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     Технологии очистки сточних вод малых населенных пунктов производительностью от 100 до 

2000 м3/сутки / С. Н. Гуслев, С. С. Фомин, М. Г. Колесников, А. Л. Зубко // Водопостачання та 

водовідведення. – 2019. – № 2. – С. 29-32. 

   Специфической особенностью хозяйственно-бытовых сточных вод малых населенных пунктов 

является  значительные колебания расхода и концентраций основных компонентов загрязнений в 

зависимости от сезонов года. 
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     Ніколенко, О. Знезараження води методом мембранного біполярного електролізу / О. Ніколенко // 

Водопостачання та водовідведення. – 2019. – № 2. – С. 42-45. 

   Проблема постачання засобів для знезараження питної та очищеної стічної води. 
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     Петренко, Н.Ф. Діоксид хлору: гігієнічне обгрунтування впровадження технології у практику 

господарсько-питного водопостачання / Н. Ф. Петренко, А. В. Мокієнко, Н. І. Андрейцева // 

Водопостачання та водовідведення. – 2019. – № 2. – С. 11-13. 

   Основним засобам знезаражування води на централізованих підприємствах питного водопостачання 

України є хлорування. 
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     Поліщук, А.А. Изменения в Директиве 98/83/ЕС о качестве питьевой воды / А. А. Поліщук // 

Водопостачання та водовідведення. – 2019. – № 2. – С. 14-23. 

Большинство людей, живущих в ЕС, имеют очень хороший доступ к качественной питьевой воде. 

 

5  

 

     Хайло, Я.М. Розвиток методів управління ресурсами та ресурсозбереженням на підприємствах 

водопровідно-каналізаційного господарства / Я. М. Хайло, Ю. М. Григорчук // Водопостачання та 

водовідведення. – 2019. – № 2. – С. 33-41. 

  Визначено склад системних задач, розглянуті рішення їх реалізації та схеми інтеграції в інформаційне 

середовище управління підприємством та структуру АСУП. 
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     Чуб, І.М. Приклади застосування мембранних біореакторів Alfa Laval для очистки побутових 

стічних вод / І. М. Чуб, Т. О. Шевченко, Д. Дідріх // Водопостачання та водовідведення. – 2019. – № 2. – 

С. 46-53. 

  Аналіз останніх досліджень і публікацій.   
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     Юрченко, В.О. Економічна політика КП "Харківводоканал" із заохочування промислових 

підприємств до впровадження локальних методів та споруд очищення промислових стічних вод / В. О. 

Юрченко // Водопостачання та водовідведення. – 2019. – № 2. – С. 24-28. 

Основні загрози надійній роботі систем каналізації м. Харкова. 

 
 


