

казників щомісячно або щокварталь�

но, витрачаючи на хімічний аналіз час

та кошти. Навпаки, якщо відомо, що

певні показникі якості води зміню�

ються в часі, перевищуючи періодич�

но ГПК, їх необхідно систематично

контролювати. 

Типова картина зміни в 1999�2002

роках основних показників хімічного

складу води з бюветів, розташованих в

різних районах м. Києва, графiчно вi�

дображена на рис.4. Як приклад, роз�

глянута якiсть води з 7 бюветiв, якi

живляться водою з Сеноманського,

Юрського горизонтів та змішаною во�

дою. Наведенi данi показують, що в

бюветах, якi живляться з одного водо�

носного горизонту — Сеноманського

або Юрського, — мiнералiзацiя води,

концентрацiя  iонiв, що визначають її

сольовий склад, залишалася майже

постiйною за період спостережень. Та�

кий же характер мали змiни кон�

центрацiй калiю, стронцiю, фторидiв,

сульфатiв, бiкарбонатiв. Це свiдчить

про стабiльнiсть хiмiчного складу ар�

тезiанської води.  

Якщо вода надходить у бювети з

рiзних водоносних горiзонтiв (змi�

шана), її хiмiчний склад може суттєво

змiнюватися, що зумовлено рiзним

спiввiдношенням Юрської та Сено�

манської води, при цьому концентра�

цiя головних iонiв може вiдрiзнятися

в окремих випадках в 3�4 рази. Так, у

бюветi по вул. Герцена спостерiгалися

значнi змiни концентрацiї кремнiю; в

1999 р. i 2001 р. вона дорiвнювала

4 мг/дм3, що характерно для води Юр�

ського горизонту, а в 2000 та 2002 рр.

вмiст кремнiю виріс до 14 мг/дм3; такi

концентрацiї кремнiю свiдчать, що в

водi бювету переважала вода з Сено�

манського горизонту. Концентрація

натрію в переважній більшості бюветів

не змінювалася протягом чотирьох ро�

ків. Виключення становить бювет по

просп. Оболонському, 14�Б, який жи�

виться змішаною водою; концентра�

ція натрія в перiод 1999�2002 рр. у ньо�

му збільшилася в 10 разів, що свідчить

про те, що частка Юрської води в бю�

веті постійно збільшується; аналогіч�

но змінюється концентрація хлоридів.

Отже, питна артезiанська вода в
бюветах Києва має високу якiсть i
вiдповiдає гiгiєнiчним вимогам вiт/
чизняних i мiжнародних стандартів.

Владислав Гончарук,

академік НАН України, директор,

вода Сеноманського горизонту — 
1 (вул. Корольова � сiм'ї Соснiних), 2 (пр. Гагарiна,7);

вода Юрського горизонту —
3 (вул. Попудренка), 4 (парк Шевченка);

змiшана вода з Сеноманського та Юрського горизонтiв — 
5 (вул. Герцена), 6 (вул. Драйзера, 32), 7 (пр. Оболонський, 14�Б) , 

8 � гранично�допустима концентрація

Рис.3

Рис. 4. 
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