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Оскільки вода – це той фактор, без якого неможливе життя людини, то 

забезпечення її якості має бути першочерговим завданням кожної держави. 

Особливо це стосується якості за санітарно-гігієнічними показниками (за що 

відповідає дезінфекція), за умов відхилення яких можуть виникнути серйозні 

спалахи інфекційних захворювань та кишкових хвороб. Водночас не можна 

нехтувати і санітарно-хімічними показниками, що теж можуть мати негативний 

вплив на здоров’я людини.  

Не зважаючи на існуючі методи знезараження, хлорування і досі 

залишається найпоширенішим способом дезінфекції питної води завдяки своїй 

окислювальній здатності, ефекту післядії, простоті та економічності 

застосування. Однак тут постає проблема забруднення питної води побічними 

продуктами хлорування – хлорорганічними сполуками (ХОС), багато з яких 

проявляють токсичні, мутагенні, канцерогенні та тератогенні властивості і 

кумулятивний ефект. Що в свою чергу значно підвищує ризик виникнення 

різноманітних захворювань, в тому числі онкологічних. 

В процесі хлорування питної води утворюється безліч токсичних 

речовин, які здійснюють хронічний вплив на організм людини пероральним, 

інгаляційним способом та через шкіру. Їх умовно поділяють на такі групи: 

тригалогенметани, інші хлорвуглеводні, галогеноцтові кислоти, галогеновані 

альдегіди, галогеновані кетони, галоацетонітрили, хлорпікрин та хлорфеноли. 

Деякі з цих хлорорганічних сполук мають канцерогенну дію – онкологічні 

захворювання печінки, нирок, щитовидної залози, сечового міхура, молочної 

залози, стравоходу тощо; мутагенну дію – розрив ниток ДНК, вроджені вади, 

такі як дефекти міжшлуночкової перегородки, обструктивні дефекти 

сечовивідних шляхів; тератогенну дію – спричиняючи недоношування 

вагітності або народження дітей з низькою вагою. При чому канцерогенність та 

мутагенність підтверджена дослідами на тваринах. Однак не зважаючи на це, 

нормативи вмісту у питній воді встановлені лише для декотрих речовин. 

Зокрема, для токсичних і канцерогенних галогеноцтових кислот та 

канцерогенних і мутагенних галоацетонітрилів в Україні відповідні нормативи 

відсутні, хоча ВООЗ та Американським агентством USEPA для деяких речовин 

із цих груп вони встановлені [1-7]. 

У світі існують і інші методи дезінфекції води, однак багато з них теж 

мають свої значні недоліки. Наприклад, озонування потребує надзвичайно 

високих капіталовкладень та теж супроводжується утворенням мутагенних і 

токсичних продуктів озонолізу. Ультрафіолет є недієвим проти деяких вірусів; 

крім того, озонування, ультрафіолет та ультразвук не забезпечують ефекту 



післядії, що може призвести до повторного забруднення під час подачі води до 

споживача. Срібло може накопичуватись в організмі людини і повільно 

виводиться, а як важкий метал 2 класу небезпеки, може спровокувати деякі 

патології, крім того, доведено, що на спороутворюючі бактерії іони срібла не 

діють [10]. І це ще далеко не усі недоліки.  

Тому останнім часом в країнах світу почали впроваджуватись такі 

альтернативні методи дезінфекції, як використання діоксиду хлору (ClO2) або 

суміші оксидантів – установки МІОХХ та АКВАХЛОР-М. Основними їх 

перевагами є набагато менша кількість утворення або відсутність токсичних і 

канцерогенних побічних продуктів (тригалогенметанів та галогеноцтових 

кислот), боротьба з біоплівками, сильніші дезінфікуючі характеристики та 

доступність і безпека необхідних компонентів – сіль та електроенергія (для 

отримання сумішші оксидантів) або хлорит натрію та хлоридна кислота (для 

отримання діоксиду хлору) [9-11].  

Отже, можна зробити висновок щодо відносної безпечності застосування 

у водопідготовці установок суміші оксидантів MIOX або АКВАХЛОР-М, а 

також діоксиду хлору. Однак перед застосуванням діоксиду хлору варто 

попередньо дослідити методи вилучення побічних продуктів (хлоратів і 

хлоритів) із питної води. 
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