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Ï

а сучасному етапі розвитку
людство стоїть на порозі
пандемії
неінфекційних
хвороб. Не є виключенням і
населення України, серед
якого понад 2/3 загальної
захворюваності припадають на
неінфекційні хвороби: захворю
вання серцевосудинної систе
ми, рак, хронічні хвороби органів
дихання, діабет [1]. Поміж усіх ін
ших особливу увагу привертає
захворюваність на рак. В Україні
онкологічна захворюваність що
річно зростає на 33,5% і до 2020
року, за прогнозами, перевищить
200 тис. осіб на рік, що вперше
захворіли. Новоутворення посі
дають незмінне друге місце у
структурі причин смертності в Ук
раїні, випереджаючи навіть дію
зовнішніх факторів (травми,
отруєння тощо) та поступаючись
лише захворюванням серцево
судинної системи [2, 3].
На сьогоднішній день спеціа
лісти у галузі охорони здоров'я
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Cпециалисты в области здравоохранения
и окружающей среды первое место среди факторов,
негативно влияющих на уровень популяционного
здоровья в Украине, отдают воде, которая
опередила в этом отношении атмосферный воздух
и пищевые продукты. Целью нашего научного
исследования стало гигиеническое обоснование
необходимости и путей модернизации
коммунальных систем централизованного
водоснабжения Украины для уменьшения уровня
неинфекционной заболеваемости населения.
Материалы и методы исследования. Для достижения
поставленной цели в наших изысканиях были
применены следующие методы: библиографический
метод анализа научной информации, методы
прогнозирования и расчетов, метод санитарного

та довкілля перше місце серед
факторів, що негативно вплива
ють на рівень популяційного
здоров'я в Україні, віддають во
ді, яка випередила у цьому від
ношенні атмосферне повітря та
харчові продукти [4]. Понад
80% населення України забез
печується водою з поверхневих
джерел, якість води яких погір
шується з року в рік, насампе
ред за рахунок скиду неочище
них чи недостатньо очищених
стічних вод, що створює пе
редумови для збільшення кіль
кості синтетичних поверхнево
активних речовин, ліків, гормо
нальних та наркотичних речо
вин, інших техногенних органіч
них сполук у воді, яка потім над
ходить до водоочисних споруд
систем питного водопостачан
ня. Процес очистки поверхне
вих вод передбачає обов'язко
ве двохетапне хлорування. При
введенні хлору без ефективно
го вилучення органічних сполук

обследования технологического оборудования,
органолептические, химические, физико;химические,
гидробиологические, электрохимические,
технологические методы исследований.
Результаты. Исследована направленность и темпы
изменений факторов риска развития раковых
заболеваний и динамика онкозаболеваемости
населения Украины. Установлено, что одной из
основных причин роста онкозаболеваемости в
Украине является ухудшение качества воды,
подаваемой конечным потребителям при
централизованном водоснабжении, в первую очередь,
за счет содержания в ней хлорорганических
соединений (ХОС). Установлена связь между
коррозионной агрессивностью и стабильностью
питьевой воды фильтровальной станции водоочистных
сооружений коммунального предприятия
"Никопольское производственное управление
водопроводно;канализационного хозяйства"
и интенсивностью образования ХОС на этапах
подготовки воды и при ее транспортировке
в трубопроводах. Установлено, что очищать питьевую
воду и подавать ее конечным потребителям в любой
точке водораспределительной сети с качеством,
соответствующим требованиям ГСанПиН 2.2.4;171;10
или иным нормативным документам, возможно только
при достижении достаточного уровня процессов
коагуляции и дальнейшей стабилизационной
обработки воды перед подачей
в водораспределительную сеть.
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The first place among the factors that adversely
affect the level of health of the population in the
Ukraine is given by the experts in the area of the
health and environment to the water, which is ahead
in this among atmospheric air and food. Taking into
consideration above mentioned, the objective
of our research was the hygienic substantiation
of necessity and ways of municipal centralized water
supply systems' modernization in the Ukraine
to reduce the level of uninfectious morbidity.
Materials and methods. To achieve this goal in our
research the following methods were used: biblio;
graphic method of scientific information analysis,
forecasting methods and calculations, the method
of sanitary inspection of the technological equipment,
the organoleptic, chemical, physical;chemical,

способом, що унеможливлює їх
контакт з залишковим активним
хлором (тим, що не був викори
станий на окислення більш лег
коокиснюваних сполук, ніж ор
ганічні) протягом часу, необхід
ного для відповідних реакцій,
відбувається утворення побіч
них продуктів хлорування —
тригалометанів
(різновиду
хлорорганічних сполук), які є
канцерогенами (група 2B за
класифікацією IARC (Міжнарод
ної агенції з вивчення раку).
Зважаючи на те, що харчовим
продуктом номер один є питна
вода та аналізуючи вищевикла
дене, бачимо, що однією з ос
новних причин зростання онко
захворюваності в Україні є погір
шення якості води, яка подаєть
ся кінцевим споживачам за цен
тралізованого водопостачання,
передусім за рахунок вмісту у
ній
хлорорганічних
сполук
(ХОС).
Нажаль, до 1 січня 2015 року
обов'язкового загальнодержав
ного моніторингу якості питної
води систем централізованого
господарськопитного водопо
стачання за вмістом таких по
бічних продуктів хлорування, як
ХОС в Україні не передбачалося
і не проводилося. Однак дослід
ження Прокопова В.О., Зоря
ної О.В., Чичковської Г.В., Ри
женко С.А. [5, 6], наші та ряду
інших дослідників переконливо
засвідчують, що вміст ХОС у во
допровідній воді більшості укра
їнських міст, які забезпечуються
водою із поверхневих джерел, у
20092014 роках в окремі місяці

hydro;biological, electrochemical, technological,
methods of researches.
Results. The direction and pace of cancer risk
factors changes and cancer morbidity dynamics
of the population in the Ukraine were studied. It was
established that one of the main reasons for the
increase of cancer rates in the Ukraine is the dete;
rioration in the quality of water supplied to the end
users by centralized water supply systems, first of
all, due to the content of chlorinorganic compounds
(COC below) in it. Link between corrosive aggres;
sivness and stability of drinking water of filtration
station of water purification facilities of public utility
"Nikopol operational department of water supply
and sewerage economy" and intensity of the COCs
formation on the stages of its purification and
during transportation in pipelines. It was estab;
lished that purify drinking water and to supply by
it end;users in any point of the water distribution
network with quality meeting the requirements
of State sanitary rules and standards 2.2.4;17;10
or other normative documents is possible only in
case of sufficient level of coagulation and further
stabilization processing of water before it enters
the water distribution network.
Keywords: water quality, chlororganic
compounds, corrosive aggressiveness, biological
activity, cancer morbidity, stabilizing treatment.

перевищував
встановлені
ДСаНПіН 2.2.417110 ГДК у 2
59 разів.
Нашими попередніми дослід
женнями [7] доведено, що ос
новний приріст концентрації
ХОС (приблизно у 150 разів) від
бувається після первинного хло
рування, а під час проходження
розподільчими водопровідними
мережами концентрація ХОС
додатково збільшується ще на
1423%.
Зважаючи на вищевикладене,
метою нашого наукового до
слідження стало гігієнічне об
ґрунтування необхідності та
шляхів модернізації комунальних
систем централізованого водо
постачання України для змен
шення рівня неінфекційної зах
ворюваності населення.
Цим обумовлена необхідність
проведення досліджень з пошуку
технологій підготовки води та її
транспортування, які б гаранту
вали кінцевим споживачам води
систем централізованого госпо
дарськопитного водопостачан
ня безпеку питної води за вмі
стом у ній ХОС. Визначено такі
завдання:
1. Провести гігієнічну оцінку за
санітарнохімічними показника
ми ДСаНПіН 2.2.417110
— води насосної станції (НС) І
підйому фільтрувальної станції
водоочисних споруд КП "Ніко
польське виробниче управління
водопровідноканалізаційного
господарства" (ФС ВОС КП
"НВУВКГ") після очищення у тра
диційній одноступеневій техно
логічній схемі водопідготовки,
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що передбачає первинне хлору
вання, обробку коагулянтом на
основі сірчанокислого алюмінію,
наступну фільтрацію через пісок
та вторинне хлорування (питна
вода, оброблена сірчанокислим
алюмінієм);
— води НС І підйому ФС ВОС
КП "НВУВКГ" після очищення у
традиційній одноступеневій тех
нологічній схемі водопідготовки,
що включає первинне хлоруван
ня, обробку коагулянтом залі
зовмісним хлористосульфат
ним, наступну фільтрацію через
пісок та вторинне хлорування
(питна вода, оброблена залі
зовмісним коагулянтом).
2. Провести токсикологічну
оцінку питної води, обробленої
сірчанокислим алюмінієм, і пит
ної води, обробленої коагулян
том залізовмісним, за показни
ками вмісту ХОС.
3. Оцінити зміни корозійної аг
ресивності та стабільності питної
води на етапах її підготовки при
використанні різних коагулянтів.
4. Встановити зв'язок між ко
розійною агресивністю і стабіль
ністю питної води та інтенсивні
стю утворення ХОС на етапах
підготовки води і при її транс
портуванні у трубопроводах.
5. Обґрунтувати комплекс за
ходів, виконання яких забезпе
чить очищення води НС І підйому
ФС ВОС КП "НВУВКГ" до вимог
якості питної води за показника
ми ДСаНПіН 2.2.417110, у тому
числі за вмістом ХОС, та незмін
ну якість питної води за вмістом
ХОС при транспортуванні у тру
бопроводах систем централізо
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ваного господарськопитного
водопостачання.
Для вирішення поставлених
задач нами були використані та
кі методи: бібліографічний ме
тод аналізу наукової інформації,
методи прогнозування та роз
рахунків, метод санітарного об

стеження технологічного облад
нання, органолептичні, хімічні,
фізикохімічні, мікробіологічні,
гідробіологічні, електрохімічні,
технологічні методи дослід
жень.
Фізикохімічні та мікробіологіч
ні дослідження води проводили

Показники якості
води

Одиниці
виміру

Питна вода,
оброблена
коагулянтом
залізо
вмісним

Питна вода,
оброблена
сірчанокисл.
алюмінієм

ГДК
відповідно
вимогам
ДСанПіН
2.2.417110

Таблиця 1
Порівняльна характеристика питної води, обробленої
сірчанокислим алюмінієм, і питної води, обробленої
коагулянтом залізовмісним

Кольоровість

градуси

19,4/24,9/20,0*

25,8

20,0 (35,0)1

Каламутність

мг/дм3

<0,58/<0,58*

<0,58

< 0,58

7,80

6,5  8,5

4,34

< 7,0 (10,0)1

pH
одиниці pH
7,05
Загальна
3
моль/м
4,17
жорсткість
Амонійіони
мг/дм3
<0,08
(за азотом)
Залізо загальне
мг/дм3
0,1/0,08/<0,05*
Алюміній
мг/дм3
н.ч.м.
залишковий
Перманганатна
мгО2,/дм3
4,96
окиснюваність
3
Загальна лужність моль/м
2,2

0,100

< 0,5

<0,05

0,2

0,04

< 0,20 (0,50)3

9,28

< 5,0

3,0

не нормується

Сухий залишок

3

мг/дм

377,0

334,0

< 1000 (1500)1

Хлориди

мг/дм3

69,73

31,37

< 250,0

Фтор

3

мг/дм

0,175

0,150

< 1,5

Фосфати

мг/дм3

0,080

0,257

< 3,5

Цинк

3

мг/дм

0,018

0,001

< 1,0

Мідь

мг/дм3

0,001

0,002

< 1,0

Кобальт

3

мг/дм

0,027

0,018

< 0,1

Хром

мг/дм3

0,038

0,001

< 0,05

Літій

мг/дм3

0,0003

0,006

не нормується

Хлороформ

мг/дм3

0,017

0,059

< 0,06

1,1дихлоретилен

мг/дм

0,002

Чотирихлористий
вуглець

мг/дм

0,00008

< 0,0002

< 0,002

1,2дихлоретан

мг/дм3

0,0003

0,001

< 0,003

Дибромхлорметан

мг/дм

0,004

0,001

< 0,010

745

667

не нормується

374

332

не нормується

Провідність
TDS**
1

3

3

3

мікро
Сіменси
ppm**

0,00006 не нормується

Примітки: — норматив, зазначений у дужках, встановлюється
в окремих випадках за погодженням з головним державним
санітарним лікарем відповідної адміністративної території;
2 — норматив, зазначений у дужках, встановлюється для
обробленої питної води;
3 — норматив, зазначений у дужках, встановлюється для питної
води, обробленої реагентами, що містять алюміній;
* — кольоровість, каламутність та вміст заліза визначали
декілька разів у різних порціях фільтрату;
** TDS — total dissolved solids — загальний вміст розчинених
твердих речовин;
*** ppm — parts per million — частин на мільйон.

відповідно загальноприйнятим
методикам [8, 9].
Визначення стабільності води
проводили відповідно вимогам
ГОСТ 331346 [10].
Визначення корозійної агре
сивності води проводили елек
трохімічним методом згідно з ви
могами
СОУ
ЖКГ
42.00
35077234.010:2008 [11].
Проводили комп'ютерну та
статистичну обробку даних.
Результати досліджень та їх
обговорення. Результати до
слідження якості питної води,
обробленої сірчанокислим алю
мінієм, і питної води, обробленої
коагулянтом залізовмісним, на
ведено у таблиці 1.
Оцінка показників якості питної
води, обробленої сірчанокислим
алюмінієм, засвідчує, що на мо
мент проведення досліджень її
якість не відповідала вимогам
ДСанПіН 2.2.417110 "Гігієнічні
вимоги до води питної, призна
ченої для споживання людиною"
за перманганатною окиснювані
стю. Значення кольоровості ста
новило 25,8 градусів, що може
бути встановлено лише в окре
мих випадках за погодженням з
головним державним санітар
ним лікарем відповідної адмі
ністративної території. Вміст
хлороформу наближався до ГДК
та становив 59 мкг/дм3 (табл. 1).
У питній воді, обробленій коа
гулянтом залізовмісним, у 3,5
рази зменшилася концентрація
хлороформу, у 3 рази — 1,2ди
хлоретану, у 2,5 рази — чоти
рихлористого вуглецю (табл. 1).
Це свідчить про те, що обробка
води коагулянтом залізовмісним
хлористосульфатним значно
зменшує концентрацію токсич
них компонентів.
При заміні сірчанокислого
алюмінію на коагулянт залі
зовмісний хлористосульфатний
зменшується кольоровість обро
бленої води, pH, загальна жор
сткість, вміст амонійіонів, вміст
залишкового алюмінію, перман
ганатна окиснюваність, загальна
лужність, вміст фосфатів, міді,
літію, хлороформу, чотирихло
ристого вуглецю, 1,2дихлорета
ну, індекс стабільності. При цьо
му збільшується вміст заліза,
вміст хлоридів, сухий залишок,
вміст фтору, цинку, кобальту,
хрому, швидкість корозії (табл. 1
та 2). Значення інших показників
залишаються без змін.
Незважаючи на збільшення де
яких величин загалом якість пит
ної води, обробленої коагулян
том залізовмісним, відповідає
вимогам ДСанПіН 2.2.417110.
Значення миттєвої швидкості
корозії, середньоінтегральної
швидкості корозії за умов кім
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натної температури, фактичної
корозивності відповідно СОУ
ЖКГ 42.0035077234.010:2008
наведено у таблиці 2.
Підвищення показників се
редньоінтегральної швидкості
корозії питної води ФС ВОС КП
"НВУВКГ" на етапах її підготовки
відбувається незалежно від коа
гулянту, що використовували
(табл. 2).
Зростають також провідність,
TDS, а достовірне зменшення ін
дексу стабільності відбувається
лише за лужністю, але не за pH
(табл. 3).
Дослідження, проведені нами
на фільтрувальній станції водо
очисних споруд Західного групо
вого водогону КП "Облводока
нал" Запорізької обласної ради
(ФС ВОС ЗГВ КП "Облводока
нал"), показали, що швидкості
миттєвої
та
середньоінте
гральної корозії на етапах очи
щення води закономірно збіль
шуються при хлоруванні, при
цьому значення індексів стабіль
ності питної води також зміню
ються (табл. 4).
Порівнюючи дані миттєвої та
середньоінтегральної швидкості
корозії на етапах очищення води
на ФС ВОС ЗГВ КП "Облводо
канал" Запорізької обласної ра
ди та на ФС ВОС КП "НВУВКГ" і
співставляючи їх з показниками
інтенсивності утворення ХОС у
процесі
водопідготовки
та
транспортування (табл. 5), мож
на говорити про певний зв'язок
між корозійною агресивністю і
стабільністю питної води та ін
тенсивністю утворення ХОС на
етапах підготовки води та під час
її транспортування у трубопро
водах (ця думка потребує більш
детального вивчення).
Вищенаведене переконливо
засвідчує, що ефективність про
цесів коагуляції, а тому і ефек
тивність очистки пропорційна
величині збільшення корозійної
агресивності обробленої води:
чим ефективнішою була коагуля
ція і чим більше домішок було ви
далено з води, що проходить во
допідготовку, тим вищою є коро
зійна агресивність обробленої
води. Результати наших попе
редніх досліджень [12] перекон
ливо засвідчили, що при транс
портуванні води з підвищеною
корозійною агресивністю її
якість суттєво погіршується,
особливо за ЗМЧ, органолептич
ними показниками (кольорові
стю, каламутністю, запахом,
присмаком), вмістом заліза,
цинку, перманганатною окисню
ваністю, вмістом ТГМ тощо.
Крім того, нами показано [13,
14], що корозійна агресивність та
стабільність води впливають на

біологічну активність та ступінь
токсичності ТГМ при їх надход
женні до організму експеримен
тальних тварин (щурів лінії Wistar)
та людини з питною водою.
Таким чином, лише заміна коа
гулянту не зможе вирішити пи
тання забезпечення кінцевих
споживачів водою господарсь
копитного призначення норма
тивної якості.
Наші дослідження, проведені

на ЧасівЯрській, Старокримсь
кій фільтрувальній станції № 2,
Західному груповому водоводі
ЯкимівкаБердянськ, показали,
що застосування для стабіліза
ційної обробки адекватних доз
препарату SeaQuest, емпірична
формула Na35H5P26085, дозво
лили привести корозійну агре
сивність обробленої води у від
повідність вимогам усіх діючих
нормативних документів [14].

Таблиця 2
Порівняльна характеристика значень миттєвої та середнь#
о#інтегральних швидкостей корозії питної води,
обробленої сірчанокислим алюмінієм, і питної води,
обробленої коагулянтом залізовмісним
Показники

Питна вода,
Вода
оброблена
Одиниці
Каховського
сірчанокислим
вимірювання
водосховища
алюмінієм

Миттєва
швидкість
корозії води
(Ip)

мм/рік

Середньо
інтегральна
швидкість
корозії за
кімнатної
температури

мм/рік

Фактична
корозивність
відповідно до
СОУ ЖКГ
41.0035077234.
010:2008



0,053

1,0

Питна вода,
оброблена
залізовмісним
коагулянтом
1,0

0,056±0,0006 0,235±0,0058 0,265±0,0032
*
*
*

висока

аварійна

аварійна

Примітка:* — p<0,001.
Таблиця 3
Порівняльна характеристика значень індексів стабільності
за pH та за лужністю питної води, обробленої
сірчанокислим алюмінієм, і питної води, обробленої
коагулянтом залізовмісним

Показники

pH*
pH води після 2х годин
струшування 200 мл
досліджуваної води
з 200 мг CaCO3*

Одиниці
вимірю
вання
одиниці pH

7,80±0,05

7,10±0,1

одиниці pH

8,21±0,07

7,47±0,08

0

0

157±3

127±5

179±4

157±3

0,95±0,002

0,95±0,005

0,88±0,003

0,81±0,017

Лужність за фенолфталеїном ppm CaCO3
Лужність за бромкреазолом ppm CaCO
3
метилзеленочервоним**
Лужність за бромкреазолом
метилзеленочервоним
після 2х годин
ppm CaCO3
струшування 200 мл
досліджуваної води
з 200 мг CaCO3**
Індекс стабільності води

за pH *
Індекс стабільності води

за лужністю*

Примітки: * — p>0,05; ** — p<0,01.
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Насосна станція I підйому
"Берегова" (вода вихідна,
Каховське водосховище)
Аванкамера БКО (вода
після первинного хлорування)
Пробовідбірник, 1ше хлорування
БКО (вода після введення
коагулянту)
Контактний освітлювач БКО
(вода, що надходить до РЧВ)
Вхід до РЧВ № 3 (загальний
фільтрат після вторинного
хлорування)
Насос № 3 БКО, II підйом
КП НВУВКГ (вода питна,
вихід до міської мережі)
Бєлгородська, 17 (водопровідна
мережа міста, трубопровід — ПЕ)
К. Маркса, 180 (водопровідна
мережа міста, трубопровід — сталь)
Альпова, 3 (IIIй підйом
КП НВУВКГ)
К. Цеткин, 1й споживач
КП НВУВКГ (водопровідна мережа
міста, трубопровід — сталь)

Дибромхлорметан, мг/дм3

1,1дихлоретилен, мг/дм3

1,2дихлоретан, мг/дм3

Вуглець чотирихлористий,
мг/дм3

Хлороформ, мг/дм3

Миттєва / середньоінтегральна
швидкість корозії води (Ip),
мм/рік

Марганець, мг/дм3

Залізо загальне, мг/дм3
(метод ААС)

Залізо загальне, мг/дм3
(титриметричний метод)

Жорсткість, моль/м3

Водневий показник, одиниці рН

Місце відбору проби води

Лужність, моль/м3

Таблиця 5
Показники якості води та вмісту ХОС у місцях відбору проб на ФС ВОС КП ВУВКГ
та під час транспортування питної води водопровідними розподільчими мережами

3,0 8,45 3,61 0,060 0,012 0,011 0,053

<
<
<
<
<0,002
0,014 0,0003 0,002
0,001

2,9 7,80 3,56 0,082 0,011 0,008



0,134

<
<
<0,002 0,002
0,0003 0,002

2,9 7,70 3,50 0,052 0,005 0,007



0,134

<
<
<0,002 0,002
0,0003 0,002

<
0,004
0,002



0,148

<
<
0,003 0,002
0,0003 0,002

2,8 7,95 3,56 <0,05

1,0 /
<
<
2,8 7,80 3,56 <0,05 0,003 0,004 0,235± 0,147
<0,002 0,002
0,0003 0,002
0,0058
2,8 7,85 3,56 <0,05 0,009 0,006



0,138

2,8 7,55 3,61 <0,05 0,013 0,005



0,158

2,7 7,30 3,56 <0,05 0,010 0,005



2,8 7,30 3,61 <0,05 0,010 0,004



2,7 7,60 3,61 <0,05 0,034 0,009
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<
<
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0,0003 0,002

<
<
<0,002 0,002
0,0003 0,002
<
<
0,170
<0,002 0,002
0,0003 0,002
<
<
0,170
<0,002 0,002
0,0003 0,002
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<
<
<0,002 0,002
0,0003 0,002
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IMPACT OF DRINKING WATER MINERAL COMPOSITION
ON THE CIRCULATION SYSTEM DISEASES
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ВПЛИВ МІНЕРАЛЬНОГО СКЛАДУ ПИТНОЇ ВОДИ
НА ХВОРОБИ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ
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мінеральні речовини,
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кровообігу, кореляційний та
регресійний аналіз.

а даними ВООЗ, більш ніж два
мільярди людей у світі мають
хронічні захворювання, пов'язані
зі споживанням води несприят
ливого складу. Тому нині в усьому
світі збільшується інтерес до
проблем нормування мінераль
ного складу питних вод та прог
нозування їхнього впливу на здо
ров'я населення. Для України ця
проблема є надзвичайно акту
альною, оскільки значна частина
населення, особливо на півдні та
південному сході країни, роками
споживає некондиційну за міне
ральним складом питну воду з
підземних джерел питного водо
постачання, не усвідомлюючи
усієї небезпеки її споживання
для свого здоров'я [1, 2].
Якісний склад питної води
зазвичай розглядають, з одно

ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
НА БОЛЕЗНИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ
Прокопов В.А., Липовецкая Е.Б., Антомонов М.Ю.
ГУ "Институт общественного здоровья им. А.Н. Марзеева
НАМН Украины", г. Киев
Цель. Определить количественные показатели влияния
нестандартной питьевой воды на болезни системы
кровообращения населения в г. Херсоне, которое употребляет
высокоминерализованную воду из системы централизованного
питьевого водоснабжения.
Материалы и методы исследования. Изучено влияние
минерализованной водопроводной питьевой воды из подземных
источников в г. Херсоне на заболеваемость населения болезнями
системы кровообращения. Вода, употребляемая населением,
содержит сверхнормативные уровни солей жесткости, сухого
остатка, хлоридов и сульфатов. Величины этих показателей
в питьевой воде превышают ПДК в среднем в 2 раза, а в Суворовском
районе города — в 3;4 раза. В качестве контроля взят г. Чернигов,
где вода артезианского водопровода не имеет отклонений
от стандарта. Ретроспективному эпидемиологическому
наблюдению методом когорт в этих городах подлежали все случаи
впервые зарегистрированных болезней системы кровообращения
и по отдельным нозологиям за десятилетний период (2004;2013).
Результаты. Анализ первичной заболеваемости населения показал
достоверную разницу уровней болезней системы кровообращения
в исследуемом населенном пункте по сравнению с контрольным
(р<0,05). Высказано предположение, что высокая заболеваемость
населения г. Херсона болезнями системы кровообращения
вероятнее всего может быть за счет болезней жителей
Суворовского района, потребляющих более минерализованную
питьевую воду, чем жители других районов города.
Прогнозирование уровня заболеваемости показало,
что дополнительные 1150 случаев на 100 тыс. населения болезней
системы кровообращения обусловлены сверхнормативным
содержанием в воде минеральных веществ.
Ключевые слова: водопроводная питьевая вода, минеральные
вещества, болезни системы кровообращения,
корреляционный и регрессионный анализ.
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