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ВСТУП 

Актуальність теми. Водопостачання та водовідведення у містах як 

особливо важлива структура  життєзабезпечення стратегічного призначення є 

визначальною складовою охорони здоров’я людини, національної безпеки і 

соціально-економічного розвитку держави. Аналіз попередніх базових 

досліджень показує, що роботи у цій сфері проводяться, як правило, без їх 

належного системного опрацювання. Тому надійності та екологічній безпеці 

систем господарсько-питного водопостачання міст властива недостатня 

вивченість і відсутність єдиної злагодженої основи з урахуванням 

різноманітних чинників небезпеки. Це нагальна проблема не лише України, 

але й багатьох країн зарубіжжя. Стабільне та якісне водопостачання 

житлового будинку є одним з найважливіших умов комфортного 

проживання. Велике значення має грамотне проектування і вибір 

оптимальної схеми водопостачання багатоквартирних житлових будинків, а 

також пошук альтернативних можливостей використання залишків води. Так 

як для України проблема опустелювання є дуже актуальною і проявляється 

переважно в областях степової зони, а це 40% території України. Часті 

посухи будуть особливо критичні для Миколаївській, Херсонській, Одеській 

областей. Причинами опустелювання «по-українськи» є надзвичайно 

високий рівень розораності і деградація полезахисних лісосмуг. 

Попередженням для нас є Олешківські піски на Херсонщині, які давно мають 

славу найбільшої пустелі Європи. За даними ООН, посушливі землі 

займають уже 41% земної суші і служать місцем існування для більш ніж 2 

млрд людей. В інформації секретаріату Конвенції ООН по боротьбі з 

опустелюванням відзначається, що до 2030 року 135 млн осіб по всьому 

світу, швидше за все, будуть змушені мігрувати в результаті екологічної 

деградації своїх земель. Кожну хвилину в світі деградує 10 га грунтів, 

опустелювання відчувають 23 га земель, емісія вуглецю підвищується на 

6150 тонн. Підвищення температури або зменшення кількості опадів 



 

призводять до пересихання земель. При значному зменшенні кількості опадів 

виникає посуха Отже проблеми, як неврожай, засуха струмків і свердловин, 

погане пасовище, яке послаблює худобу, і більш часті спалахи лісових 

пожеж, які знищують рослини, які ще залишилися. Як наслідок зміни 

кліматичних умов кількість посушливих років в майбутньому буде 

збільшуватися, що в свою чергу негативно вплине на родючість грунтів 

України. Підвищення температур знижує кількість вологи в грунті, значить 

знижується її родючість і врожайність сільськогосподарських культур. При 

відсутності вологи в грунті сповільнюються і повністю припиняютьсята 

мікробіологічні процеси, гинуть рослини. Більш того, якщо на пересушеній 

грунті відсутній рослинність, підвищується схильність вітрової ерозії. 

Мета дослідження полягає у розробці концепції економії холодної води 

для НЛК – 2 та у розрахунку показників щодо впровадження проекту. 

Завдання дослідження передбачают розглядання інформації щодо 

водокористування та водопостачання, дслідження економічних аспектів 

водокористування, розгляд можливої конфігурації системи водопостачання, 

аналізувати моделювання системи водопостачання з урахуванням технічних 

особливостей системи, провести аналіз шляхів побудови розрахункової 

моделі системи водоспоживання  та провести розрахунок показників 

впровадження проекту. 

Обькт дослідження передбачає стабільне та якісне водопостачання 

житлового будинку, грамотне проектування і вибір оптимальної схеми 

водопостачання багатоквартирних житлових будинків та вирішення 

можливих комплексних рішень. 

Предметом дослідження є вибір та розробка концепції економії 

холодної води для НЛК – 2. 

Методи дослідження. У дипломній роботі були використані такі методи 

як аналітичний - за допомогою якого аналізувалася та розглядалася основна 

інформація та завдання предмета дослідження, економічний - використався 

для наведення основних економічних показників, науковий – був 



 

використаний для пошуку інформації та для вибіру комплексних рішень 

щодо обраної теми дослідження, розрахунковий метод використався для 

побудови конфігураційної моделі та здійснення основних розрахунків. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що: 

 Вперше одержано:  

1. Виявлена основна проблема опустелювання так як вона є дуже 

актуальною і проявляється переважно в областях степової зони, а це 40% 

території України. Часті посухи будуть особливо критичні для 

Миколаївській, Херсонській, Одеській областей. Причинами опустелювання 

«по-українськи» є надзвичайно високий рівень розораності і деградація 

полезахисних лісосмуг, визначено що, необхідною передумовою надійності 

та екологічної безпеки роботи систем водопостачання та водовідведення є 

формування ефективних економічних та організаційних передумов 

раціонального водокористування. 

2. З’ясовано що, у будівлі НЛК-2 реалізована система внутрішнього 

водовідведення атмосферних опадів. На даху змонтовані прийомні отвори із 

захисними гратками, через які вода в центральній частині кожного з трьох 

сегментів даху направляється до труб системи збору опадів на технічному 

поверсі, саме це дозволяє встановити на цих трубах очісні фільтри, бак-

накопичувач, та подавати дощову воду до системи водопостачання для 

технічних потреб – прибпрпння приміщень, змиття унітазів, поливу квітів у 

приміщеннях тощо. 

 Удосконалено:  

1. Комплекс будинків університетського містечка ОДЕКУ включає 

навчальний корпус №1, навчальний корпус №2, спорткомплекс, їдальню, 

профілакторій, Гуртожиток №1, Гуртожиток №2, КБО. Гуртожитки та КБО 

відділені від інших будов вулицею Макаренко. По іншу сторону від 

навчальних корпусів за вулицею Абрикосова розташовується сектор 

індивідуальної забудови. Приблизно в 100 метрах розташована магістральна 

насосна станція каналізаційних мереж. 



 

2. На сьогоднішній день практично перестали використовувати сталеві 

труби. За досить довгий проміжок часу такі матеріали для водопроводу 

витратили свій ресурс. До того ж ціна на сталеві труби досить висока. 

Монтаж сталевих труб теж дорогий і займає багато сил і часу. Недоліком 

такої системи є те, що на ній сильно збирається конденсат, який може 

руйнувати матеріал труб. 

Дістало подальший розвиток: 

1. Обґрунтування ролі місцевих органів влади у розв’язанні проблеми 

опустелювання.  

2. Розглядання негативних впливів 3 (прямих й непрямих) на кількість 

та якість водних ресурсів як загрози національній безпеці держави. 

Практичне значення одержаних результатів. У будівлі НЛК-2 

реалізована система внутрішнього водовідведення атмосферних опадів. На 

даху змонтовані прийомні отвори із захисними гратками, через які вода в 

центральній частині кожного з трьох сегментів даху направляється до труб 

системи збору опадів на технічному поверсі. Це дозволяє встановити на цих 

трубах очісні фільтри, бак-накопичувач, та подавати дощову воду до системи 

водопостачання для технічних потреб – прибпрпння приміщень, змиття 

унітазів, поливу квітів у приміщеннях тощо. щомісячна потреба у технічній 

воді майже у кожному місяці перевищує потенціал використання опадів, але 

ци параметри мають однаковий порядок. Тобто з позиції подібності 

масштабу використання води з опадів для компенсації відбору води з 

водоканалу доцільно. Системного надлишку дощової води при цьому не 

буде. Згідно моделі обсягу надходжень води за рахунок опадів  надлишок 

води можна очікувати у січні внаслідок дуже малого споживання. Однак, 

якщо опади пройдуть у формі снігу, бони можуть утриматися на даху до 

лютого. Дуже цікаво, що близько 30 м куб. «зайвої» води можна отримати у 

липні. Саме у цей час виникає необхідність поливати клумби навколи 

будівель університету і дощова вода може допомогти у цьому питанні. Ще 

одним варіантом може стати зливання надлишку дощовой води до пожежної 



 

водойми, яка розташована безпосередньо поруч із будівлею НЛК-2 та 

складається з двох камер по 50 м куб. Сюда можна зливати надлишок води у 

любому місяці у випадку екстремально інтенсивних опадів. Моделюанна 

балансу процесів споживання води та надходження води з опадів показує 

принципову доцільність запропонованої модернізації. Остаточне рішення має 

бути прийнято за результатами еколого-економічного аналізу. 



 

ВИСНОВКИ 

 

Проведене дослідження системи водоспоживання НЛК-2 Одеського 

державного екологічного університету, із використанням напрацьованої в 

ході виконання кафедральної наукової теми «Розробка концепції 

«Енергоефективний університет» для Одеського державного екологічного 

університету» бази технологій, бази даних з ресурсоспоживання та методів 

дослідження, проведено аналіз можливостей та потенціалу сегменту 

комплексної модернізації НЛК-2 у частині водоспоживання. Встановлено, що 

наявна можливість при проведенні комплексної модернізації цієї будівлі 

розміщення системи збору води з опадів та її використання. Запропоновано 

компоновочне рішення та технологічну концепцію системи. проведено 

розрахунки, які показали перспективність впровадження такої інноваційної 

системи. Враховуючи нестабільність опадів, резервним джерелом 

водопостачання залишається мережа Водоканалу Одеси. Це тим більш 

доцільно, виходячи з того, що опади дозволяють компенсувати лише близько 

30% річної потреби у воді. 

Орієнтовна вартість системи, разом з витратами на монтаж та запуск, 

встановлена на рівні 15 000 грн. Очікуваний річний прибуток складається з 

економії споживання за рахунок заміщення води яка зараз закупається з 

водоканалу на воду з опадів та з зниження загальних витраь водних ресурсів, 

що важливо у звязку із прогнозами очікуваного дефіциту води у регіоні. 

Розглянувши інформацію щодо водокористування та водопостачання 

зазначимо, що Україна належить до малозабезпечених водою країн. 

Показник водозабезпеченості визначається середньорічним об’ємом 

річкового стоку на одиницю площі країни/регіону або на одного жителя. На 

одного жителя України припадає (у середній за водністю рік) трохи більше 1 

тис м3 річкового стоку. Це вчетверо менше, ніж середня водозабезпеченість 1 

жителя країн ЄС. Найбільшу забезпеченість стоком місцевого формування 



 

має Закарпатська область, найнижчу – Херсонська, Одеська, Донецька і АР 

Крим.  

Україна на 2/3 живиться водою басейну Дніпра, який формується 

зовні і протікає також по території інших держав (Білорусія, Росія). 

Територія Одеської області розташована в межах басейнів рр. Дунаю (27%), 

Дністра (16%), Південного Бугу (8%) та річок Причорномор я (52%). 

Гідрографічна сітка області включає три великі річки Дунай (довжина в 

межах області 174 км), Південний Буг Дністер; середні річки Кодима, 

Чичиклія, Кучурган, Тилігул, Когильник, а також 1135 малих річок, 

струменів і водотоків. В області  налічується 55 водосховищ, 1 з яких 

використовуються для господарсько- побутових і питних потреб. Основними 

джерелами води для більшості сіл, селищ та малих міст є артезіанські 

свердловини, загальна кількість яких сягає понад п’ять тисяч. У районах 

області, що прилягають до міста Одеси (Овідіопольський, Біляївський, 

Комінтернівський, Березівський, Роздільнянський), існує дефіцит прісних 

підземних вод. По забезпеченості ресурсами підземних вод Одеська область 

знаходиться на передостанньому місці в Україні. Основна частина 

перспективних ресурсів підземних вод зосереджена в північній частині 

області.  

З'ясували, що місто Одеса має помірно теплий клімат. У місті Одеса в 

протягом року випадає значна кількість опадів. Навіть під час самого 

посушливого місяці випадає багато опадів. Середньорічна температура в 

місті Одеса - 10.2 ° C. У рік випадає близько 459 mm опадів. Існує різниця в 

24 mm опадів між посушливим і дощовим місяцем. Середня температура 

змінюється протягом року на 23.5 ° .Було проаналізовано, що середньорічна 

температура в Одесі  + 10,7 ° за Цельсієм, така ж, як і в Парижі, Відні, 

Сімферополі. Найхолодніший місяць - січень із середньою температурою -0,5 

°. Найтепліший - липень, температура + 22,6 °. Опадів випадає порівняно 

мало, в середньому 453 міліметри протягом року. Ясних сонячних днів в році 

приблизно 250-300, днів з опадами - близько 100, морозних - 63. 



 

Максимальна середня добова температура "(щільна червона лінія) вказує на 

максимальну середню температуру протягом окремих днів місяця в Одесі. 

Спекотні дні і холодні ночі (пунктирна червона і синя лінії вказують на 

середню температуру в самий жаркий день і найхолоднішу ніч кожного 

місяця протягом 30 років. 

При вивчені тарифів на централізоване водопостачання та 

водовідведення було виявлено, що тарифи формувались та встановлювались 

відповідно до «Порядку формування тарифів на централізоване 

водопостачання та водовідведення», затвердженого постановою 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг. За статистикою, сім'я з трьох осіб за 

місяць використовує в середньому 10 кубометрів холодної води. Тобто зараз 

за місяць середньостатистична українська сім'я платить від 160 до 300 

гривень на місяць за користування водою. У 2020 рахунок за воду 

збільшиться до 165-360 гривень в залежності від міста. Тариф на воду, крім 

самої води, містить в собі багато супутніх витрат, таких як електроенергія, 

зарплати працівникам, податки і амортизація обладнання. Незважаючи на 

відносно низьку вартість води і послуг за водопостачання та водовідведення 

в Україні сьогодні, перспектива невідворотного зростання вартості послуг і 

ціни на природну воду обумовлює необхідність економного використання 

води підприємствами, в тому числі для господарськопобутових потреб. 

Щодо вивчення прикладів обліку холодної води на підприємствах та 

у ЖКГ було з’ясовано, що кожні 3 або 4 роки (в залежності від року випуску 

приладу обліку води) одесити, які користуються послугами водопостачання 

та водовідведення, у визначений термін повинні провести перевірку 

встановлених в їхніх квартирах або будинках водомірів. Якщо цього не 

зробити, нарахування за спожиті послуги водопостачання будуть 

проводитися відповідно до норми споживання, а це дорожче, ніж платити за 

водоміра. На сьогоднішній день законодавство дійсно передбачає перевірку 

водомірів за рахунок постачальника послуг, але одночасно зобов'язує ці 
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витрати включати в тариф. Такі вимоги по всій країні, а не примхи 

«Інфоксводоканала». В Одесі, як і в деяких інших містах, на сьогоднішній 

день в структуру діючих тарифів не включені витрати на повірку водомірів.   

У побутових приладах зазвичай застосовуються тахометрическі витратоміри, 

засновані на вимірі кількості оборотів крильчатки або мікротурбіни, 

обертається потоком води. На крильчатку насаджений круглий провідний 

магніт з полюсами в його протилежних сторонах. У витратомірах вставлений 

ведений магніт. При обертанні крильчатки магнітне поле магніту крильчатки 

взаємодіє з магнітним полем магніту витратоміра і призводить його в 

обертання. Обертання за допомогою системи редукторів передається 

лічильників. Усе тахометрические витратоміри (лічильники) є незалежними. 

У промислових пристроях крім тахометрических (крильчасті) також можуть 

застосовуватися вихрові, ультразвукові та електромагнітні витратоміри. 

При аналізуванні моделюванні системи водопостачання з 

урахуванням технічних особливостей системи з’ясовано що, забезпечення 

якісної подачі гарячої та холодної води в багатоквартирному житловому 

будинку являє собою досить складну задачу. Система водопостачання 

житлового багатоквартирного будинку включає до свого складу комплекс 

обладнання. Основним видом устаткування є насоси різних типів і різної 

продуктивності, які додатково оснащуються фільтрами. Також до складу 

системи входить запірно-регулююча арматура, прилади обліку води, 

внутрішньоквартирна розводка труб. Ще одним обов'язковим елементом є 

регулятори тиску води. Централізоване водопостачання в багатоповерховому 

будинку здійснюється від розподільчої мережі міського водоканалу. Система 

подачі води функціонує нормально в тому випадку, якщо зроблена якісна і 

правильна розводка труб. Тиск в системі також відіграє велику роль. Схема 

водопостачання багатоповерхового житлового будинку і тиск в системі 

залежить від поверховості будівлі. У будинках висотою до 9 поверхів 

застосовується проста система з нижнім розливом. Вона влаштована таким 

чином, що вода від магістралі розходиться по стояках відразу на всі поверхи 



 

будівлі. При такій схемі нормативний тиск на вході в стояк становить 

близько 4 атмосфер. Якщо будинок вище 9-ти поверхів, наприклад 16 

поверхів, то така система ділиться 2 зони. Верхня і нижня. Де для нижньої 

зони зберігаються ті ж умови, а для верхньої тиск піднімають приблизно до 6 

кг. Щоб воду підняти на самий верх в подає магістраль, а з нею вода 

стояками йде до 10-го поверху. У будинках вище 20-ти поверхів подача води 

може ділиться на 3 зони. При такій схемі подачі, вода в системі не циркулює, 

стоїть на підпорах. У квартирі багатоповерхівки в середньому ми отримуємо 

тиск від 1 до 4 кг. Основні види водопровідних труб які були розглянуті, такі 

як сталеві (оцинковані, «чорні»), мідні, пластикові (поліетиленові, 

поліпропіленові, металопластикові, ПВХ). На сьогоднішній день практично 

перестали використовувати сталеві труби. За досить довгий проміжок часу 

такі матеріали для водопроводу витратили свій ресурс. До того ж ціна на 

сталеві труби досить висока. Недоліком такої системи є те, що на ній сильно 

збирається конденсат, який може руйнувати матеріал труб. Найякіснішими і 

дорогими по праву вважають мідні труби. Висока міцність, довговічність, 

стійкість до корозії і антибактеріальні властивості роблять їх найкращим 

варіантом для використання в пристрої системи водозабезпечення будинку. 

Однак сьогодні є відмінна альтернатива міді - поліпропілен. Найголовнішою 

перевагою використання мідних труб - термін експлуатації, який досягає 50 

років. Величезною популярністю на сьогоднішній день користуються 

металопластикові труби. Вони досить практичні і вважаються надійними. 

Монтаж металопластикового водопроводу дуже простий. Труба може 

витримувати значні механічні та фізичні навантаження. 

При розробці моделі обсягу надходжень води за рахунок опадів слід 

зазначити що, для того щоб корисно використовувати стічні (дощови, 

снігови) води, що відводяться з території підприємств насамперед, необхідно 

знати обсяг цих стічних вод. Також хмінюється характер опадів, а саме 

збільшується кількість малоефективних сильних злив, які часто після 

тривалих сухих періодів завдають більше шкоди, ніж користі. За останнє 



 

десятиріччя у зимові місяці (грудень та лютий) місячні кількості опадів 

зменшилися на 10-15%. Більше випадало опадів у вересні та жовтні. У липні 

та серпні кількість опадів була на 15-27% меншою норми, і це спричинило 

сильні літні посухи. щомісячна потреба у технічній воді майже у кожному 

місяці перевищує потенціал використання опадів, але ци параметри мають 

однаковий порядок. Тобто з позиції подібності масштабу використання води 

з опадів для компенсації відбору води з водоканалу доцільно. Системного 

надлишку дощової води при цьому не буде. Згідно розробленої таблиці 

невеликий надлишок води можна очікувати у січні внаслідок дуже малого 

споживання. Однак, якщо опади пройдуть у формі снігу, бони можуть 

утриматися на даху до лютого. Дуже цікаво, що близько 30 м куб. «зайвої» 

води можна отримати у липні. Саме у цей час виникає необхідність поливати 

клумби навколи будівель університету і дощова вода може допомогти у 

цьому питанні. Ще одним варіантом може стати зливання надлишку дощовой 

води до пожежної водойми, яка розташована безпосередньо поруч із 

будівлею НЛК-2 та складається з двох камер по 50 м куб. Сюда можна 

зливати надлишок води у любому місяці у випадку екстремально 

інтенсивних опадів.  

В роботі розглядається питання оптимізації водоспоживання НЛК-2. 

Беззаперечно, найзручніше було б скористатися с даних безпосереднього 

виміру споживання у будівлі помісячно на протязі року. Нажаль в ОДЕКУ 

такий облік по кожній будівлі не проводиться. Для розрахунків не потрібно 

використовувати дуже точні дані, тому що водоспоживання буди різним у 

різні роки, а система має відповідати різним умовам експлуатації.  Для 

початку можна змоделювати кількість персоналу та викладачів. Будівля має 

сім поверхів. На першому розташовані кафедра хімії та бібліотека. Середня 

чисельність персоналу дта викладачів – 15 осіб у день. На другому поверсі – 

класи обчислювального центру, конференйзал, читальна зала та декілька 

адміністративних кабінетів. Середня чисельність персоналу дта викладачів – 

10 осіб у день. На третьому поверсі знаходяться три навчальні кафедри. 



 

Середня чисельність персоналу дта викладачів – 30 осіб у день. На 

четвертому поверсі знаходяться 3 кафедри та деканати. Середня чисельність 

персоналу дта викладачів – 35 осіб у день. На п’ятому поверсі знаходяться 3 

кафедри та науково-дослідна частина. Середня чисельність персоналу дта 

викладачів – 30 осіб у день. На шостому поверсі 3 кафедри. Середня 

чисельність персоналу дта викладачів – 25 осіб у день. На сьомому поверсі 

знаходяться 2 кафедри та навчальне бюро прогнозів. Середня чисельність 

персоналу дта викладачів – 20 осіб у день. Також у будівлі є технічний 

персонал – прибиральниці, електрик, сантехнік, охорона, комендант. Середня 

чисельність на будівлю – 5 осіб. У будівлі також розташована значна 

кількість аудиторій. Аналіз розкладу занять показав, що у середньому на 

протязі дня НЛК-2 відвідують до 500 студентів, але вони проводять там у 

середньому тільки чотири години, тобто половину робочого дня. Зрозуміло, 

що витрати води у такому випадку вдповідають кількості у 250 осіб, яки 

провели б у будівлі повний робочий день. Норми витрат води у офісній 

будівлі на одну особу були наведені вище та складають 20 л. на одну особу. 

Це дозволяє розрахувати добове водоспоживання будівлі у робочий та 

вихідний дні.  Для загальної кількості осіб у будівлі у 420 осіб та нормі 20 

літрів на одну особу, добове споживання складе 8400 літрів на добу, або 8,4 

метри кубічних. 

Фактична економія буде складати приблизно 630 м кубічних на рік.. 

При вартості одного метру кубічного у 30 грн/куб, річна економія складе 18 

900 гривень на рік. 

Також, вище було пораховано витрати на матеріали для проведення 

модернізації (таблиця 3.2), які склали приблизно 5 200 грн. Така ж 

приблизно сума буде сплачена за роботи по встановленню обладнання. З 

урахуванням додаткових витрат, можна прийняти, що витрати на 

модернізацію будуть складати приблизно 15 000 гривень. Тобто проведення 

модернізації окупиться за один рік. 
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