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терные модели развития рекреационной, образовательной, медицинской, аграрной, 
химико-технологической и машиностроительной сфер региона. 

Ключевые слова: стратегия кластеризации, региональная агломерация, клас-
терные модели, отрасли региона. 

Ivanchenko G.V. Functioning of regional agglomeration "Drogobych-
chyna" as an agglomerative cluster 

In this paper the strategy of clusterization of regional agglomeration "Dro-
gobychchyna" has been proposed. The main priorities of region development have been 
determined; the cluster models of recreation, education, agrarian, chemical-technological 
and machine-building development have been substantiated.  

Keywords: strategy of clusterization, regional agglomeration, cluster models, been 
substantiated. 
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ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНОЮ ПИТНОЮ  
ВОДОЮ НАСЕЛЕННЯ МІСТА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА  

ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ 
Окреслено основні проблеми забезпечення якісною питною водою населення 

України. Проаналізовано рівень якості питної води в Івано-Франківську відповідно 
до норм. Відзначено необхідність впровадження державних програм і законів, з ме-
тою підвищення якості водних ресурсів. Подано короткий опис проектів та окресле-
но перспективні заходи, внаслідок впровадження яких буде забезпечено практично 
усіх мешканців міста високоякісною питною водою. 

Ключові слова: питна вода, якість, житлово-комунальне господарство, бювети 
активованої води, колективні установки доочищення водопровідної води, система 
водопостачання. 

Проблеми забезпечення населення України якісною питною водою на-
лежать до найважливіших проблем державного значення, оскільки вони без-
посередньо впливають на стан здоров'я населення і кардинально визначають 
ступінь екологічної та епідеміологічної безпеки цілих регіонів. Рівень якості 
питної води із централізованих водопровідних систем та джерел питного во-
допостачання в сільській місцевості є низьким, а в окремих регіонах – критич-
ним. Причиною такої ситуації насамперед є застарілі методи дезінфекції води 
(застосування на станціях водопідготовки хімреагентів та активного хлору), 
які, крім знезараження води, призводять до утворення небезпечних речовин. 

Питна вода – це вода, яка повинна мати достатньо високу якість для 
вживання її без прямої шкоди людині. Також вживання такої води не повин-
но завдавати шкоди здоров'ю суспільства у майбутньому. За даними Всес-
вітньої організації здоров'я (ВОЗ) [4], висока середня тривалість життя спос-
терігається у двох випадках: 

● у країнах, де склались природні сприятливі умови, є в достатньому об'ємі 
природна м'яка маломінералізована, чиста вода (Макао – 81,6 р.; Японія – 
80,7 р.; Швейцарія – 79,6 р.; Норвегія – 78,65 р. та ін.); 

● у країнах, де немає природної, чистої, маломінералізованої питної води, але 
держава піклується про своїх громадян, впроваджуючи суворі стандарти, 
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витрачаючи великі кошти на сучасні методи очищення води (Італія – 
79,03 р.; Канада – 79,43 р.; Мальта – 78,1 р. та ін.); 
Відповідно, підтвердженням низької якості питної води, як одного з 

основних чинників життєдіяльності людини, є дані: Україна посідає, за дани-
ми ВОЗ, 146 місце за середньою тривалістю життя у світі (65,98 р.) і на 
95 місці зі 122 країн за станом водних ресурсів [5]. 

Можна виокремити такі основні проблеми щодо забезпечення якісною 
питною водою населення: неналежне очищення стічних вод та промислових 
відходів, втрата природних водозбірних площ, зменшення лісів, змив пести-
цидів та інших хімікатів у воду внаслідок ведення сільськогосподарської ді-
яльності, а також і те, що очисні споруди з підготовки питної води, техноло-
гії, що в них використовуються, було розроблено і побудовано в 40-60 роках 
за чинними на той час нормативами. У ті часи поверхневі джерела водопоста-
чання були віднесені до 1-го і 2-го класів. Ці споруди і технології сьогодні 
вже не в змозі забезпечити бар'єрної ролі при доведенні питної води до необ-
хідної якості [12]. Тому, враховуючи проблеми сучасного стану водних ре-
сурсів та їх актуальність, є необхідним вжити заходів для її вирішення та 
впроваджувати різноманітні проекти зі забезпечення якісною питною водою 
міст України і зокрема Івано-Франківська. 

Серед фахівців, які досліджували економічні питання з цієї тематики, 
є такі вчені: А.К. Агаджанов, А.В. Василюк, В.А. Копілевич, Н.О. Волгіна, 
В.В. Медведовський та ін. Окрім цього, технологічний аспект очищення пит-
ної води висвітлено в працях О.О. Хижняка, Н.В. Макарова, В.В. Гончарук, 
А.В. Мамченко, Н.В. Тулакіна, В.Ф. Демченко та ін. Екологічному аспекту 
оцінки питної води свої наукові доробки присвятили такі дослідники, як: 
А.В. Тулакін, М.Г. Проданчук, В.О. Прокопов та ін., а стан систем водопоста-
чання і водовідведення досліджували такі науковці: Г.М. Семчук, М.А. Со-
мов, А.К. Запольський, В.С. Кравченко, А.М. Тугай та ін. 

Отже, як бачимо, проблема якісної питної води є міждисциплінарною, 
її досліджували вчені різних галузей знань, серед яких є й економісти, але цю 
проблему найслабше дослідили економісти-регіоналісти, тому що в науковій 
літературі практично відсутні пошуки вирішення цих питань крізь призму ре-
гіональної економіки. 

Мета роботи – висвітлення проблем забезпечення якісною водою на-
селення міста як регіонально-економічної проблеми і окреслення шляхів що-
до її вирішення на прикладі Івано-Франківська. 

Виклад основного матеріалу. На сьогодні з боку держави можна заз-
начити такі кроки, які повинні сприяти покращенню забезпечення якісною 
питною водою жителів усіх населених пунктів. У 2005 р. ухвалено Закон Ук-
раїни "Про Загальнодержавну програму "Питна вода України" на 2006-
2020 роки" [1]. Відповідно до цього Закону, важливим шляхом для отриман-
ня якісної питної води з різних джерел водопостачання всіх регіонів України 
є використання колективних установок доочищення води для питних потреб 
у місцях її безпосереднього споживання. На цей час у Держбюджеті на 
2011 р. передбачено 400 млн грн на фінансування положень цієї програми. 
Також, згідно з Указом Президента України від 08.09.2010 р., № 895 [6], в од-
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ному з проектів у рамках регіонального пріоритету "Нова якість життя", став 
проект "Якісна вода" – це програма забезпечення населення України якісною 
питною водою. Суть проекту полягає у будівництві 23 тис. групових і ло-
кальних систем очищення та доочищення питної води. На фінансування да-
ного проекту планується виділити орієнтовно 4 млрд грн протягом 6 років. 

Отже, як бачимо, на державному рівні задекларовано у нормативних 
актах та проектах дії, які забезпечили б населення якісною питною водою. Да-
лі розглядаємо проблему забезпечення питною водою на регіональному рівні, 
а саме на прикладі міста Івано-Франківська, яке належить регіону, де якість 
підземних вод, порівняно з іншими областями, є кращою. Однак справжню 
картину якості води можна отримати тільки за результатами лабораторних 
досліджень її складу. Результати досліджень засвідчили те, що з 22 проаналі-
зованих показників якості води, за винятком фторидів, усі відповідають вимо-
гам ГОСТ 2874-82 [2], але п'ять показників таки гірші від нормативів ДСан-
ПіН 2.2.4-400-10 [3], тобто необхідне їх покращення. Відповідно до ДСанПіН 
2.2.4- 400-10 22 показники, які було досліджено, їх є недостатньо для характе-
ристики якості водопровідної води. Згідно з ДСанПіН 2.2.4- 400-10 22 [3], во-
ду потрібно оцінювати за 93 показниками якості, що відповідає сучасним уяв-
ленням і стандартам країн Європейського союзу (ЄС). 

Одним із способів вирішення цієї проблеми, як зазначалось вище, є 
створення бюветів активованої води зі встановленими колективними уста-
новками доочищення водопровідної води (БАВ), яке законодавчо підтри-
мується, а також фінансується. З 2010 р. в Івано-Франківську розпочалась ре-
алізація цього проекту, на разі як комерційного. У трьох попередньо визначе-
них мікрорайонах міста ведеться будівництво БАВ, що дасть змогу: 

● доочищувати воду за ефективним методом зворотного осмосу з використан-
ням новітніх мембран нанофільтрації (9 ступенів очищення); 

● здійснювати розлив води як в бутлі 18,9 л, так і в тару споживачів; 
● автоматизувати режим роботи установки і контролю за споживанням питної 
води; 

● забезпечити тривалий термін експлуатації установки (20 років) за умови своє-
часного поточного обслуговування. 
Провівши аналіз бізнес-оточення цього проекту, можна зробити такі 

висновки, що: 
● споживачами води буде населення всіх вікових категорій, студенти навчаль-
них закладів, учні шкіл, працівники офісів та всіх інших установ, а також 
сільське населення, яке немає чистої води у своїх колодязях. 

● конкурентів у цього проекту в межах міста немає, оскільки технологія бага-
тоступеневого доочищення водопровідної води, яка використовується в БАВ, 
є унікальною і на теренах міста немає жодного бювету, який міг би забезпе-
чити якісною питною водою населення за низькою ціною. Проте в місті ді-
ють підприємства, які також випускають високоякісні фасовані природні 
питні води. Порівнявши вартість 1 л води таких підприємств-виробників 
(табл. 1), можна зробити висновок, що вода, яку очистили в БАВ, має основ-
ну конкурентну перевагу – найменшу ціну, що дасть змогу населенню міста 
піклуватися про своє здоров'я, вживаючи якісну, мінералізовану воду. 
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Табл. 1. Вартість питної води різних підприємств-виробників* 
Назва води (назва підприємства) Ціна за 1 л, грн

Вода питна "Кришталь" (компанія "Українські джерела") 1,15 
Вода Аляска (компанія "Нова") 1,48 
Вода питна "Збручанська Купіль" (компанія "Збручанська Купіль") 1,06 
Вода "Еталон-негазована" (компанія "Еталон") 1,79 
Вода з БАВ (компанія "Юр-Аква") 0,50 

*Джерело: склав автор за [7-11]. 

Ще однією з конкурентних переваг цього проекту є можливість прода-
жу води в тару споживачів, що дасть змогу знизити затрати покупців на воду. 
Постачальником води, згідно з цим проектом, є комунальне підприємство 
"Водоекотехпром", яке буде постачати воду зі загальної системи водопоста-
чання за ціною 4 грн 36 коп. з ПДВ за 1 м3 води. Вартість 1 м3 стоків з ПДВ – 
2 грн 66 коп. 

Цей проект за масштабом є невеликим. Він є вузькопрофільним. Про-
те в перспективі внаслідок залучення коштів інвесторів, бюджетних, є розши-
рення його масштабів. Це можна буде здійснити шляхом будівництва БАВ в 
усіх районах міста, доставку води до населених пунктів, встановлення систем 
її очищення в існуючих будинках, новозбудованих будинках і котеджах, у 
дошкільних закладах, школах, підприємствах. 

Враховуючи додатковий орієнтовний розрахунок кількості та вартості 
систем доочищення водопровідної води для оснащення житлового фонду, 
який ми розробили, виходячи з кількості населення міста, кількості квартир і 
будинків, а також кількості житлово-експлуатаційних організацій (ЖЕО) виз-
начено необхідну кількість бюветів для повного забезпечення населення якіс-
ною питною водою (табл. 2), шкіл, дошкільних закладів і лікарень в Івано-
Франківську на 2010-2020 рр. Реалізацію цього проекту планується здійснити 
у два етапи: 

Табл. 2. Мережа колективних установок доочищення водопровідної води  
житлового фонду* 

Всього потрібно Територія 
ЖЕО 

К-сть  
будинків 

К-сть 
квартир 

Орієнт.  
к-сть  

мешканців 
к-сть БАВ потуж-
ністю 300 л/год 

вартість, тис. 
грн 

№1 126 7327 25645 6 1020 
№2 224 5914 20699 4 680 
№3 224 7084 24794 5 850 
№4 257 5339 18687 4 680 
№5 87 6032 21112 4 680 
№6 277 4398 15393 3 510 
№7 239 5547 19415 4 680 
№8 215 9142 31997 7 1190 
№9 242 9993 9993 2 340 

    39 6630 
*Джерело: розробив автор за даними Головного управління статистики в Івано-

Франківській області. 
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І етап полягає в забезпеченні житлового фонду якісною питною во-
дою. Це можна буде здійснити за допомогою залучення приватних інвести-
цій, а також фінансів державного і місцевого бюджетів. Часовий горизонт бу-
дівництва всіх БАВ, згідно з державним проектом "Нове життя" в рамках 
Указу Президента [6], – 6 років. 

З 2012 р. передбачається залучення державних коштів із співфінансуван-
ням з міського бюджету на ІІ етапі встановлення систем очищення в існуючих 
будинках з облаштуванням пунктів розливу, а також будівництво у багатопо-
верхових будинках, школах, лікарнях, дошкільних закладах додаткової внут-
рішньобудинкової мережі для подачі води підвищеної якості ("третій кран"). 

Отже, будівництво БАВ буде частиною першого етапу зі забезпечення 
населення міста питною водою. Будівництво БАВ, крім комерційної вигоди, 
посприяє поліпшенню здоров'я людей і суспільства загалом, підвищенню 
якості життя та продуктивності, прискоренню відновлення життєвого середо-
вища. Реалізація цього проекту визначається високою ресурсомісткістю ус-
таткування, малою енергоємністю, відсутністю шкідливих викидів у навко-
лишнє середовище. Загалом використання очисних установок є одним із 
найбільш ефективних і економічних способів забезпечення населення висо-
коякісною водою для пиття і приготування їжі. Окрім цього, забезпечення на-
селення великого міста високоякісною питною водою і доступність цієї пос-
луги для всіх верств населення є одним із основних принципів державної по-
літики реформування ЖКГ і відповідає Закону України "Про Загальнодер-
жавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господар-
ства на 2009-2014 роки". 
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Мельничук И.В. Проблемы обеспечения качественной питьевой 
водой населения города Ивано-Франковска и пути ее решения 

Определены основные проблемы обеспечения качественной питьевой водой 
населения Украины. Проанализирован уровень качества питьевой воды в Ивано-
Франковске согласно нормам. Отмечена необходимость внедрения государственных 
программ и законов, с целью повышения качества водных ресурсов. Дано краткое 
описание проектов и намечены перспективные мероприятия, в результате внедрения 
которых будет обеспечено практически всех жителей города высококачественной 
питьевой водой. 

Ключевые слова: питьевая вода, качество, жилищно-коммунальное хозяйство, 
бюветы активированной воды, коллективные установки доочищения водопроводной 
воды, система водоснабжения. 

Mel'nichuk I.V. Problems of providing of population of city of Ivano-
Francovsk a high-quality drinking-water and ways of its decision 

There are basic problems of providing quality drinking water to the population of 
Ukraine. Analyzed the quality of drinking water in the Ivano-Frankivsk, according to the 
norms. Noted the nessesity of government programs and laws to improve the quality of 
water resources. There is a brief description of projects and identified promising measures 
as a result of which will be provided of high-quality drinking water with almost all resi-
dents. 

Keywords: drinking-water, quality, home-communal economy, pump-rooms of the 
activated water, collective options of tapwater double-clearing, water system. 
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CИНФІТОСОЗОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ РАРИТЕТНИХ  
ДЕКОРАТИВНИХ ЛІСОВИХ ФІТОЦЕНОЗІВ ПРИРОДНОГО 

ПАРКУ "СКОЛІВСЬКІ БЕСКИДИ" 
Визначено раритетні декоративні лісові фітоценози Національного природного 

парку "Сколівські Бескиди", для яких здійснено синфітосозологічне оцінювання 
(розраховано синфітосозологічні індекси та синфітосозологічні класи, визначено ка-
тегорії та статус раритетності). 

Ключові слова: Національний природний парк, синфітосозологічний аналіз, ра-
ритетні декоративні фітоценози, синфітосозологічний індекс, синфітосозологічний 
клас, категорія, статус. 

Охорона рослинного світу вже стала глобальною проблемою збережен-
ня як окремих видів, так і фітоценозів та екотопів їх зростання [1, 3, 6-8, 12, 13]. 
Причому про охорону раритетних фітоценозів почали говорити значно пізніше, 
ніж про охорону видів рослин. Вперше в Україні ідею охорони фітоценозів по-
чали обговорювати у 60-х роках ХХ ст. і висунув її С.М. Стойко [10]. 
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