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     Омельченко, М.П. Технології прояснення води з використанням йоржового 

волокнистого середовища / М. П. Омельченко, Л. І. Коваленко // Водопостачання та 

водовідведення. – 2019. – № 1. – С.38-43. 

Прояснення води як процес вилучення з неї завислих домішок, є одним із основних при 

підготовці води для питних і виробничих цілей. Нами запропоновано інноваційні технології 

прояснення природних і промислових стічних вод із волокнистим середовищем у формі йоржів 
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     Палищук, А.А. Нефтепродукты: состав, влияние на экологию / А. А. Палищук // 

Водопостачання та водовідведення. – 2019. – № 1. – С.26-32. 

В статье рассматривается состав и классификация нефти и нефтепродуктов, их 

химический состав 
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     Панасенко, О.О. Система оперативного управління постачанням та розподілом питної 

води / О. О. Панасенко, Г. В. Нікітенко // Водопостачання та водовідведення. – 2019. – № 1. – 

С.23-25. 

У статті розповідається про роботу диспетчерської служби водопровідно-каналізаційного 

господарства м. Харкова 
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     Инвестиционная политика предприятия - инструмент обеспечения надежной 

эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения в г. Харькове / В. В. Панов, А. Н. 

Коваленко, Я. Н. Хайло и др. // Водопостачання та водовідведення. – 2019. – № 1. – С.18-22. 

Освещено значение инвестиционной политики предприятия для осуществления технического 

перевооружения и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения 
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     Панов, В.В. Безпека питного водопостачання / В. В. Панов, О. О. Панасенко // 

Водопостачання та водовідведення. – 2019. – № 1. – С.33-37. 

  З урахуванням досвіду багатьох країн ВОЗ розробила настанову "Заходи системи охорони 

здоров"я проти біологічної та хімічної зброї", в якій розглянуто підходи до вирішення 

проблеми диверсій проти питної води шляхом її забруднення небезпечними речовинами 
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     Об опыте обучения ИТР предприятия для реализации инвестиционной политики 

КП "Харьковводоканал" / В. В. Панов, В. С. Терещенко, С. С. Пилиграмм и др. // 

Водопостачання та водовідведення. – 2019. – № 1. – С.14-17. 

  О роли реализации инвестиционной политики по привлечению средств для технического 

перевооружения предприятия 
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     Почекайлова, Л.П. Міжнародні, європейські та національні стандарти щодо послуг 

водопостачання / Л. П. Почекайлова // Водопостачання та водовідведення. – 2019. – № 1. – 

С.44-49. 

   У статті наведено станом на 1.02.2019 огляд міжнародних, європейських та національних 

стандартів, що стосуються системи водопостачання та послуг, які надають суб"єкти 

господарювання з постачання питної води 
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     Слободянюк-Монавон, Г. Формування свідомого ставлення споживачів до водних 

ресурсів та об'єктів водної інфраструктури / Г. Слободянюк-Монавон // Водопостачання та 

водовідведення. – 2019. – № 1. – С.11-14. 

   Десятиліттями в Україні формувався низький рівень культури споживання послуг 

водопостачання та водовідведення. Споживачі повинні бути обізнаними в цій галузі 

 
 


