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У статті проведена формалізація процесу постачання чистої пит0
ної води для потреб міста та розроблена модель формування політи0
ки водопостачання міста з урахуванням вимог екологічної безпеки.
The formalization of process of providing of clean drinking water for
city's needs was described and the model to form the city's policy of
providing of water which considers the requirements the ecology security
was created in this article.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Стаття присвячена вирішенню за
гальної проблеми забезпечення насе
лення якісною питною водою відпов
ідно до Закону України "Про питну
воду та питне водопостачання" [1],
розв'язання якої необхідне для покра
щення здоров'я, поліпшення умов
діяльності і підвищення рівня життя
населення. Ефективне вирішення даної
проблеми утруднюється через відсут
ність адекватної формалізації процесу
водопостачання, нерозробленості ма
тематичних моделей водопостачання,
які б дозволяли враховувати в першу
чергу деструктивні зовнішні та внут
рішні фактори впливу, вимоги еколог
ічної безпеки, організаційні, правові та
економічні механізми, що використову
ються при забезпечення населення міст
питною водою, а також через нероз
робленість методичних підходів до оп
тимізації процесу водозабезпечення
міст у цілому.
Особливістю сучасного етапу
водозабезпечення населення України є
надмірні обсяги споживання питної
води, на що витрачається занадто ба
гато електроенергії, що робить цю га
лузь нерентабельною. Покриття витрат
на водозабезпечення за рахунок різко
го підвищення тарифів на воду являє
собою реальну загрозу національній
безпеці [2], оскільки супроводжується,
як правило, зростанням соціальнопол
ітичної напруженості як у окремих
містах, так і у цілих регіонах. Тому
удосконалення державної політики
щодо реформування водозабезпечення
населення та об'єктів інфраструктури
держави є актуальним науковим і при
кладним завданням, вирішити яке без
використання специфічного методоло
гічного апарату неможливо.

102

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ
У публікаціях деяких зарубіжних
авторів, наприклад, у публікації росія
нина Пушникова М.Ю. [3] наголос ста
виться на підвищення якості питної
води за рахудок її очистки біосорбцій
ним методом, що, без сумніву, збільшує
її вартість, а це означає, що проблема
залишається. В роботі Воронкова Н.А.
[4] визначені основні фактори, що впли
вають на якість питної води, але автор
не ставить за мету здійснювати котроль
як за якістю, так і за кількістю води, що
подається на задоволення потреб міста.
Проте автор ніяким чином не дослід
жує вплив зазначених факторів. У пуб
лікаціях [5,6] детально розглянуті пер
спективні, але дорогі методи очистки
питної води, які пропонується викори
стовувати при підготовці невеликих об
сягів питної води, що не може бути ви
користано в масштабі навіть невелико
го міста.
У Загальнодержавній програмі
"Питна вода України" на 2006—2020
роки [7] визначені засади державної
політики щодо забезпечення населен
ня якісною питною водою відповідно
до Закону України "Про питну воду
та питне водопостачання", але зазна
чені засади носять лише загальний ха
рактер, тому їх реалізація неможлива
без розробки науковометодичного
апарату обгрунтування прийнятних
управлінських заходів, узгоджених з
вимогами забезпечення екологічної
безпеки міста та впровадження ринко
вих умов господарювання.
НЕВИРІШЕНА РАНІШЕ ЧАСТИНА
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
У наведених публікаціях сформу
льовані завдання щодо очистки питної

води, але, на жаль, відсутнє їх наукове
обгрунтування, яке можна провести
лише з допомогою методів системних
досліджень [8]. І першим етапом таких
досліджень має бути формалізація про
цесу водопостачання та побудова адек
ватної цьому процесу математичної мо
делі.
Метою даної публікації є проведен
ня формалізації процесу водопостачан
ня та розробка адекватної цьому про
цесу моделі формування політики во
допостачання мегаполісів в інтересах
задоволення потреб споживачів у
чистій питній воді в умовах дії деструк
тивних зовнішніх та внутрішніх фак
торів з врахуванням вимог екологічної
безпеки міста.
ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ
У загальному вигляді процес забез
печення населених пунктів питною во
дою протікає у часі та має яскраво ви
ражену направленість (від виробника
до споживача) [9], тому для його фор
малізації можна використати матема
тичний апарат теорії графів [10]. Тоді
алгоритм постачання виробником пит
ної води споживачу можна формально
описати графом, (рис. 1).
Вершини графа А, що позначені
кружками, описують складові елемен
ти вибраної системи водопостачання.
Дуги V описують водопотоки та про
цеси їх регулювання. На рисунку по
значено:
А1 — водні ресурси;
А2 — очисні споруди;
А3 — хімічні забруднювачі;
А4 — бактеріологічні забруднювачі;
А5 — органи державного управлі
ння, що визначають економічні та пра
вові механізми регулювання у сфері
водовідносин;
А6 — система забезпечення націо
нальної безпеки держави;
А7 — структури громадянського
суспільства;
А8 — система стандартів якості
питної води;
А9 — система контролю якості пит
ної води;
А10 — система показників оціню
вання якості питної води;
А11 — система комутації;
А12 — резервні ресурси чистої пит
ної води;
А 13 — споживачі чистої питної
води.
Показані на рисунку дуги опису
ють:
Vеп — економічне та правове регу
лювання;
Vз — обсяги води, що подаються на
очисні споруди;
Vхз — вплив хімічних забрудню
вачів;
Vбз — вплив хімічних забрудню
вачів;
Vпв — обсяги постачання чистої
питної води;
Vпвн — обсяги питної води, що не
відповідають показникам якості, за
якими відбулося відключення спожи
вачів;
Vнб — стратегічні напрями забезпе
чення національної безпеки з питань
водопостачання;
Vмр — ефективність економічного
та правового регулювання з питань во
допостачання;
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Рис. 1. Граф$модель процесу водопостачання
води, організації кон
тролю за відповідні
Vргс — вплив громадянського сусп стю питної води визначеній системі по
ільства з питань водозабезпечення на казників якості питної води, а також у
ефективність реалізації політики націо організації взаємодії зі структурами
громадянського суспільства, що перей
нальної безпеки держави;
V стя — формування стандартів маються якістю питної води, охороною
навколишнього природного середови
якості питної води;
Vпя — контроль відповідності пит ща та забезпеченням екологічної без
пеки мегаполісу. Врахування зазначе
ної води показникам її якості;
Vпвч — обсяги чистої питної води, них обставин визначатиме цільову фун
що подаються споживачам (постійно кцію державного управління щодо ре
алізації політики водоефективної еко
або по графіку);
Vр — обсяги питної води, що фор номіки мегаполісу, узагальнена блок
схема моделі якої представлена на рис.
мують резерв;
Vрс — обсяги питної води, що пода 2.
Модель водного ресурсу мегаполі
ються споживачам із резерву;
V пвчс — обсяги питної води, що по су описує потенціальні можливості
даються споживачам по основному ка джерел питного водопостачання, які є
у розпорядженні мегаполісу, що розг
налу.
Аналіз графмоделі процесу поста лядається.
Модель політики охорони навко
чання чистої питної води показує, що
найбільш бажаним (раціональним) є лишнього середовища описує вимоги до
водного ресурсу мегаполісу (джерел
маршрут графа:
питної води) щодо недопущення дест
Lrac = L(Vз, Vпв, Vпвч, Vпвчс).
руктивного впливу на навколишнє при
Допустимим також є маршрут
родне середовище.
L доп = L(Vз, Vпв, Vпвч, Vпвчс + Vрс).
Модель політики забезпечення
Якщо економічну складову Евчпв
процесу водопостачання представити екологічної безпеки мегаполісу описує
у формі обмеження, то прийнятними вимоги до джерел питного водопоста
чання щодо забезпечення екологічної
маршрутами графа будуть:
безпеки мегаполісу.
— найбільш раціональний
Модель організаційноправового
L rac = L(V з, V пв, V пвч, V пвчс )
механізму водозабезпечення мегапол
при Евчпв d Евчпв* ,
ісу описує визначений у правовому
та допустимий
L доп = L(Vз, . Vпв, . Vпвч, . Vпвчс + Vрс) просторі порядок забезпечення мега
полісу питною водою, тарифи, норми,
при Евчпв d Евчпв *,
де Евчпв * — граничні тарифи для правила та режими постачання чистої
споживачів за послугу в постачанні їм питної води, затверджені стандарти та
показники якості питної води тощо
чистої питної води.
Модель державного та громадсько
Для формування державної полі
го контролю за
якістю питної
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Рис. 2. Узагальнена блок$схема моделі водоефективної
водопостачан
політики мегаполісу
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ня, стану джерел питної води, рівня заб
рудненості, планів ремонтних робіт,
зміни режимів подачі води, тарифів і т.
ін.
Узагальнена модель споживачів
питної води мегаполісу описує спожи
вачів питної води, їх потреби, вимоги
до обсягів, якості, асортименту тощо.
Політика водопостачання виз
нається ефективною, якщо здійс
нюється безперебійне постачання спо
живачів питною водою заданої якості.
При цьому економічні затрати не пере
вищують встановлені обмеження Евчпв,
відсутня шкода навколишньому при
родному середовищу та виконуються
вимоги щодо забезпечення екологічної
безпеки мегаполісу.
ВИСНОВКИ
Сформована модель реалізує прий
нятні маршрути графа (див. рис. 1), що
свідчить про її адекватність процесу во
допостачання вибраним для досліджен
ня споживачам.
Крім того, використання моделі
водоефективної економіки мегаполісу
дає можливість досліджувати вплив
різного роду як зовнішніх, так і внут
рішніх факторів, надзвичайних ситу
ацій, а також різні організаційні, пра
вові та економічні аспекти, пов'язані з
забезпеченням населення та об'єктів
інфраструктури міст чистою питною
водою, що в свою чергу дозволяє збер
ігати соціальнополітичну стабільність
у місті, прогнозувати та попереджати
конфліктні ситуації тощо.
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