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ГРИЦЕНКО АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
ДО 70-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 

12 серпня 2019 р. виповнюється 
70 років видатному українському вченому у 
галузі екології, охорони навколишнього 
природного середовища та раціонального 
використання природних ресурсів, доктору 
географічних наук, професору, заслуженому 
діячу науки і техніки України, директору 
науково-дослідної установи «Український 
науково-дослідний інститут екологічних 
проблем» (УКРНДІЕП) Гриценку Анатолію 
Володимировичу. 

Після навчання в Харківському 
механіко-технологічному технікумі та служби 
у лавах Радянської Армії Гриценко А. В. 
вступив до Харківського політехнічного 
інституту – провідного на той час вищого 
навчального закладу науково-технічного 
профілю, на енергомашинобудівний 
факультет, який закінчив з відзнакою. 

У цей час, крім професіональних яскраво проявилися його організаторські 
здібності. Після кількох років праці на інженерних посадах на заводі тракторних 
самохідних шасі він протягом 5-ти років успішно очолює профспілковий комітет заводу. 

У 1986 р. Гриценко А. В. вирішив присвятити свої знання, досвід, науково-
технічний потенціал і організаторські здібності служінню одній з найблагородніших цілей 
– охороні навколишнього природного середовища. 

Протягом 10-ти років Гриценко Анатолій Володимирович – заступник і начальник 
Харківської обласної інспекції з охорони природи, перший заступник начальника 
Держуправління охорони навколишнього природного середовища Харківської області. 

У 1991 р. Гриценко А. В. успішно захистив дисертацію і отримав вчений ступінь 
кандидата наук, а у 1994 р. – доктора наук. У 1995 р. йому присвоєно вчене звання 
професора. 

У 1996 р. Гриценко А. В. очолив науково-дослідну установу «Український науково-
дослідний інститут екологічних проблем» (на той час – Український науковий центр з 
охорони вод), директором якої він працює і понині. 

З 2001 по 2006 р. Гриценко А. В. працює на посадах заступника Державного 
секретаря Мінприроди України та заступника Міністра екології та природних ресурсів 
України. 

Його заслуги на високому державному посту високо оцінені державою. У 2002 р. 
Гриценку А. В. присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України», у 
2004 р. він нагороджений медаллю «За працю та звитягу». 

Очолювана Гриценком А. В. науково-дослідна установа «Український науково-
дослідний інститут екологічних проблем» Міністерства екології та природних ресурсів 
України є однією з провідних наукових організацій у системі охорони навколишнього 
природного середовища України. Основна мета діяльності установи – наукове 
забезпечення державної політики в галузі охорони довкілля, використання природних 
ресурсів, екологічної та радіаційної безпеки, а також виконання міжнародних зобов'язань 
України, що випливають з підписаних конвенцій, угод, договорів. Упродовж своєї 
діяльності, зокрема, на посаді директора УКРНДІЕП та заступника Міністра охорони 
навколишнього природного середовища України Гриценко А. В. бере участь у вирішенні 
природоохоронних проблем міжнародного, державного та регіонального рівнів. 

Особливе місце в науковій діяльності Гриценка А. В. займають роботи, присвячені 
розвитку екологічного управління, інноваційної складової енергетичної стратегії України, 
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проблемам регіональних стратегій охорони навколишнього природного середовища. 
Ним здійснено значний внесок у водоохоронну політику України та її орієнтацію на 
зближення із законодавством Європейського Союзу. 

Зокрема, Гриценком А. В. виконані наукові розробки зі створення механізму 
впровадження еколого-безпечних технологій і обґрунтування еколого-економічних 
методів застосування моніторингових систем, екологічного аудиту та інтегрованого 
управління виробництвом, а також розробка методології визначення ступеня 
екологічного ризику, обумовленого господарською діяльністю. 

Одним з пріоритетів у діяльності очолюваного Гриценком А. В. колективу вчених 
науково-дослідної установи «Український науково-дослідний інститут екологічних 
проблем» було вивчення екологічної ситуації в басейні річки Дніпро на території трьох 
придніпровських країн – України, Білорусі та Російської Федерації. Такі роботи 
проводилися у рамках Міжнародної програми ПРООН-ГЕФ екологічного оздоровлення 
басейна річки Дніпро. Гриценко А.В. був співголовою басейної ради 3-х країн.  

Значним є вклад Гриценка А. В. у вирішення екологічних проблем басейнів 
транскордонних водних об’єктів, зокрема, таких, як Дніпро, Дністер, Південний Буг та 
Сіверський Донець. 

Гриценко А. В. активно сприяє розвитку в установі таких наукових напрямів, як 
розроблення основ державної екологічної політики, спрямованої на забезпечення 
екологічної, у т. ч. радіаційної безпеки та підтримання екологічної рівноваги в 
оточуючому природному середовищі; розроблення правових, нормативних, економічних 
та організаційних основ управління природоохоронною діяльністю; розроблення 
екологічних програм і нормативів, комплексних природоохоронних заходів, матеріалів 
оцінки впливу на навколишнє природне середовище (ОВНС), вирішення наукових 
проблем оцінки впливу на довкілля, екологічної експертизи та екологічного аудиту; 
наукове, методичне, метрологічне, приладове, програмно-інформаційне, правове та 
організаційне забезпечення екологічного моніторингу; наукове забезпечення розвитку 
мереж природних територій, що підлягають особливій охороні; науково-методичне 
забезпечення діяльності державних установ, які здійснюють управління в галузі охорони 
навколишнього природного середовища, екологічної безпеки та природокористування. В 
останні роки ці дослідження пов’язані з науковим забезпеченням оцінки екологічного 
стану довкілля в зонах екстремальних екологічних ситуацій. 

Гриценко А. В. приділяє багато уваги підготовці молодих фахівців. За його 
керівництва захищено ряд докторських і кандидатських дисертацій. Крім того, 
Гриценко А. В. веде плідну науково-педагогічну діяльність, а саме викладає у 
Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна та Харківському 
Національному автомобільно-дорожньому університеті. 

Його досвід втілений у багатьох наукових працях, монографіях та інших 
друкованих виданнях, які широко відомі фахівцям та активно використовуються в 
наукових дослідженнях та природоохоронній практиці, зокрема: «Поверхневі води 
України та науково-практичні основи підвищення ефективності їх охорони», «Сіверський 
Донець: Водний та екологічний атлас»; «Управління екологічною діяльністю»; «Досвід 
утилізації звалищного газу в енергетичних установках в Україні» та багато інших. 

Щиро вітаємо Анатолія Володимировича з ювілеєм та бажаємо здоров’я, 
благополуччя, творчої наснаги, нових наукових здобутків у такій важливій для України 
роботі. 
 

 
Колектив співробітників науково-дослідної установи «Український науково-

дослідний інститут екологічних проблем» 
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УДК 504.05:504.064.2:625.7 

Аболмасова Г. В., аспірант, 
Пісня Л. А., канд. техн. наук, 
Черба О. В., аспірант 
Науково-дослідна установа «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем», 
м. Харків, Україна 
 
ЕЛЕМЕНТИ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПІДХОДУ В ЕКОЛОГІЧНІЙ ОЦІНЦІ СТАНУ ЗАБРУДНЕНОСТІ 
ПРИДОРОЖНЬОГО ПРОСТОРУ 

 
На теперішній час транспортна мережа в Україні вже доволі густа, кількість та 

активність автотранспорту великі, через що шкода довкіллю завдається дуже відчутна й 
надалі, якщо не займатись цією проблемою, буде лише зростати.  

Транспортно-дорожній комплекс (ТДК) спричиняє на довкілля комплексний 
багатофакторний вплив на довкілля та є вагомим джерелом його забруднення. На сьогодні 
негативному впливу ТДК піддаються всі компоненти навколишнього середовища, тому 
небезпеку забруднення довкілля від його функціонування можна оцінювати за показниками 
впливу на атмосферу, ґрунти, воду, рослинність, тварин та людей.  
Зважаючи на те, що система ТДК спричиняє комплексний та багатофакторний вплив на всі 
компоненти довкілля. На нашу думку екологічну оцінку впливу доцільно проводити з 
використанням ієрархічної структури, що характеризується чотирма рівнями системи 
«автомобіль-дорога-навколишнє природне середовище» (АДС) (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Ієрархічна структура комплексної екологічної оцінки впливу системи  «АДС» 

на об’єкти довкілля 
 

Рівні ієрархії системи  «АДС» складаються з комплексу елементів, кожен з яких 
пов'язаний з елементами наступного рівня структурними взаємозв’язками, що 
характеризують та описують види впливів, їх природу, умови розповсюдження і накопичення 
тощо. Доцільно звернути увагу, що запропонована ієрархія включає біотичні та абіотичні 
умови середовища, які часто не враховуються у дослідженнях, але, як показано далі, мають 
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суттєве значення у розповсюдженні впливу автомобільної дороги під час її експлуатації на 
складові довкілля, та в кінцевому на екологічну безпеку населення  прилеглих територій. 

Проведена комплексна оцінка впливу системи АДС на об’єкти НПС, що включала 
експертно-аналітичне визначення вагових коефіцієнтів вкладу кожного елемента ієрархії на 
загальний результат оцінки з використанням авторської програми «МАІ», яка реалізує 
відомий метод аналізу ієрархій Томаса Сааті з доопрацюваннями [1,2]. Метод полягає в 
декомпозиції комплексної науково-експертної задачі на більш прості складові, побудови 
ієрархічної структури, виявлення взаємозв’язків та поетапне попарне порівняння елементів 
за шкалою Т. Сааті та обрахунку узагальнених вагових коефіцієнтів та пріоритетів. 

Отримані за рівнями ієрархії вагові коефіцієнти (рис.2) дозволяють додатково 
врахувати вагу елемента кожного рівня в формування загального впливу на довкілля з 
точки зору досягнення мети завдання, сформульованого на самому верхньому рівні.  
 

  
            а)                                                                      б) 

 

 
                                                   в) 
 

Рисунок 2 – Результати комплексної екологічної оцінки впливу системи «АДС» на 
об’єкти довкілля. 

а) вагомість критеріїв в комплексній оцінці впливу на довкілля системи АДС; б) внесок 
показників, що характеризують фактори впливу на довкілля системи АДС; в) вагові 

показники складових довкілля, що зазнають впливу від АДС 
 

Результати оцінки комплексного впливу системи АДС на об’єкти довкілля (рис. 2а) 
вказують, що внесок у загальний вплив елемента «СК1 Авто» не перевищує 61,75 %, 
елемента «СК2 Дорога» – 29,69 %, а елемента «СК3 Середовище» – 8,56 %, тобто внесок 
елемента «СК3 Середовище» складає менше 10 % від загального впливу та є необхідним 
для врахування, бо сприяє його розповсюдженню. 

З діаграми (рис 2б) видно, що значний внесок мають «Ф-1 Гази» 46,46 % і «Ф2-
Фізичний вплив» 27,06 % від загального комплексного впливу системи АДС.  

Пріоритетність показників складових довкілля, що зазнають впливу від АДС 
розподілились за ваговими коефіцієнтами наступним чином: внесок на «СД4-Біота» 
складає 32,14 % загального впливу, на «СД1- Повітря» – 31,52 %, «СД5- Людина – 18,72 %, 
«СД3-Грунт» – 13,97%, та «СД2-Вода» – 3,65 % (рис 2в).  
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8,56%
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Оскільки, вагові показники стану біоти та повітря дуже близькі, але загальний вплив 
на живі організми складає 50,86% і значно перевищує значення повітря, зроблено 
припущення, що оцінювання забруднення повітря, води та ґрунту без урахування біотичної 
складової не є достатньою та об’єктивною. Тобто ієрархічний підхід з експертним 
визначенням вагових коефіцієнтів кожного з елементів у комплексному оцінюванні впливу 
на довкілля системи АДС є найбільш наочний та зрозумілий, але потребує подальшої 
перевірки з використанням натурних та лабораторних досліджень. 

Для проведення натурних досліджень була обрана ділянка магістральної 
автомобільної дороги  М-29 Харків-Дніпропетровськ (20-22 км), як типової, з точки зору 
комплексності впливу на всі складові довкілля (типовість ділянки буде описана в додатковій 
публікації – прим. авторів), технічні характеристики якої вказані в табл.1.  

Автошля́х М 29 – автомобільний шлях міжнародного значення в Україні, що є 
частиною Європейського маршруту E105, який проходить від Норвегії через Росію до  Україн
и.  Цей автошлях є швидкісним дублером М18, і має по дві смуги руху в кожен бік.  

 
Таблиця 1 – Технічні характеристики автомобільної дороги  М-29. 

 

Показник 

 

Характеристика 

Тип дороги магістральна а/д 

Тип покриття асфальт 

Ширина земляного полотна 26,5 м. 

Ширина проїзної частини 16 м. (4 смуги руху) 

Ширина центральної розділової смуги 8 м. 

Ширина смуги для зупинки 2,5 м. 

Інтенсивність руху 2 680 авт./добу 

Склад руху: 

  легкі вантажні автомобілі (до 2,5 т)   

  середні вантажні автомобілі (до 5 т)   

  важкі вантажні автомобілі (більше 8 т)  

  мікроавтобуси  

  автобуси  

  легкові автомобілі  

  

21,6 %, 

13,4 %, 

6,0%, 

17,2 %, 

1,5 %, 

40,3 %; 

Середня швидкість руху 110 км/год 

 
На придорожній території вибраної ділянки автомобільної дороги було проведено  

індикацію стану забруднення повітряного середовища наявної динаміки в точках відбору 
проб (метод прямих натурних досліджень) та відібрані зразки ґрунту та рослинності для 
визначення вмісту в них важких металів (лабораторні дослідження). 

Для вибору оптимальних ділянок відбору проб використовували комплексну станцію 
прямих вимірів з часом відгуку – лише 1с., та часом вимірювання не більше 10с. 

Станція  включає лазерний датчик якості повітря PM2.5 пилу Nova SDS011 та датчик 
параметрів середовища  Bosch Sensortec | BME680 HSMI. Використана у станції мікросхема 
BME680 має вбудований металооксидний датчик (Metal Oxide Semiconductor) летких 
органічних сполук (ЛОС) та датчики, що дозволяють вимірювати тиск, температуру, вологість 
і якість повітря.  

В SDS011, використано принцип лазерного розсіювання, що дозволяє оцінити 
концентрацію частинок пилу у повітрі за загальноприйнятою класифікацією - розміром від 0,3 
до 2,5 мкм і від 2,5 до 10 мкм. Точність: макс.  ± 10 мкг/м3. Діапазон робочої температури: -10 
... +50 ° С.  

В вибраних точках натурних досліджень за допомогою зазначеної станції, спочатку, 
було зафіксовано наявну динаміку зміни стану атмосферного повітря в залежності від 
інтенсивності руху транспортних засобів автомобільною дорогою, а потім було відібрано 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85_E105
http://znaimo.com.ua/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://znaimo.com.ua/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F
http://znaimo.com.ua/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://znaimo.com.ua/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
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проби ґрунту та рослинності, а саме на відстані 10 м, 50 м та 100 м від полотна дороги. 
Контрольні зразки рослинності відбирались на відстані 450 м від полотна дороги. 

Для вибраної типової ділянки основними рослинами-індикаторами слугували: парило 
звичайне (eupatoria), береза бородавчаста (betula pendula), верба біла (salix alba) , сосна 
звичайна (pinus sylvestris), деревій щетинистий(achillea setacea)  та вільха клейка(alnus 
glutinosa). Динаміка впливу на довкілля в системі «АДС» оцінювалась за показниками вмісту 
ВМ, з використанням стандартних лабораторних методів, в рослинах-індикаторах, які є 
типовими для прилеглої до дороги місцевості.  

Вплив важких металів на живі організми є наразі темою актуальною, оскільки важкі 
метали є одними з основних хімічних забруднювачів навколишнього середовища [3]. 

Водночас з відбором зразків рослинності було проведено відбір проб ґрунту методом 
«конверту» з шарів 0-5 см. та 5-10 см., проби відбирались на тих самих ділянках що й зразки 
рослинності [4].  

Відібрані проби рослинності та ґрунту було передано в лабораторію хіміко-
аналітичних досліджень Науково-дослідної установи «Український науково-дослідний 
інститут екологічних проблем» для подальшого проведення хімічних аналізів. 

На основі результатів лабораторних досліджень передбачається побудова графіків 
залежності накопичення у рослинності та ґрунтах забруднювачів з наступним використанням 
рослин у якості біоіндикаторів динаміки стану безпосередньо в природному середовищі за 
період їх вегетації. 

Підсумовуючи вищесказане, необхідно також відмітити, що застосування експрес-
оцінки прямих вимірів дозволить проводити відбір проб лише в тих точках де спостерігається 
динаміка наявного складу ЗР в атмосферному повітря, що прямо корелює з інтенсивністю 
руху транспорту автомобільною дорогою. 

 
Література 
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екологической безопасностью протяженніх гидротехнических сооружений// Восточно-
европейский журнал передовых технологий. – 2009. - № 2 – С. 21-28. 
2.Аніщенко Л. Я. Оцінка пріоритетності варіантів здійснення планованої діяльності за 
критеріями екологічної безпеки/ Л. Я. Аніщенко, Б. С. Свердлов, Л. А. Пісня// Восточно-
европейский журнал передовых технологий. – 2009. - № 4 – С. 22-28. 
3.Луканин В. Н.  Промышленно - транспортная экология / В. Н. Луканин, Ю. В. Трофименко/ / 
учебн. для вузов./ - М.: Высшая школа, 2001. - 273 с. 
4. Руководство по методам и критериям согласованного отбора проб, оценки, мониторинга и 
анализа влияния загрязнения воздуха на леса. Часть IV. Отбор проб и анализ хвои и 
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загрязнения воздуха на леса). 
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ОБҐРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ 
ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД  МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ  
 

Останнім часом в Україні великого значення набуває проблема екологічної безпеки 
поверхневих водних об’єктів, які стабільно забруднюються викидами неочищених або 
недостатньо очищених промислових стічних вод харчової промисловості [1,2]. Одним з 
основних джерел забруднення водойм є стічні води підприємств з переробки молока: 
молокоприймальні пункти, сепараторні відділення, міські молочні заводи, сироробні і 
маслоробні заводи [3-5]. На території України в даний час розташовано близько 300 
підприємств по переробці молока, які за обсягом сировини можна розділити на три групи: 
великі – близько 40 підприємств (>100 тис. тонн молока на рік), середні (50-100 тис. тонн 
молока на рік) – близько 50  підприємств та малі – близько 200 підприємств (<50 тис. тонн 
молока на рік). Стічні води молокопереробних підприємств відносяться до категорії 
висококонцентрованих вод нестабільного складу. Основними нормативними показниками, 
якими прийнято характеризувати небезпечність цих стічних вод є хімічне споживання кисню 
(ХСК) (1000-5000 мг О2/л), біохімічне споживання кисню (БСК5) (700-3700 мг О2/л), загальний 
вміст ефіророзчинних речовин (200-400 г/л), загальний вміст нітрогену (20-170 мг/л), 
показник кислотності рН (3,6-10,4). Окрім згаданих показників стічні води технологій 
переробки молока характеризуються підвищеним вмістом завислих речовин (1200-2900 
мг/л), сульфатів-іонів SO4

2− (140-160 мг/л), хлорид-іонів Cl− (168-400 мг/л), іонів амонію NH4
+ 

(6-12 мг/л), фосфат-іонів PO4
3- (100-145 мг/л), іонів кальцію Ca2+ (150-200 мг/л). Дисперсна 

фаза стічних вод представлена нерозчинними у воді жирами та частинками коагульованого 
білка [6,7]. 

До традиційних методів очистки стічних вод підприємств молочної промисловості 
відносяться найбільш широко відомі у вітчизняній та закордонній літературі методи 
біологічної очистки [4, 8, 9]. Проте, внаслідок високої концентрації забруднень у стічних 
водах, які потрапляють до біологічних очисних споруд, у більшості випадків не 
забезпечується необхідний ступінь очищення та, крім того, порушується робота біологічних 
споруд аж до повної їх паралізації. У зв’язку з цим останнім часом приділяється увагу 
розробці методів попередньої очистки, що дозволяє знизити концентрацію жирів, зважених 
речовин, біогенних елементів у стічних водах до санітарних норм, за яких забезпечується 
ефективна робота біологічних очисних споруд. 

Одним з простіших методів попередньої очистки є відстоювання. Використання 
відстоювання у системах споруд механічної очистки дозволяє знизити концентрацію жирів та 
зважених речовин у стічних водах на 40-50% [10]. Переваги флотаційних методів очистки, в 
порівнянні з відстоюванням, зумовлені високою швидкістю флотаційних процесів та 
безперервною аерацією стічних вод у ході процесу. Використання напірної флотації 
забезпечує ступінь очистки стічних вод за зваженими речовинами – на 89-96%, за жирами – 
на 90-95%, за ХСК – на 27-40%, за БСК – на 26-40% та за фосфат-іонами – на 56-63% [5,6]. 
Для інтенсифікації процесу флотації авторами [5,6] винайдена нова конструкція діафрагми, 
яка дозволила на 10-15% знизити витрати коагулянту алюміній сульфату. При цьому на 
ступінь очистки це не вплинуло. Недоліками флотаційних методів є недостатній ступінь 
очистки, використання хімічних реагентів і коагулянтів, що зумовлює збільшення споруд 
систем очистки та забруднення вод сульфат-іонами та хлорид-іонами. Крім того, внаслідок 
специфічності забруднень – зважених речовин (краплі жиру, сирне зерно та ін.) відбувається 
злипання та забруднення клапанів насосів, арматури та ін. Використання рециркуляції 
виключає ці недоліки, але потребує збільшення продуктивності флотаційної установки, 
збільшує вартість її експлуатації та в цілому вартість очистки.    
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Найбільш розповсюдженими є методи хімічної очистки коагулянтами – солями 
сульфатами, оксохлоридами алюмінію або феруму, хлоридом кальцію та ін. [11-13], які 
забезпечують не тільки ефективне видалення жирів, а й біогенних елементів – сполук 
нітрогену і фосфору, що має велике значення для подальшого біологічного очищення. У ряді 
випадків ці методи недостатньо ефективні та, окрім того, потребують зневоднення великого 
об’єму осадів, які утворюються при реагентній обробці та подальшому відстоюванні. Тому 
найчастіше поєднують хімічну обробку з подальшою, наприклад, напорною флотацією 
[14,15] або з іншими фізико-хімічними методами. У деяких роботах після хімічної обробки для 
вилучення органічних забруднювачів рекомендується використання сорбентів на основі 
мінеральних матеріалів – бентонітів, каолінів, цеолітів та ін. [10,16,17] або фільтрів та 
мембран з синтетичних полімерних матеріалів [18-20]. Основними недоліками, що утруднює 
застосування реагентних та реагентно-сорбційних методів, є громіздкі реагентні ємності та 
утворення великої кількості осадів, які потребують подальшої переробки. Крім того, при 
використанні сорбентів, фільтрів чи мембран, виникає необхідність регенерації або, при 
неможливості відновлення працездатності, утилізації використаних матеріалів. Необхідно 
також відмітити, що у зв’язку з жорсткішими вимогами до якості очищених вод, фактором, що 
лімітує використання реагентних методів очистки, є обмеження вмісту хлорид і сульфат-
іонів, які зазвичай вносяться при додаванні поширених хімічних реагентів: солей хлоридів і 
сульфатів феруму, оксихлоридів алюмінію і феруму, хлориду кальцію та ін.  

Електрохімічні методи очищення забезпечують високий ступінь видалення 
забруднень зі стічних вод. Електрохімічні установки компактні та прості у використанні. 
Серед електрохімічних методів, що в теперішній час використовуються для очищення стічних 
вод від жирів, необхідно відмітити електрофлотацію, електрокоагуляцію та різноманітні 
схеми очищення, в яких ці методи поєднуються.  

Дослідження [21] показали недостатню ефективність електрофлотаційного видалення 
суспендованих білків з водних розчинів. Встановлено, що величина рН розчинів суттєво 
впливає на стан білкової молекули, що в свою чергу визначає ефективність 
електрофлотаційного видалення. Визначено, що при рН=4,5 та густині току 100 А/м2 ступінь 
вилучення досягає 63% для розчинів з концентрацією білку 50 мг/дм3 та 53% у випадку 
концентрації 1000 мг/м3. В роботах [22-24] показано, що використання різних методів 
флотації при локальній очистці стічних вод молочних заводів, дозволяє отримати практично 
однакові ефекти очистки, які для виробничих умов не перевищують 50-60% по зваженим 
речовинам і жирам та 20-30% по ХСК. Авторами [25] встановлено, що регулювання рН, 
температури, густини току та тривалості електрофлотаційної обробки дозволяє підвищити 
ступінь очистки стічних вод від жирних кислот до 70-80%. Встановлено, що найбільша 
ефективність вилучення жирних кислот досягається при рН≤3, температурі 10-25°С, 
тривалості обробки 10-20 хвилин та густині току 330-380 А/м2 при 0,33-0,44 кВт ч/м3. У 
розробленому [10] процесі пінно-електролітичної сепарації, який дозволяє вилучати жири та 
білки з концентрованих стічних вод, використовуються послідовно методи пневматичної та 
електрофлотації. Ступінь очистки стічних вод від жирів складає 65-70%, ХСК знижується на 
25-30%. Для підвищення глибини очищення рекомендується додавання близько 110 мг/л 
лігносульфонової кислоти. При цьому ефективність видалення жирів підвищується до 90%. 
Інші органічні сполуки практично не видаляються, оскільки ХСК знижується несуттєво (до 
35%). 

Для здійснення ефективного процесу електрофлотації важливим є вибір матеріалу 
електродів, головним чином, анодів. Відомо, що промислові окисно-рутенієві електроди 
використовуються для очистки стічних вод з високим вмістом хлорид-іонів. При інших умовах 
ці електроди швидко руйнуються. Окисно-свинцеві електроди з покриттям на основі титану 
коштовні і дефіцитні. Найпоширеніші в електрофлотаційних процесах графітові аноди 
схильні до інтенсивного зношення в області високої густини току, що характерно для 
електрофлотації [26]. Вищевказане свідчить, що використання методу електрофлотації як у 
якості самостійного методу, так і в якості допоміжного при комбінованих способах очищення, 
малоефективне. У випадку реагентно-електрофлотаційних схем очищення використання 
електрофлотації ускладнюється пасивацією електродів, наприклад, при застосуванні солей 
кальцію. Тому деякі автори [27,28] вважають, що електрофлотацію доцільно 
використовувати у якості окремого екологічно безпечного методу для доочистки слабко 
забруднених стічних вод. 
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 Перевагою методу електрокоагуляції є можливість досягання високого ступеня 
очистки без додавання хімічних реагентів (солей алюмінію, феруму та ін.). 
Електрокоагуляційна обробка стічних вод з використанням алюмінієвого аноду при густині 
току 30 А/м2 протягом 5-7 хвилин дозволяє знизити вміст жирів на 97%, зважених речовин – 
на 92%, ХСК – на 73%. У випадку застосування залізних електродів електрокоагуляційна 
обробка проводиться при більшій густині току (40 А/м2). Ступінь очистки стічних вод від жирів 
складає 96%, від зважених речовин – 98%. Залишковий вміст жирів у очищеній воді – не 
більше 20 мг/л, зважених речовин – не більше 60 мг/л, ХСК – близько 850 мг О2/л [10]. Була 
встановлена ефективність послідовного використання методів електрокоагуляції та 
електрофлотації [10,29]. При густині току в камері електрокоагуляції 20-30 А/м2 і в камері 
електрофлотації – 140 А/м2 та тривалості обробки 9 хвилин ефект очистки стічних вод від 
жирів становить 93-96%, від зважених речовин – 85-90%. Значення ХСК знизилось на 62-
65%. Автором [30] розроблений спосіб очищення стічних вод, який містить 
електрокоагуляцію та попереднє двох стадійне механічне перемішування. Спосіб дозволяє в 
1,7 разів скоротити витрати електроенергії та матеріалу електродів з одночасним 
підвищенням ефекту очистки на 3-8% при електрокоагуляції на алюмінієвих електродах і на 
9-29% збільшити ефекти очистки жирів і зважених речовин при використанні сталевих 
електродів. В результаті досліджень [31] для локальної очистки стічних вод розроблений 
метод електрокоагуляції у комбінації з реагентною обробкою, що надає можливість знизити 
вміст жиру у стічних водах з 213-285 до 7-10 мг/л. При цьому ХСК зменшується на 54-98%, 
БСК на 79-99%, вміст жирів – на 86-98% в залежності від початкового ступеня забрудненості 
стічних вод. Осад, що утворюється в процесі очищення, рекомендується зневоднювати та 
використовувати на корм худобі або у якості добрив. Результатом досліджень [32-33] є 
електрокоагулятор нової конструкції, що відрізняється від відомих шаховим розташуванням 
електродів у електродному блоці, які утворюють правильну трикутну призму. Електродний 
блок розташований у нижній частині корпусу електрокоагулятора, який також має форму 
призми. Така конструкція забезпечує високу ефективність очистки стічних вод від жирів 
(97,7%) і нерозчинених речовин (96,6%).  
 Таким чином, аналізуючи стан питання щодо існуючих методів очищення стічних вод 
молокопереробних підприємств від жирів, зважених речовин, біогенних елементів та інших 
домішок, обґрунтованим є використання електрохімічних методів – електрофлотації, 
електрокоагуляції або їх комбінації. При їх застосуванні з’являється можливість створення 
компактних водоочисних споруд та значного зниження витрат на спорудження. Завдяки 
високому ступеню видалення жирів та інших забруднень (білків, біогенних елементів) 
забезпечуються сприятливі умови експлуатації біологічних очисних споруд, а, відповідно, і 
природоохоронний ефект.        
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ У ПРОЦЕДУРІ СТРАТЕГІЧНОЇ 
ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ  

 
Для підвищення екологічної безпеки проектованої діяльності на стадії розробки та 

затвердження документів державного планування та гармонізації українського законодавства 
у галузі охорони навколишнього природного середовища з європейським, зокрема, у частині 
адаптації системи державного планування до підходу, прийнятого на рівні ЄС  [1], Україною 
було ратифіковано Протокол про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку 
впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті [2, 3] та прийнято Закон 
«Про стратегічну екологічну оцінку» [4] 

Метою стратегічної екологічної оцінки (СЕО) є сприяння сталому розвитку шляхом 
забезпечення охорони довкілля, безпечності життєдіяльності людей та охорони їх здоров’я, 
інтегрування екологічних вимог під час підготовки та затвердження документів державного 
планування. 

Зокрема, процес СЕО дозволяє органам влади, відповідальним за розробку 
документів державного планування, а також особам, що приймають рішення, враховувати: 
 ключові екологічні тенденції, потенціал і обмеження, які можуть впливати на довкілля 

або піддаватися впливу в результаті здійснення документа державного планування;  
 цілі і показники в області довкілля, що мають відношення до документа державного 

планування;  
 імовірні значні екологічні наслідки, які можуть бути викликані в результаті реалізації 

пропонованих варіантів здійснення документа державного планування; 
 заходи щодо відвернення, зменшення або пом'якшення несприятливих наслідків та 

посилення позитивних наслідків здійснення документа державного планування;  
 позицію органів влади, громадськості і, при необхідності, потенційно зачеплених 

Сторін, або інформацію, надану зазначеними суб’єктами СЕО.  
Розробка документів державного планування, зокрема планів і програм, зазвичай, є 

процесом, що багаторазово повторюється, і включає, як правило, такі завдання: 
 визначення сфери охоплення документа державного планування, яке, як правило, 

робиться на первинній стадії планування при встановленні змісту документа, спільних 
цілей і круга вирішуваних питань;  

 аналіз контексту і початкового стану, огляд поточних тенденцій розвитку, які необхідно 
взяти до уваги, існуючі обмеження і можливості для майбутнього розвитку, а також 
інші специфічні питання, на рішення яких спрямований документ, що розробляється; 

 розробку і порівняльний аналіз альтернатив документа, що розробляється, у яких 
можуть розглядатися додаткові цілі і пріоритети, варіанти видів діяльності, 
пропоновані для досягнення цих цілей, або альтернативні механізми здійснення 
планованого документа (тобто критерії вибору прийнятних дій, технічні завдання для 
подальших оцінок тощо);  

 створення супровідної документації, яка може включати визначення ролей і обов'язків 
в процесі здійснення документа державного планування і розробку програм 
моніторингу;  

 проведення консультацій з відповідними органами влади і громадськістю;  
 подальше винесення проекту документа на розгляд і затвердження. 

У процедурі СЕО особлива увага приділяється розгляду альтернатив. 
Протокол про СЕО вимагає рівного ставлення як до варіанту, запропонованого в 

проекті плану або програми, так і до альтернативних варіантів. При цьому принципово 
важливо, щоб ймовірні значні наслідки пропонованого варіанти плану або програми і 
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альтернативних варіантів були виявлені, описані і оцінені одним способом. Органу влади, 
відповідальному за затвердження плану або програми, а також органам влади і 
громадськості, залученим до процесу консультацій, має бути надана достовірна інформація 
про існуючі розумні альтернативи і про те, чому їм не було віддано перевагу. Отже, 
достатньо повна інформація повинна бути представлена для кожної з розумних альтернатив.  

При проведенні СЕО можуть  розглядатися різні типи альтернатив: 
 цілісний варіант плану або програми, альтернативний по відношенню до спочатку 

запропонованого варіанту, можливо, спрямований на досягнення того ж самого 
набору цілей; 

 альтернативні варіанти окремих елементів плану або програми, також спрямовані на 
досягнення того ж самого набору цілей;  

 альтернативні варіанти цілей і завдань. 
Типи можливих альтернатив можуть при цьому включати альтернативні місця 

здійснення плану або програми, режими землекористування, технології, часові рамки, 
траєкторії розвитку тощо. 

При вирішенні питання про те, які альтернативи є розумними, можуть бути розглянуті 
різні обмеження: географічні, фінансові або пов'язані з цілями  (так, варіант, абсолютно 
несумісний з цілями плану або програми, не може  вважатися розумною альтернативою). 
Альтернативи повинні бути реалістичними. Навмисний вибір для оцінки альтернатив, що 
призводять до набагато більших негативних наслідків, з метою представити пропонований 
варіант як найкращий, не відповідає цілям СЕО. Крім того, щоб бути реалістичними, 
альтернативи повинні відноситися до сфери компетенції зацікавленого органу влади з точки 
зору як повноважень, так і території. 

Для комплексної оцінки впливів планів і програм з досить великою кількістю вхідної 
інформації та широким набором альтернатив часто застосовуються матричні методи, що 
належать до групи експертних [5-7].  Однак існують проблемні аспекти матричних методів: 
обмежені прогностичні можливості; громіздкість побудови, що ускладнює аналіз, труднощі 
при агрегуванні показників, за якими характеризуються впливи, низька об'єктивність оцінок. 

Планована діяльність разом з навколишнім середовищем являє собою складну 
систему: сукупність елементів, що знаходяться у відносинах і зв'язках один з одним. Однак, 
при традиційно використовуваному при вирішенні завдань оцінки впливів послідовному 
лінійному підході формується безліч часткових висновків про наслідки впливів для окремих 
компонентів навколишнього середовища, а при складанні комплексної оцінки виникає 
проблема узагальнення часткових результатів.  Завдання комплексної оцінки впливів і 
прийняття рішень з вибору найбільш екологічно безпечного варіанту планованої діяльності 
на принципах багатокритеріальності недостатньо ефективно вирішуються існуючими 
методами. Для вирішення таких завдань і побудови системи управління екологічною 
безпекою діяльності є доцільним застосування методів системного аналізу. 

Базовим сучасним методом визначення пріоритетів в складних задачах прийняття 
рішень є метод аналізу ієрархій (МАІ), застосування якого усуває ряд недоліків існуючих 
матричних методів і дозволяє використовувати запропоновану Т. Сааті універсальну шкалу 
для попарного порівняння експертних суджень [8]. 

Експертно-аналітичні процедури із застосуванням МАІ, виконуються у такому порядку: 
декомпозиція задач у вигляді ієрархічної побудови окремих елементів, що досліджуються, 
побудова матриць домінування (суджень) шляхом находження відношень між елементами 
ієрархії через попарне порівняння та присвоєння бальних оцінок, наступний синтез і 
визначення пріоритетів. Чим більшим є отриманий пріоритет, тим кращою вважається 
альтернатива за обраними критеріями. 

Декомпозиція задачі (проблеми) і побудова ієрархічної структури дозволяє виділити 
для подальшого аналізу більш прості складові, а попарне порівняння елементів між собою за 
універсальною шкалою робить можливим числове представлення значущості кожного 
елементу ієрархії для досягнення поставленої мети. 
Цей метод був успішно використаний у науковій практиці УКРНДІЕП для вирішення складних 
задач прийняття рішення у сфері охорони природи та екологічної безпеки [9-14].  
Використання МАІ у процедурі СЕО дозволяє: 
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- розробити ієрархічну структуру варіантів документу державного планування або його 
окремих складових; 

- виявити найслабкіші елементи кожної структури, які доцільно підсилювати, і зробити 
перерозподіл ресурсів від більш сильних елементів до більш слабких; 

- виключити елементи структури менш значущі для посилення позицій більш значущих; 
- вибрати пріоритетні напрямки розвитку з урахуванням критеріїв екологічної безпеки.  
- впроваджувати кластерний підхід: укрупнення елементів структури, наприклад, 

об'єднання органів місцевого самоврядування, майданчиків розміщення, технологічної 
політики в рамках розглянутої території, екологічної ситуації тощо  в один кластер.  

На підставі розробленої структурної схеми СЕО при реалізації обраного варіанту 
Програми або Плану або окремих її складових є можливим: 

- контролювати виконання окремих структурних елементів; 
- доповнювати або зменшувати кількість елементів з розрахунковою оцінкою наслідків 

для всієї системи; 
- проводити перерахунки при зміні обсягів і джерел фінансування даної Програми або 

Плану;  
- для уточнення СЕО проводити перерахунки при зміні екологічної ситуації в даному 

регіоні;  
- для довгострокових планів або програм проводити при необхідності перерахунки за 

умов зміни часових переваг, пріоритетів розвитку регіону, технологічної або енергетичної 
політики в регіоні. 
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О КОНЦЕПЦИИ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИИ 
В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СФЕРЕ  

 
Ежегодно в мире случается множество техногенных аварий разного масштаба. Уже с 

начала XXI века произошло более десятка крупнейших аварий на различных технических 
объектах, приведших к многочисленным человеческим жертвам и реальным 
катастрофическим экологическим последствиям. Эти события еще раз доказали, что 
абсолютно безопасных технологий не существует, что все технологии являются 
потенциально опасными. Тем не менее, главная опасность заключается не в самих 
технологиях, а в отношении к ним. 

Причиной многих техногенных аварий, катастроф, чрезвычайных происшествий, 
загрязнения окружающей среды являются ошибки, допущенные персоналом, т.е. 
человеческий фактор, который во многих случаях является превалирующим. 

Для устранения этой причины необходимо, в первую очередь, изменить 
мировоззрение людей и существующую систему ценностей и сформировать такие нормы 
поведения персонала, которые были бы направлены на уменьшение рисков для человека и 
природной среды. Это даст возможность увеличить степень защищенности сложных 
техногенных систем не только от влияния социально-психологических, но и от воздействия 
технических и организационных факторов, приводящих к разрушению таких систем, т.е. к 
повышению их безопасности. 

В настоящее время сформирована и внедрятся в практику своего рода единая 
«философия безопасности», возникновение которой в конце ХХ века было обусловлено 
ростом разнообразных опасностей, вызванных активной человеческой деятельностью. 
Философский подход к рассмотрению опасностей позволяет выработать меры, 
обеспечивающие безопасность, через анализ безопасности как системы, в единстве её 
онтологических, гносеологических и нравственных оснований и выявить её сущность.  

Онтологические подходы позволяют раскрыть содержание и сущность изучаемой 
объективной реальности, которой является безопасность, сформулировать её понятие и 
представить наиболее общее определение.  

Применение гносеологических методов познания позволяют раскрыть особенности 
безопасности как сложного социального явления, проникнуть в её внутреннюю 
противоречивую природу и выявить сущность безопасности, что является важнейшим 
условием, позволяющим сформулировать основные закономерности её становления, 
развития и функционирования.  

Нравственный аспект непосредственно связан с выяснением роли и места личности 
как активного субъекта деятельности по обеспечению безопасности. Он включает в себя 
концепцию культуры безопасности, раскрывающую роль человеческого фактора в 
обеспечении безопасности.  

Как часть нравственного аспекта «философии безопасности», эта концепция 
объединяет в себе «безопасность» с такой философской категорией, как «культура», 
которая в Википедии определяется как «набор правил, которые предписывают человеку 
определённое поведение с присущими ему переживаниями и мыслями, оказывая на 
него, тем самым, управленческое воздействие».  

Системный философский подход к безопасности, отражающий наиболее общие и 
существенные связи и отношения действительности, позволяет дать следующее её 
определение. Безопасность - это «состояние сложных систем, в первую очередь 
социальных, обеспечивающих и гарантирующих сохранение их целостности, 
устойчивого динамического развития и эффективного функционирования, 
направленного на достижение заданных целей, и тех объективных условий, которые 
этому способствуют». Это общее определение, во-первых, указывает на социальную 
природу безопасности и, во-вторых, - на зависимость от внутренних и внешних факторов, 
воздействующих на систему. В связи с этим, можно полагать, что оно является основой 



19 
 

более частных определений безопасности, в которых раскрываются факторы, влияющие на 
состояние и функционирование системы, например, «экологическая безопасность», 
«радиационная безопасность», «пожарная  безопасность» и др.  

Кроме того, что следует особо подчеркнуть, в этом определении безопасность 
выступает гарантом обеспечения устойчивого развития, которое предполагает 
гармонизацию отношений между экологической, социальной  и экономической сферами  
общества.  

Таким образом, объединяя понятия «культура» и «безопасность», «культуру 
безопасности» можно трактовать как набор правил поведения людей, 
обеспечивающих и гарантирующих безопасное состояние, функционирование и 
развитие сложных систем. 

Соблюдение принципов культуры безопасности является в настоящее время главным 
приоритетом безопасной деятельности потенциально опасных, являющихся источником 
риска для человека и окружающей среды, объектов и систем. 

Среди тех отраслей, которые сегодня являются мировыми лидерами практической 
реализации «философии безопасности» и «культуры безопасности», как её составной части, 
являются авиация и ядерная энергетика − возможно, из-за того, что чрезвычайные 
ситуации, причиной которых чаще всего является человеческий фактор, здесь случаются 
наиболее часто и угроза жизни людей носит массовый характер.  

Начиная с 80-х годов прошлого века, вопросы, связанные с безопасностью своей 
деятельности, начали активно обсуждать и в медицинских кругах. А в последнее время 
большое внимание медики стали уделять роли культуры безопасности в предотвращении 
медицинских ошибок.  

 
Культура безопасности  в авиации 
Главную роль человеческому фактору в обеспечении безопасности полетов  отводили 

уже на заре развития авиации. Но, начиная с 70-х годов прошлого века, когда в мире 
наметился рост использования парка гражданской пассажирской авиации, этому вопросу 
начали уделять особое внимание. С тех пор техническая и нормативно-законодательная 
база гражданской авиации постоянно усовершенствуется и развивается, в т.ч. с учетом  
влияния человеческого фактора. 

В 2009 году рабочая группа по системе управления безопасностью полетов в 
авиационной промышленности и культуре безопасности Европейского агентства по 
авиационной безопасности предложила под культурой безопасности понимать жизненную 
позицию, которая выражается в отношении к безопасности как к непреходящей ценности, 
разделяемой каждым работником организации на всех ее уровнях. (Концептуальные рамки 
культуры безопасности, 2009).  

 А в Руководстве по управлению безопасностью полетов ( 2013, п.2.6) говорится, что 
культура безопасности должна существовать в государственных организациях гражданской 
авиации, а также в организациях поставщиков продукции и обслуживания. Главной её 
составляющей должна быть личная ответственность за безопасность полетов каждого 
члена коллектива и руководства организации, уверенность в системе безопасности, а также 
документально оформленный свод правил и процедур в области безопасности полетов. 
Культура безопасности не сможет быть эффективной, если не встроена в собственную 
культуру организации. 

Культура безопасности в ядерной энергетике 
Термин «культура безопасности» в ядерной энергетике впервые появился в 1986 

году в «Итоговом докладе Международной консультативной группы по ядерной 
безопасности (МКГЯБ) на совещании по рассмотрению причин и последствий аварии в 
Чернобыле», опубликованном МАГАТЭ в Серии изданий по безопасности,                        № 
75 – INSAG -1.  

В 1989 году вышел доклад МКГЯБ «Основные принципы безопасности атомных 
электростанций» (Серия изданий МАГАТЭ по безопасности, № 75 – INSAG - 3), в котором 
термин «культура безопасности» наполняется содержанием. «Культура безопасности» 
определяется здесь, как фундаментальный управленческий принцип, а её ключевым 
элементом определена «психология безопасности». 
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Тем не менее, значение понятия «культура безопасности» оставалось неоднозначным 
для толкования, и к тому же отсутствовало руководство относительно того, как можно 
оценить культуру безопасности.  

В 1991году в докладе INSAG – 4 «Культура безопасности» (Серия изданий МАГАТЭ по 
безопасности, № 75-INSAG-4) понятие «культура безопасности» было конкретизировано, а 
также раскрыта суть культуры безопасности применительно к организациям и отдельным 
лицам, занятым деятельностью в области ядерной энергетики (Рис.1).  

 

 
Рисунок 1 – Составляющие культуры безопасности (воспроизведено по INSAG-4) 
 
Этот документ дал основу для суждения об эффективности культуры безопасности в 

конкретных случаях с целью определения возможных усовершенствований.  
В докладе INSAG – 4 дано следующее определение культуры безопасности: 

«культура безопасности – это такой набор характеристик и особенностей 
деятельности организаций и поведения отдельных лиц, который устанавливает, что 
проблемам безопасности АС, как обладающим высшим приоритетом, уделяется 
внимание, определяемое их значимостью».  

Следует сказать, что данное определение не конкретизирует проблему мотивации и 
ответственности в разрезе рассматриваемого понятия. Оно лишь отражает необходимость 
приверженности постоянному и систематическому поддержанию безопасности и личной 
ответственности всех лиц, связанных с деятельностью объектов атомной энергетики. 

Автор настоящей статьи считает, что, хотя это определение и относится к атомной 
энергетике, оно вполне может быть применимо и к другим отраслям. Его суть не поменяется 
от замены слов «АЭС» на название другого технического объекта.   

Последующие отчеты и доклады Международной консультативной группы были 
посвящены совершенствованию процесса обеспечения культуры безопасности на объектах 
атомной энергетики: 
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INSAG. Серия «Отчеты по безопасности», 50-C/SG-Q11. Развитие культуры 
безопасности в ядерной деятельности: практические предложения в помощь прогрессу, 
(1998); 

INSAG–12. Основные принципы безопасности атомных электростанций (новая 
редакция INSAG–3), (1999); 

INSAG–13. Управление эксплуатационной безопасностью на атомных станциях (1999), 
в котором анализируются организационные вопросы обеспечения «культуры безопасности 
отличного качества»; 

INSAG–15. Основные вопросы повышения культуры безопасности, (2002). В 
предисловии к этому докладу отмечается, что написан он, в первую очередь, для 
практической деятельности, с тем, чтобы не только понимать сущность концепции, но, 
главное, количественно оценивать состояние выполнения принятых мер по исключению и 
минимизации рисков посредством использования универсальных критериев. 

Следует особо подчеркнуть, что  в документах МАГАТЭ серии INSAG, начиная с 
INSAG-3,«культура безопасности» определена как фундаментальный управленческий 
принцип безопасности, т.е. является целью, для которой создается вся система 
управления безопасностью. 

Эта тема развивается и находит отражение в Нормах МАГАТЭ по безопасности, 
например, в Руководствах по безопасности «Применение систем управления для 
установок и деятельности», (2009) и «Системы управления для ядерных установок», 
(2014), которые указывают на то, как система управления должна использоваться для 
оказания содействия и поддержки высокой культуры безопасности. 

Несмотря на наличие большого числа руководящих документов МАГАТЭ, которые 
способствовали тому, что культура безопасности стала главным приоритетом безопасной 
эксплуатации АЭС во всем мире, суть концепции культуры безопасности все еще 
дискутируется профессионалами и экспертами.  

Тем не менее, все официальные и неофициальные подходы объединяет общий 
принцип: эффективность безопасности определяется не только используемым 
оборудованием и совершенством технологии, структурой управления, но, в первую 
очередь, действиями людей, связанных с эксплуатацией АЭС. 

Следует сказать, что принципы «философии безопасности», включающие в себя 
концепцию культуры безопасности, равным образом применимы не только к атомной 
энергетике и авиации, но и к другим объектам потенциальной опасности для человека и 
окружающей среды. Однако, вне зависимости от сферы применения, культура безопасности 
имеет мировоззренческую, социокультурную, нравственную и законодательно-нормативную 
составляющие, обусловливающие формирование такого климата в коллективе, при котором 
безопасность является делом повседневного внимания. 

Главный смысл понятия «культура безопасности» применительно к этим объектам 
заключается в том, что культура безопасности - это результат индивидуального и 
группового отношения, восприятия, знаний, шаблонов поведения, который 
определяет приверженность безопасности, а также стиль и навыки управления 
риском в организации. 

В организациях, критических с точки зрения разных видов опасности, культура 
безопасности начинается с выявления источников потенциальной угрозы, понимания против 
чего эта угроза направлена и какие меры необходимы, чтобы противостоять ей. Она 
подразумевает не только техническую грамотность и профессионализм людей, вовлеченных 
в сферу соответствующей деятельности, но и их желание неукоснительно следовать 
установленным нормам, правилам, регламентам, процедурам. 

Внедрение в практическую деятельность предприятий и организаций концепции 
культуры безопасности – это реальный шанс преодолеть «реактивный» (запаздывающий) 
характер традиционных систем обеспечения безопасности, нередко лишь реагирующих на 
уже случившиеся неприятности, но и сформировать «упреждающую» политику 
безопасности, направленную в будущее. Отсюда в частности следует, что формирование 
«безопасного» специалиста является ее важнейшей составной частью. 

Говоря про техногенные аварии и об опасностях, возникающих при этом, в первую 
очередь следует назвать повышенный экологический риск, который они вызывают. Для 
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недопущения таких аварий и служит концепция культуры безопасности, которая призвана 
снизить роль человеческого фактора в возникновении таких аварий. 

В некоторых публикациях, в которых рассматриваются проблемы безопасности 
населения в условиях антропогенного воздействия на природную среду, применяется 
понятие «культура экологической безопасности», хотя однозначного, общепринятого и 
закрепленного в  нормативных документах определения того, как следует трактовать это 
понятие, не существует.  

Как правило, давая определение понятию «культура экологической безопасности», 
исходят из определений экологической опасности (или безопасности), экологической 
культуры и из поставленных задач, направленных на решение соответствующей  проблемы. 

Например, в статье, в которой идет речь о формировании культуры экологической 
безопасности у детей, дано следующее определение: «Культура экологической 
безопасности – это совокупность экологических знаний, умений и навыков (компетенций) в 
области природоохранной деятельности, экологически осознанная деятельность и 
поведение человека не наносящая вред как природной, так и социокультурной среде». 

Это определение не раскрывает сущности понятия «культура безопасности», а 
содержит лишь перечень мер, которые следует предпринять для обеспечения безопасности. 
По сути, оно близко к понятию экологической культуры.  

Автор настоящей статьи считает, что к вопросу об определении понятия «культура 
экологической безопасности» для объектов потенциальной опасности надо подходить с 
позиций общей «философии безопасности», принципов устойчивого развития организации, 
а также с учетом рекомендуемого международными Стандартами интегрированного подхода 
к системе управления, включающей в себя экологические, экономические, организационные 
и социально-нравственные составляющие.  

Таким образом, если принять во внимание вышесказанное, то понятие «культура 
экологической безопасности» можно трактовать как частный случай «общего» 
понятия «культура безопасности», но применяемого к экологической сфере 
деятельности предприятий и организаций в конкретных областях их 
функционирования.  
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МАГМАТИЧЕСКОГО ГЕНЕЗИСА АРХЕЙСКИХ 
ЖЕЛЕЗИСТЫХ КВАРЦИТОВ УКРАИНСКОГО ЩИТА И ИХ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ЛОКАЛЬНОЙ 
ПЕРЕРАБОТКИ В БОГАТЫЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ РУДЫ ПРИ ВЫЩЕЛАЧИВАНИИ ИЗ НИХ 
КРЕМНЕЗЕМА МОРСКОЙ ВОДОЙ В ФАНЕРОЗОЕ  
 

Одной из наиболее устойчивых парадигм геологии докембрия является осадочная 
природа железистых кварцитов, благодаря их полосчатости, которая принимается за 
осадочную слоистость [1]. И это несмотря на архейский возраст железистых кварцитов (не 
менее 3.0 млрд лет), а также на наличие дайкоподобных маломощных тел железистых 
кварцитов /около 20 см мощности/ среди архейских плагиогранитов Ингулецкого блока. А 
также преимущественное крутое, вертикальное залегание железистых кварцитов. Здесь 
также надо учитывать возраст появления жидкой воды на поверхности Земли около 2,2 
млрд. лет в протерозое и поэтому архейские железистые кварциты имеют  магматогенную, а 
не осадочную природу. Возникновение и термодинамическая эволюция верхних геосфер - 
атмосферы, гидросферы, земной коры, биосферы являются сложными проблемами, 
поскольку для их решения нужно восстановить их состав, РТ условия, термодинамическую 
эволюцию, а прежде всего режим температуры, который является определяющим для 
геохимических процессов формирования геосфер [2]. 

Можно определить уменьшение температуры земной поверхности по кинетическому 
уравнению остывания поверхности нагретого тела: 

    T = To·e-kt , или lnTo - lnT= kt,  (1) 
где To – начальная температура кристаллизации первичной эндербитовой земной 

коры по Добрецову Н. Л. [3]: 800 оС или 1073 К, Т – конечная современная температура 
поверхности Земли (25 оС или 298 К), t - продолжительность остывания от 3,8 млрд. лет до 
современности, k– константа скорости (0,35). По этой формуле (1) критическая температура 
воды с переходом от газа к жидкости (375 оС при давлении водяного пара 220 атм) была 
достигнута 2,1 млрд. лет назад, что совпадает с возрастом 1,9-2,0 млрд. лет первых 
гидротермальных месторождений золота и урана на Украинском щите (Желтореченское,  
Клинцы, Мичуринское  и др.) [4].  

Континенты с глубиной представлены разного состава геосферами с 
увеличивающейся плотностью (г/см3): гранитоидной (2,6) до глубины 30-50 км, габбровой 
(2,9) до глубины 100 км, перидотитовая (3,2) до глубины 300-300 км, далее следуют 
железисто-кремнистые геосферы мантии Земли: низкожелезистая с содержанием до 20 % 
магнетита с плотностью 3,3-3,6 до глубины 700 км; среднежелезистая геосфера с с 
содержанием магнетита до 40%,  плотностью 3,6-4,0 до глубины 1000 км [5]. Глубже идут 
все более высокожелезистые минеральные  геосферы с увеличением содержания железа 
вплоть до 100% на глубине 2900 км, ниже которой следует расплавленное железное ядро 
Земли.  

Структурно-геологические соотношения между отмеченными геосферами 
(плагиогранитовой, габбровой, перидотитовой и железисто-кварцитовой) обычно достаточно 
сложные, а Восточном Новоданиловском участке Приазовья они  вполне определенные и 
свидетельствуют о их магматогенном генезисе (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Схематическая геологическая карта Восточного Новоданиловского участка 

(а). и - б - геологический разрез по линии А–Б. Породы: 1 – плагиогранитоиды,  
2 – основные кристаллосланцы (габброиды), 3 – итабириты (железистые кварциты),4 – 

метаультрабазиты (перидотиты), 5 – гнейсы, 6 – скважины [6]. 
 

Как видно из рисунка 1, вертикальные  тела железистых кварцитов, мощностью 
порядка 10-30 м, перемежаются с близкой с ними по мощности телами магматогенных 
габбро и перидотитов среди вмещающих архейских плагиогранитоидов. Это 
свидетельствует также о магматогенной природе этих  тел железистых кварцитов. 
Полосчатость железистых кварцитов  можно объяснить не осадочной природой, а распадом 
двух несмешивающихся расплавов (силикатного и железистого состава) в системе Fe3O4 – 
SiO2 и  FeO – SiO2   для высокотемпературных условий  (рис. 2, 3).   

 
Рисунок 2 – Диаграмма состояния системы FeO - SiO2 – Fe2 O3 с полем двух 

несмешивающихся расплавов [7, С. 174.]. 
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Рисунок 3 – Диаграмма состояния  системы  FeO - SiO2 – Fe2 O3  при температуре более 
1700 оС с областью сосуществования двух несмешивающихся расплавов (сольвус) в этой 

системе. 
 
Формирование первичных геосфер в раннем архее около 3,8 млрд. лет назад 

началось с кристаллизации верхней плагиогранитной (эндербитовой) коры, объем которой 
был примерно на 10% меньший, нежели ее первичной магмы [8]. И эти 10% объема 
первичной плагиогранитной коры были заняты преимущественно дайкоподобными 
интрузиями более глубинных магм: основного, ультраосновного и силикат-железистого 
состава. И при этом образовалась первичная земная кора по структуре  и составу подобной 
геологической структуре на рис. 1. 

Содержание магнетита в железистых кварцитах обычно составляет 20-40%, достигая 
содержания 50-60% магнетита в джеспилитах Кривбасса [1]. В то же время в структуре 
пластов железистых кварцитов Кривбасса наблюдаются рудные столбы и рудные тела 
разной  формы, в которых содержание мартита составляет 80-95%., что химически связано 
с выщелачиванием кремнезема из железистых кварцитов. А  столбообразные геологические 
тела богатых мартитовых руд обычно переходят от пластовых тел  железистых кварцитов, 
что можно объяснить действием тектоники. Таким образом, структурно и генетически тела 
руд и кварцитов связаны, поскольку руды образуются за счет джеспилитов, в основном 
благодаря выносу кремнезема из железистых кварцитов на рис 4.  

 
Рисунок 4 – Растворимость  кремнезема и  глинозема  как функция рН [9] 

Этот вынос кремнезема из железистых кварцитов и образование богатых мартитовых 
железных руд скорее всего связаны с проникновением в железистые кварциты морской 
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воды из океанической гидросферы по разломно-трещинным зонам. Морские воды имеют 
щелочную реакцию с рН = 9-10, при которой в воде растворяется до 10 ммоль/.л, т.е. 0,06 г 
SiO2 в 1 литре морской воды. Благодаря такому выщелачиванию кремнезема из железистых 
кварцитов и образуются богатые железные руды. При этом магнетит обычно окисляется до 
гематита с образованием мартитовых руд, поскольку морская вода имеет окислительную 
реакцию с повышенным Еh около 0,2. Привнос морской воды в толщу железистых кварцитов 
сопровождается также образованием щелочных амфиболов, например рибекита, что можно 
объяснить привносом натрия, содержащегося в морской воде в виде растворимой в воде 
соли NaCl. 

Надо также учитывать, что архейские железисто-кремнистые формации участвовали 
в сложной геологической истории региона в том числе в таких процессах как региональный 
метаморфизм (2,5-1,8 млрд. лет), в магматических и метасоматических процессах 
образования гранитных массивов (2,0 и 1,7 млрд. лет) [10, 11], а также в приповерхностных 
условиях в процессах кислотного выщелачивания в рифее (овручские кварциты) [12] и при 
движении  тектонических плит, горо- и осадкообразовании в земной коре в фанерозое [13], в 
том числе при проникновении морской воды в земную кору по зонам разломов и 
трещиноватости [1, 9, 13].  

Надо также отметить, что представления о магматическом генезисе архейских 
железистых кварцитов были высказаны Танатаром И. И. в 1916 г. [14]. и Белевцевым Р. Я. в 
1996 г. [15]. 

Имеется еще одна важная генетическая проблема, которая яко бы подтверждает 
осадочный генезис толщи криворожских железистых кварцитов. Эта проблема состоит в 
нахождении в ней якобы конгломератов (рис. 5). Обломочные породы здесь обычно 
представлены кварцитом, которые сцементированы мартитом или амфибол-биотитовой 
сланцеватой породой. Однако конгломератоподобный вид такой породы наблюдается лишь 
в определенном сечении породы, а в перпендикулярном сечении порода  слоистая как 
обычный полосчатый железистый кварцит или сланец.   

 

 
 

Рисунок 5 – Псевдоконгломераты – это породы,  образованные при разрывных и 
пластических деформациях железистых кварцитов и сланцев [16]. 

 
Проведенные исследования формирования и эволюции железистых кварцитов и 

железных руд от архея до современности свидетельствуют  о генетической связи между 
геохимическими процессами в разных геосферах, то есть в окружающей среде.  
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МЕТОДОЛОГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ РЕФЕРЕНЦІЙНИХ УМОВ ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ НА БАЗІ 
ДОСЛІДЖЕННЯ БІОІНДИКАЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ 

 
Вплив антропогенного навантаження  призвів до значної деградації біоценозів водних 

об'єктів, що створює значні екологічні та економічні проблеми. Для їх вирішення необхідно 
розробити нові методи моніторингу біоіндикаційних показників, методи прогнозування 
розвитку водних об'єктів та визначенні факторів впливу, що дозволять обґрунтувати заходи 
попередження антропогенного забруднення масивів поверхневих вод, а також заходи 
відновлення відповідних біоценозів.   

Антропогенні впливи на стан навколишнього середовища, при будь-яких формах їх 
прояву, змінюють природну рівновагу у функціонуванні відповідних біотичних складових 
навколишнього природного середовища, порушують їх властивості та спроможність до 
самовідновлення. 

Біотичні компоненти екосистем є найбільш чутливими до змін природного 
середовища. 

Важливою складовою системи моніторингу є біологічний моніторинг. Об’єктами 
біологічного моніторингу є біологічні системи і фактори впливу на них. При цьому 
першорядне значення для спостережень має не контроль забруднення, а контроль 
біологічних відгуків, на зміни стану зовнішнього середовища. 

Показники, що характеризують відгуки біологічних систем, підрозділяються на дві 
категорії: функціональні та структурні. В якості функціональних  використовуються показники 
росту, дихання, споживання їжі, репродуктивність, біонакопичення хімічних речовин тощо. До 
структурних показників відноситься загальна чисельність популяції, видова різноманітність, 
зміна домінантних видів тощо.  

Основними засобами збору інформації в системі біологічного моніторингу є 
спостереження та експеримент, які дозволяють виявити основні тенденції у зміненні стану 
відповідних екосистем. Методичним засобом для проведення спостережень є біоіндикація – 
залежно від часу оцінка зміни якісних і кількісних характеристик біологічних об’єктів та 
систем, що зазнають антропогенного впливу. Біоіндикацію стану природних середовищ і 
джерел їх забруднення здійснюють з використанням усіх рівнів організації тваринних і 
рослинних организмів: молекулярного, клітинного, тканинного, організменного, 
популяційного, біоценотичного та екосистемного. На практиці в системі біомоніторінгу 
гідросфери, педосфери і атмосфери застосовуються, в основному, організменний, 
популяційний і біоценотичний рівні. Для здійснення спостережень підбирають організми- 
біоіндикатори або біоіндикаторні системи.  Біоіндикація, як правило, розрахована на 
проведення довгострокових спостережень. Збір, аналіз і узагальнення результатів 
спостережень дозволяють не тільки оцінити існуючий стан природного середовища, але, 
аналізуючи характер змін його стану, прогнозувати напрямки і наслідки змін, що викликані 
біологічно небезпечним впливом. 

Біомоніторинг повинен виявляти критичні ситуації, які виникають у біологічній 
компоненті екосистем, виділяти найбільш небезпечні фактори впливу на біоту, вказувати 
напрямок розвитку і характер змін біоценозів та визначати можливі наслідки цих змін. 
Інформація, яку одержано на основі біологічних показників, відіграє таку ж важливу роль у 
системі моніторингу навколишнього природного середовища, як і отримана на основі 
фізичних і хімічних показників.  

На теперішній час теоретична і методична база  для визначення референційних умов 
водних об’єктів розроблені недостатньо. Якщо в межах району число представлених 
референційних ділянок недостатнє- застосовується прогнозне моделювання із 
використанням даних для району або ж для створення і калібрації моделі можна 
використовувати дані «запозичені» з іншого району. Однією із переваг використання 
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прогнозних підходів є те, що кількість ділянок, необхідних для надійного обрахування 
значень, середнього або похибки звичайно нижча, ніж для тих же цілей при застосуванні 
просторових підходів, що означає і меншу кількість ділянок для відбору проб, і більш низькі 
витрати на впровадження. Інша перевага використання прогнозних підходів це те, що моделі 
часто можуть бути «обернені» для перевірки можливих результатів заходів по пом’якшенню 
наслідків. Референційні значення біологічних параметрів (дескрипторів) характерні для 
непорушених людиною поверхневих вод певних типів у межах визначених екорегіонів. 
Розробка інструментарію для аналізу стану водних екосистем є необхідним етапом 
визначення та відновлення референційних умов у водних об’єктах.  За допомогою 
математичної моделі визначаються референційні умови для конкретного водного об’єкту та 
надається можливість спрогнозувати подальші зміни його екосистеми. 

Необхідна розробка методологічних основ математичного моделювання показників 
біоти в залежності від зовнішніх факторів та розширення класу досліджуваних об’єктів. При 
цьому мета роботи полягає у визначенні референційних умов водних екосистем України та 
розробці математичних моделей розвитку даних систем. 

Серед методів індуктивного навчання найбільш широкого вжитку набув такий засіб 
підтримки прийняття рішень як дерево прийняття рішень, що включає у себе два типи 
алгоритмів: 
 дерева класифікації, де результатом роботи алгоритму є виділення класів даних; 
 дерева регресії, де результат роботи алгоритму  може бути представлений в числовій 

формі. 
Важливим критерієм стану водойми є співвідношення еврибіонтів і стенобіонтів серед 

його мешканців. Зниження числа стенобіонтів за показниками прозорості або температури є 
одним з перших ознак високого антропогенного навантаження на біоценоз водного об’єкту. 

Використання в роботі прогнозних моделей, що базуються на основі нейромережевих 
алгоритмів, дозволить успішно обробляти будь-які показники, отримані при біоіндикації 
водного об’єкту. Запропонований метод дозволяє врахувати всі характеристики водойми, їх 
вплив на його біоту, і оцінити динаміку змін організмів-біоіндикаторів при забрудненні 
водойми. Використання нейромережевого алгоритму, в якому кількість організмів, 
присутність або відсутність яких є маркером певного стану водного об’єкту, використовується 
в якості змінних, дозволяє створити математичну модель водойми. Готова прогнозуюча 
модель враховує всі характеристики досліджуваної водойми, відгук на них організмів-
біоіндикаторів і повністю описує стан біоценозу. 

Слід зауважити, що нейромережевий алгоритм є динамічною структурою. Створена в 
ньому модель дозволяє не тільки відобразити поточний стан водного об’єкту  і оцінити 
ступінь антропогенного навантаження на нього, а також рівень забруднення. Таким чином, 
застосовуючи нейросетевой алгоритм для аналізу даних, отриманих в ході біондікації стану 
водойми, ми маємо можливість спрогнозувати модель розвитку водного об’єкту з 
урахуванням його стану в майбутньому. Така модель дозволяє створити досить точну 
картину розвитку біоценозу, розраховану зі зміни як одного, так і сукупності факторів, які на 
нього впливають. Застосування прогнозних моделей дозволить істотно підвищити 
ефективність біоіндикації стану водойми, даючи можливість не тільки оцінювати поточний 
стан, а й ефективно прогнозувати розвиток подій. 

Базовим біоіндикатором, що може бути використано при побудові схеми дерева 
регресії біоіндикаційної оцінки є параметр сапробності водного об’єкту. В основі машинного 
аналізу також мають лежати наступні складові:  

 
 частота ідентифікації окремих видів гідробіонтів; 
 загальна біомаса представників кожного виду; 
 індекс сапробності для кожного виду. 

Подальший розвиток представленої теми передбачає виділення кластерів 
біоіндикаторів та факторів антропогенного навантаження, а також створення циклічних 
алгоритмів, що на основі нейромережевих алгоритмів глибокого навчання та експертної 
оцінки вносять зміни у структуру моделі в процесі роботи. 
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КОМПОЗИТНЫЙ СОРБЕНТ НА ОСНОВЕ КЛИНОПТИЛОЛИТСОДЕРЖАЩЕГО ТУФА ДЛЯ 
СЕЛЕКТИВНОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ ЦЕЗИЯ ИЗ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ 

 
В связи с тем, что в Украине остро стоит вопрос очистки технологических растворов, 

почв, подземных и поверхностных вод, загрязненных радионуклидами в результате 
Чернобыльской катастрофы и работы предприятий ядерного топливного цикла, особую 
актуальность приобретает разработка новых высокоэффективных сорбентов. Для успешного 
внедрения они должны иметь такие характеристики как селективность, высокая емкость, 
способность обеспечить очистку больших объемов загрязненных вод за небольшое время, 
невысокая стоимость. 

В мировой практике для очистки водных растворов, загрязненных радионуклидами 
цезия, стронция, кобальта, урана и др. уже более 30 лет успешно используются природные 
цеолиты (клиноптилолит, шабазит, морденит) [1-3]. Например, природные цеолитовые туфы 
применялись для дезактивации аварийных радиоактивно загрязненных вод на АЭС «Три-
Майл-Айленд» (1979, США) [4], в Чернобыле (1986, Украина) [5], «Фукуси́ма-1» (2011, 
Япония) [6].  

Однако, несмотря на доступность природных цеолитов, их применение в качестве 
селективных сорбентов для очистки растворов от радионуклидов ограничено достаточно 
узким интервалом значений рН (близкие к нейтральным растворы) и низким 
солесодержанием (разбавленные растворы). Для расширения возможностей использования 
природных цеолитов в качестве селективных сорбентов разрабатываются различные 
технологии их модификации, одной из которых является синтез композитов с 
использованием цеолита в качестве матрицы- подложки, на поверхность которой наносят 
фазу неорганического компонента с селективными свойствами по отношению к выбранному 
полютанту.  

Для получения сорбента с высокой селективностью по отношению к радионуклидам 
цезия была предложена технология получения композитного сорбента с ферроцианидной 
фазой на основе природного клиноптилолита. Например, в работе [7] было показано 
значительное увеличение селективности композитного сорбента к 137Cs при сорбции из 
модельных растворов с высоким солевым фоном. Высокую эффективность также 
продемонстрировали композитные сорбенты на основе природных (морденит, шабазит) и 
синтетических цеолитов с ферроцианидной фазой при сорбции радионуклидов цезия из 
морской воды [8] 

Целью данной работы является синтез композитного сорбента на основе 
природного клиноптилолитсодержащего туфа Сокирницкого месторождения (Закарпатье, 
Украина) путем in situ осаждения слоя ферроцианида калия-меди на поверхность частиц 
породы, исследование процесса сорбции ионов цезия на природные и композитные образцы 
из моно- и мультикомпонентных модельных растворов.  
 

Экспериментальная часть. Клиноптилолитсодержащий туф (КлТ) Сокирницкого 
месторождения (Закарпатье, Украина) с размерами зерен 2,0 ÷ 3,0 мм использовали в 
экспериментах. По данным [9], КлТ Сокирницкого месторождения содержит до 75 % 
клиноптилолита - природного алюмосиликатного минерала с каркасной структурой; в 
состав туфа также входит до 10 % кварца, 5–10 % полевого шпата, 5–10 % 
монтмориллонита, 3 % карбоната и 1 – 3 % слюды. 

По результатам определения Si/Al-отношения клиноптилолиты Сокирницкого 
месторождения (Si/Al = 3,85—4,13) отнесены авторами к цеолитам, промежуточным между 
высококремниевым гейландитом (Si/Al = 3,5—4,0) и низкокремниевым клиноптилолитом 
(Si/Al = 4,0—4,5) [10]. 
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Синтез композитного сорбента осуществляли путем in situ осаждения слоя 
ферроцианида калия-меди (ФЦ К-Cu) на поверхность зерен природного 
клиноптилолитсодержащего туфа по разработанной нами методике [11].  

Морфологию исходных и композитных образцов исследовали с помощью 
сканирующего электронного микроскопа (СЭМ) (Jeol JSM-6490 LV) с энергодисперсионной 
приставкой INCA Wave (UK, Oxford), которую использовали для микроанализа. Перед 
исследованием образцы напыляли платиной. 

Исследование сорбции ионов стабильного цезия образцами природного 
клиноптилолитсодержащего туфа и композитными образцами клиноптилолитсодержащего 
туфа с осажденным слоем ферроцианида калия-меди (КлТ-ФЦ (K-Cu))  проводили в 
статических условиях. В ряд колб помещали соответствующие образцы (0,15 г), добавляли 
15 мл модельного раствора с начальной концентрацией ионов цезия С0 и выдерживали 
заданное время. Раствор отфильтровывали через бумажный фильтр «синяя лента» и 
определяли в нем концентрацию цезия с помощью атомно-абсорбционного 
спектрофотометра (модель АА-8500, Nippon Jarrell Ash Co Ltd., Япония). 

Адсорбцию цезия (ACs, мг/г) рассчитывали по формуле 

 0 ,Cs

C C V
A

m
 

  

где C0, Сτ – начальная и текущая концентрации цезия в исследуемом растворе 
соответственно, мг/л; V – объем раствора, л; m – масса сорбента, г. 

Эффективность адсорбции, или степень извлечения цезия из раствора в условиях 
равновесия (, %), определяли как 

� =
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∙ 100 

 
Результаты и обсуждения. Клиноптилолит – микропористый каркасный 

алюмосиликат (цеолит) с формулой (NaK)4CaAl6Si30O72∙24H2O (Na>K>Ca, Si/Al=4,0-5,4), К 
настоящему времени среди природных цеолитов клиноптилолит является наиболее 
изученным. Он интересен своими ионообменными свойствами, которые осуществляются 
благодаря высокой подвижности компенсирующих заряд каркаса катионов. В структуре 
клиноптилолита присутсвкют открытые каналы (поры) ~0,35 нм [10], размеры которые 
обуславливают высокую селективнось данного минерала к ионам щелочных (Cs+> K+> Rb+> 
Na+> Li+) и щелочноземельных элементов (Ba2+> Sr2+> Ca2+> Mg2+) с большим ионным 
радиусом. Клиноптилолит характеризуется также высокой радиационной и термической 
стойкостью, устойчивостью к действию кислот и щелочей, а также значительной 
механической прочностью.  

СЭМ–изображение природного КлТ показывает плотные монолитные зерна, 
состоящие из сцементированных мелких кристаллов (рис.1, а). После осаждения слоя 
ферроцианида калия-меди сероватый цвет зерен природного цеолита изменился на темно-
коричневый. На СЭМ-изображении композитных образцов видно, что зерна не потеряли 
своей прочности после осаждения новой фазы (рис.1, б). ФЦ(K-Cu)-фаза равномерно 
распределена по поверхности зерен КлТ (рис 1 в, г), однако содержание ее, по данным 
микроанализа, оказалось очень низким. 

Процесс сорбции ионов цезия образцами природного и композитного КлТ изучали с 
использованием модельных растворов с одинаковой концентрацией ионов Сs (~ 150 мг/л 
или 1.13 ммоль/л) и близкими значениями рН (~ 6-7). Растворы подобраны так, чтобы 
оценить влияние содержаний ионов Na и K на сорбционные параметры исследуемых 
образцов. Первый раствор содержит ионы Cs – однокомпонентный по катиону раствор. 
Второй и третий растворы содержат наряду с ионами Cs ионы Na (0.33 и 0.67 моль/л , 
соответственно). Четвертый раствор содержит ионы Cs, Na (0.67 моль/л) и K (0.07 моль/л). 
Результаты определения адсорбционных параметров образцов природного и композитного 
КлТ с ферроцианидной фазой (сорбция 5 дней) представлены в таблице 1. 
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Рисунок 1 – Микрофотографии зерен природного (а) и композитного (б–г) КлТ 
Сокирницкого месторождения. СЭМ-изображение участка композитного образца (в) и 

микрораспределение меди (г) по площади этого участка. 
 
Таблица 1 – Результаты адсорбции ионов цезия из модельных растворов  образами 
природного и композитного КлТ с ферроцианидной фазой  

 
Полученные результаты показывает, что исследуемые образцы природного КлТ 

эффективно сорбируют ионы Сs. Эффективность адсорбции  из однокомпонентного 
раствора превышает 99 %, а Kd достигает 1.4х104 см3/г. Во втором и третьем растворах, 
содержащих ионы Na, эффективность адсорбции уменьшается от 80.5 до 68.0 % с 

N Раствор Адсорбция, 
мг/г 

Эффективность 
адсорбции, % 

Kd, 
см3/г 

 Природный КлТ 
1 CsCl 

(1.13 ммоль/л ) 
14.3 

 
> 99.0 1.4х104 

2 CsCl + NaCl  
(1.13 ммоль/л Cs+ + 0.33 моль/л Na+ ) 

11.6 
 

80.5 4.1х102 

3 CsCl + NaCl  
(1.13 ммоль/л Cs+ + 0.67 моль/л Na+ ) 

9.2 
 

68.0 2.0х102 

4 CsCl + NaCl + KCl  
(1.13 ммоль/л Cs+ + 0.67 моль/л Na+  

+ 0.07 моль/л K+) 

3.6 
 

26.7 
 

31 
 

 Композит КлТ- ФЦ(K-Cu) 
5 CsCl 

(1.13 ммоль/л ) 
14.2 

 
99.0 7.1х104 

6 CsCl + NaCl  
(1.13 ммоль/л Cs+ + 0.33 моль/л Na+ ) 

12.4 
 

86.1 6.2х102 

7 CsCl + NaCl  
(1.13 ммоль/л Cs+ + 0.67 моль/л Na+ ) 

11.1 
 

82.6 4.7х102 

8 CsCl + NaCl + KCl  
(1.13 ммоль/л Cs+ + 0.67 моль/л Na+  

+ 0.07 моль/л K+) 

9.6 
 

64.0 1.8х102 
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увеличением концентрации ионов Na от 0.33 до 0.67 моль/л, соответственно. В четвертом 
растворе, содержащем наряду с ионами Na ионы K, Ɛ ионов Cs падает до ~ 27.0 %. Р 

Похожее поведение при сорбции ионов цезия показывают композитные образцы с 
ферроцинадной фазой, однако влияние содержания ионов натрия и калия на 
адсорбционные параметры не так ярко выражено. Композитные образцы КлТ –ФЦ (K-Cu) 
также эффективно сорбируют ионы цезия из однокомпонентного раствора. Эффективность 
адсорбции достигает ~ 99.0 %, а Kd – 7.1х104 см3/г. С увеличением концентрации ионов 
натрия в растворе до 0.67 моль/л эффективность адсорбции ионов цезия уменьшается до 
82.6%. Дополнительное введение ионов калия приводит к уменьшению эффективность 
адсорбции до ~ 64.0 %.  

Как было показано для ферроцианидных сорбентов [11, 12], содержание в растворе 
ионов Na до 1 моль/л слабо влияет на их адсорбционные параметры. Например, 
представленные в работе [12] коэффициенты распределения микроколичеств радионуклида 
137Cs на различных сорбентах в растворах NaNO3 0.1 и 1 моль/л имели значения для 
природного клиноптилолита 2.5х103 и 610 мл/г, соответственно, а для композитного 
ферроцианидного сорбента НЖС (ФЦ(К-Ni)) - 3.0х104 и 2.5х104 мл/г.  

Полученные нами результаты согласуются с литературными данными для 
природного клиноптилолита в том, что минерализация растворов оказывает существенное 
влияние на его адсорбционные параметры и этот минерал показывает высокую 
эффективность адсорбции ионов Cs только из растворов с низкой минерализацией 
(например, природные пресные воды). В тоже время для композитных образцов КлТ-ФЦ (K-
Cu) влияние минерализации существенно снижается. Это связанно, по-видимому, с тем, что 
в процессе сорбции ионов Cs композитными образцами принимают участие как 
ферроцианидная фаза, так и цеолитная матрица. Присутствие ферроцианидной фазы 
приводит к существенному гашению влияния ионов щелочных металлов на адсорбционные 
параметры композитных образцов. 

На рис.2 представлены результаты исследования влияние рН раствора на 
сорбционные параметры природного туфа и композитных образцов КлТ-ФЦ(K-Cu) (время 
сорбции - 5 дней). Для этого в модельные растворы, содержащие ионы цезия и натрия (0.67 
моль/л), добавляли несколько капель раствора NaOH (рН результирующего раствора ~ 9) 
или HCl (рН ~ 3). Представленные результаты показывают, что адсорбционные параметры 
природного КлТ при сорбции как из слабокислого, так и щелочного растворов немного 
снижаются по сравнению с раствором с нейтральным рН. Для композитных образцов КлТ-
ФЦ(K-Cu) наблюдается значительно меньшее понижение адсорбционных параметров при 
сорбции как из слабокислого, так и щелочного растворов.  

 

 

Рисунок 2 – Влияние рН раствора на эффективность адсорбции природного 

клиноптилолитсодержащего туфа Сокирницкого месторождения  и композитных КлТ-

ФЦ(K-Cu) образцов  (время сорбции - 5 дней) 
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Выводы  
Синтезирован новый композитный сорбент для селективного извлечения ионов цезия 

из загрязненных вод путем in situ осаждения слоя ферроцианида калия- меди на 
поверхность природного клиноптилолитсодержащего туфа Сокирницкого месторождения. 
Результаты электронно-микроскопического исследования подтверждают формирование 
ферроцианидного слоя на поверхности частиц породы в виде тонкого равномерного слоя. 

Сорбционные эксперименты показали, что композитный сорбент КлТ-ФЦ(K-Cu) 
показывает более высокие адсорбционные параметры при сорбции ионов цезия из 
мультикомпонентных модельных растворов с высоким содержанием ионов натрия и калия, 
чем природный КлТ. Полученные результаты позволяют полагать, что в процессе сорбции 
ионов цезия композитными образцами принимают участие как ферроцианидная фаза, так и 
цеолитная матрица. 

Композитный сорбент КлТ-ФЦ(K-Cu) может быть рекомендован для выделения 
радиоизотопов цезия из природных и промышленных вод, а также для очистки 
низкоактивных ЖРО с высоким содержанием конкурирующих ионов калия и натрия.  
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ЕНЕРГОАУДИТ – ШЛЯХ ДО ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ 

 
На початку ХХІ століття сформувалося сучасне бачення місії світової енергетики – 

максимально ефективне використання природних паливно-енергетичних ресурсів та 
потенціалу енергетичного сектора для зростання світової економіки і підвищення якості 
життя населення планети [1].  

Провідні країни світу формуються нову енергетичну цивілізацію, основними 
складовими якої є: енергоефективність, інтелектуальні енергетичні системи та зелені 
джерела енергії. 

Досвід таких країн, як США, Німеччина, Японія, Південна Корея, показав, що суттєве 
зростання енергоефективності може бути лише за умови реалізації державної 
енергоефективної політики, яка повинна охоплювати всі сфери національної економіки – від 
регіональної до загальнонаціональної економіки країни та узгоджувати адміністративні, 
законодавчі, фінансові заходи щодо її стимулювання [1]. 

В Україні, як і в більшості європейських країн, більше 30 % кінцевої енергії 
споживається будівлями. Це найбільший сектор національної економіки з точки зору 
енергоспоживання. При цьому енергоємність комунальних послуг в Україні в 4 рази більша 
середніх показників країн з подібними кліматичними умовами [2]. 

Основними причинами високої енерговитратності в Україні є [2]: 
1. зношеність інженерних систем і самих будівель;  
2. недосконалість будівельних конструкцій, більшість з яких не відповідають сучасним 

вимогам; 
3. низький коефіцієнт корисної дії (ККД) інженерних систем, ККД опалення та гарячого 

водопостачання в Україні становить не більше 0,33, для порівняння в Фінляндії цей показник 
– 0,9; 

4. відсутність системи обліку споживання енергетичних ресурсів в рамках населених 
пунктів, регіонів.  

У світовій практиці застосовуються різні інструменти підвищення енергоефективності, 
а саме [3]:  

 формування багаторівневої структури державного управління енергоощадністю з 
галузевою зоною відповідальності і наявністю координуючих органів, а також із розподілом 
окремих функцій у рамках реалізації державної політики у сфері енергоощадності та 
підвищення енергоефективності між окремими органами виконавчої влади; 

 створення та впровадження системи об’єктивних ключових показників 
енергоефективності в плани розвитку в усіх галузях економіки і сфери діяльності, а також 
запровадження управлінських стимулів для підвищення енергоефективності; 

 застосовується практика введення національних та міжнародних стандартів 
ефективності використання ресурсів, які іноді називають «портфельними стандартами 
ефективності»; 

 програми пільгового кредитування; 
 державні субсидії і дотації; 
 впровадження системи енергоаудиту та енергоменеджменту; 
 система грантів; 
 регулювання цін (тарифів) на енергоносії; 
 система штрафів; 
 програми сертифікації; 
 розробка та прийняття відповідних кодексів та стандартів; 
 впровадження національних програм щодо енергозбереження.  
Відповідно до «Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 

Союзом, європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 
іншої сторони» Україна зобов’язалася імплементувати низку директив у галузі 
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енергоефективності. Директиви 2012/27/ЄС «Про енергоефективність» та 2010/31/ЄС «Про 
енергетичні характеристики будівель» визначають політику Євросоюзу щодо 
енергоефективності. Країни Європейського Союзу вирішили об’єднати свої національні 
політики щодо енергоефективності і досягти визначеної мети зі зменшення споживання 
енергії. Директиви встановлюють стандарти для енергоаудиту, послуг енергосервісу – усієї 
інфраструктури, без якої здійснення енергоефективних заходів неможливе. Директива «Про 
енергетичні характеристики будівель» доповнює директиву «Про енергоефективність» і 
визначає більш специфічні речі, наприклад, зобов’язання зі скорочення енергоспоживання у 
секторі державних будівель.  

У 2017 році Верховною радою України були переглянуті основні закони стосовно 
енергоефективності, а саме закон Украйни «Про енергозбереження» та закон України «Про 
енергетичну ефективність будівель». 

Закон «Про енергозбереження» визначає правові, економічні, соціальні та екологічні 
основи енергозбереження для всіх підприємств, об'єднань та організацій, розташованих на 
території України, а також для громадян [4]. Термін «енергозбереження» відповідно до 
закону [4] – це діяльність (організаційна, наукова, практична, інформаційна), яка спрямована 
на раціональне використання та економне витрачання первинної та перетвореної енергії і 
природних енергетичних ресурсів в національному господарстві і яка реалізується з 
використанням технічних, економічних та правових методів. У статті 24-1 закону «Про 
енергозбереження» наведено мету енергоаудиту: 

 визначення шляхів раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів, 
уникнення необґрунтованих витрат на проведення енергозберігаючих заходів;  

 здійснення енергозберігаючих заходів та запровадження менеджменту з 
енергозбереження;  

 установлення обґрунтованих обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів;  
 визначення відповідності фактичних питомих витрат паливно-енергетичних 

ресурсів нормам питомих витрат, установленим у порядку, що визначається Кабінетом 
Міністрів України;  

 надання висновків щодо ефективності використання паливно-енергетичних 
ресурсів у разі поширення на цих споживачів дії економічного механізму енергозбереження.  

Головною метою закону України «Про енергетичну ефективність будівель» [5] є 
визначення правових, економічних та організаційних основ діяльності у сфері забезпечення 
енергетичної ефективності будівель, а також створення умов для раціонального споживання 
в них енергетичних ресурсів. 

Таким чином основною метою енергетичного аудиту – є сприяння суб’єктам 
господарської діяльності у визначенні своєї політики з енергозбереження, рівня ефективності 
використання паливно-енергетичних ресурсів, потенціалу енергозбереження, надання 
допомоги в розробці науково обґрунтованих норм та нормативів питомих витрат, 
енергобалансів, розробці заходів з енергозбереження, їх фінансовій оцінці та оцінці впливу 
на охорону праці та довкілля. 

Сертифікація енергетичної ефективності є обов’язковою для [5]: 
1) об’єктів будівництва (нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту), що 

за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними 
(СС3) наслідками, що визначаються відповідно до Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності»; 

2) будівель державної власності з опалюваною площею понад 250 квадратних метрів, 
які часто відвідують громадяни і у всіх приміщеннях яких розташовані органи державної 
влади; 

3) будівель з опалюваною площею понад 250 квадратних метрів, у всіх приміщеннях 
яких розташовані органи місцевого самоврядування (у разі здійснення ними 
термомодернізації таких будівель); 

4) будівель, в яких здійснюється термомодернізація, на яку надається державна 
підтримка та яка має наслідком досягнення класу енергетичної ефективності будівлі не 
нижче мінімальних вимог до енергетичної ефективності будівлі. 

Сертифікація енергетичної ефективності об’єктів будівництва здійснюється на 
замовлення та за рахунок замовника. У разі укладення договорів купівлі-продажу, найму 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2118-19/page2
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2118-19/page2
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2118-19/page2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17
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(оренди) будівлі, житлового або нежитлового приміщення будівлі продавець або 
наймодавець (орендодавець) на вимогу потенційного покупця або наймача (орендаря) має 
надати інформацію про енергетичний сертифікат будівлі (у разі якщо сертифікація 
енергетичної ефективності є обов’язковою та/або проведеною) або повідомити про 
відсутність такого сертифіката. 

Положення закону [5] не поширюються на об'єкти: 
- культурної спадщини; 
- будівлі промислового і сільськогосподарського призначення; 
- об'єкти енергетики, транспорту, зв'язку та оборони; 
- складські приміщення; 
- культові споруди (наприклад, церкви); 
- тимчасові споруди, зокрема призначені для здійснення підприємницької 

діяльності, а також на окремо розташовані будинки з опалювальною площею 
менше 50 м2; 

- індивідуальні будинки (при цьому, слід зазначити, що ця категорія підлягатиме 
сертифікації у випадках отримання державної підтримки на здійснення 
термомодернізації або сертифікації за бажанням власника). 

Сертифікацію енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем будівель 
має право здійснювати виключно атестований енергоаудитор та атестований фахівець з 
обстеження інженерних систем. 

У процесі визначення енергетичної ефективності будівель обов’язково враховується 
інформація про: 

1) місцеві кліматичні умови; 
2) функціональне призначення, архітектурно-планувальне та конструктивне рішення 

будівлі; 
3) геометричні (враховуючи розташування та орієнтацію огороджувальних 

конструкцій), теплотехнічні та енергетичні характеристики будівлі, а також енергетичний 
баланс будівлі; 

4) нормативні санітарно-гігієнічні та мікрокліматичні умови приміщень будівлі; 
5) нормативний строк експлуатації огороджувальних конструкцій та елементів (у тому 

числі обладнання) інженерних систем; 
6) технічні характеристики інженерних систем; 
7) використання відновлюваних джерел енергії, пасивних сонячних систем та систем 

захисту від сонця, а також енергії, виробленої шляхом когенерації. 
За результатами оцінки кожному будинку буде присвоєно енергетичний сертифікат, в 

якому зазначаються: 
1) адреса (місцезнаходження) будівлі; 
2) клас енергетичної ефективності будівлі; 
3) відомості про функціональне призначення та конструкцію будівлі, кількість поверхів, 

об’єм та загальну площу; 
4) мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівлі; 
5) фактичні або проектні характеристики огороджувальних конструкцій та інженерних 

систем будівлі; 
6) фактичне питоме енергоспоживання будівлі (крім об’єктів нового будівництва); 
7) рекомендації щодо забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності 

будівлі (крім об’єктів будівництва) в економічно доцільний спосіб, які враховують місцеві 
кліматичні умови, є технічно та економічно обґрунтованими та в яких зазначаються заходи, 
які необхідно здійснити для реалізації таких рекомендацій; 

8) серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора, який склав енергетичний 
сертифікат; 

9) інформація про рівень викидів парникових газів; 
10) інформація про можливість отримання більш детальних відомостей, зазначених у 

сертифікаті, включаючи інформацію про економічну ефективність викладених у такому 
сертифікаті рекомендацій щодо забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності 
будівель та/або їх відокремлених частин. 

Порядок проведення сертифікації енергетичної ефективності наведено у наказі 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
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України «Про затвердження Порядку 
проведення сертифікації енергетичної 
ефективності та форми енергетичного 
сертифіката» [6]. Цей Порядок визначає 
механізм проведення сертифікації 
енергетичної ефективності та встановлює 
вимоги до: процедури збору та обробки 
інформації про фактичні або проектні 
характеристики огороджувальних конструкцій 
та інженерних систем; оцінки відповідності 
розрахункового рівня енергетичної 
ефективності встановленим мінімальним 
вимогам до енергетичної ефективності; 
розроблення рекомендацій щодо підвищення 
рівня енергетичної ефективності. 

По завершенню сертифікації будинку 
надається сертифікат рис. 1, який 
складається в електронній формі. В 
енергетичному сертифікаті зазначається така 
інформація: адреса (місцезнаходження); 
відомості про функціональне призначення та 
конструкцію будівлі; фотографія; клас 

енергетичної ефективності; питоме 
споживання енергії на опалення, гаряче 
водопостачання, охолодження будівлі; 

питоме споживання первинної енергії; питомі викиди парникових газів; серія та номер 
кваліфікаційного атестата енергоаудитора; фактичні або проектні характеристики 
огороджувальних конструкцій; опис технічного стану огороджувальних конструкцій; показники 
енергетичної ефективності та фактичне питоме енергоспоживання будівлі; 
енергоспоживання будівлі; причини відхилення розрахункових обсягів споживання від 
фактичних; річне енергоспоживання будівлі; фактичні або проектні характеристики 
інженерних систем будівлі, рекомендації щодо забезпечення (підвищення рівня) 
енергетичної ефективності; додатково зазначається інформація про можливість отримання 
більш детальних відомостей, зазначених у сертифікаті, включаючи інформацію про 
економічну ефективність викладених у сертифікаті рекомендацій щодо забезпечення 
(підвищення рівня) енергетичної ефективності будівель та/або їх відокремлених частин.  

Шкала класів енергетичної ефективності – графічне кольорове позначення існуючих 
класів енергетичної ефективності (від високого рівня «А» до низького «G») у такому вигляді:  

клас А – темно-зелений;  
клас В – зелений;  
клас С – бірюзовий;  
клас D – світло-жовтий;  
клас E – темно-жовтий;  
клас F – жовтогарячий;  
клас G – червоний.  
Навпроти відповідного показника класу енергетичної ефективності зазначається 

числове значення показника цього класу (кВт·год/м2 або кВт·год/м3). 
Значною позитивною стороною цього сертифікату є те, що в ньому вказують не тільки клас 
енергетичної ефективності, але й додаються рекомендацій щодо забезпечення (підвищення 
рівня) енергетичної ефективності – дані про заходи для забезпечення (підвищення рівня) 
енергетичної ефективності будівлі, виконання яких дасть змогу показникам огороджувальних 
конструкцій та інженерних систем будівлі досягти рівня не нижче мінімального, 
встановленого вимогами. Детальні відомості, зазначені в енергетичному сертифікаті, 
включаючи економічну ефективність викладених рекомендацій щодо забезпечення 
(підвищення рівня) енергетичної ефективності будівлі та/або її відокремлених частин, 
наводяться у рекомендаційному звіті. 

Рисунок 1 – Форма енергетичного 
сертифікату [6] 
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Таким чином, енергетичний сертифікат будівлі є основою стратегічного плану 
покращення використання енергії на об’єкті. Та з впевненістю можна сказати, що 
енергетичний аудит – це шлях до енергоефективності, як будівлі в цілому, так і прямий шлях 
до енергоефектиності цілої країни. 
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НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ПРИ ОЦІНЦІ БЕЗПЕКИ ГЛИБИННОГО СХОВИЩА РАДІОАКТИВНИХ 
ВІДХОДІВ  
 

Вступ 
Остаточне поводження з високоактивними відходами атомних електростанцій України 

має відбутися на території України. І хоча, конкретних технологічних рішень у цьому 
напрямку іще не схвалено, відповідно до Законів України “Про поводження з радіоактивними 
відходами” і “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку, високоактивні та 
довгоіснуючі радіоактивні відходи (РАВ), у тому числі і оскловані, що утворюються від 
переробки відпрацьованого ядерного палива (ВЯП), мають бути захоронені у глибинні 
геологічні утворення. Законом України “Про поводження з РАВ” регламентується 
необхідність проведення оцінки безпеки такого сховища і визначається, що “проект сховища 
радіоактивних відходів у обов‘язковому порядку вміщує два види оцінок безпеки: безпеки під 
час експлуатації і безпеки після закриття сховища. Залишаються відкритими до обрання опції 
прямого захоронення ВЯП, чи РАВ від його переробки, так само як і локація майданчику для 
влаштування сховища у глибинному геологічному утворенні. Напевно має відбутися 
повернення в Україну з ВО "Маяк" осклованих високоактивних радіоактивних відходів від 
переробки відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР-440 Рівненської АЕС. З іншого 
боку, майданчик в Чорнобильській зоні відчуження або прилеглих територіях об’єктивно 
розглядається як перспективний для розміщення глибинного сховища РАВ [1], у тому числі і 
для осклованих високоактивних РАВ від переробки ВЯП реакторів ВВЕР-440. Наявна 
інформація дає можливість вивчати міграцію радіоактивної речовини із гіпотетичного 
сховища радіоактивних відходів шляхом моделювання, аналогії та синтезу [2]. Результати 
таких робіт отримуються в умовах значних невизначеностей, а саме: складу РАВ, що 
захоронюються, проекту і типу сховища та невизначеності параметрів оточуючого сховище 
геологічного середовища.  

Мета даної роботи полягає у окресленні невизначеностей оцінки безпеки 
гіпотетичного сховища радіоактивних відходів у кристалічних породах. 
 

Елементи сховища і процес оцінки його безпеки 
За аналогією до програми створення глибинного сховища радіоактивних відходів KBS-

3 (Швеція і Фінляндія) [3] на одному з майданчиків у Чорнобильській зоні відчуження може 
бути створене глибинне сховище для радіоактивних відходів шахтного типу. У глибинному 
сховищі РАВ можна виділити ближню і дальню зони сховища (рис. 1).  

Ближня зона сховища РАВ складається із форми відходів, металічного контейнера 
(каністри), буферного матеріалу, оточуючого каністри у отворі розміщення та зворотної 
засипки, якою заповнені тунелі доступу. До ближньої зони може бути віднесено частину 
вміщуючої породи, яка безпосередньо прилягає до тунелів доступу і отворів розміщення і 
зазнавала механічного та хімічного впливу під час їх проходження, а при експлуатації 
геологічного сховища (ГС) буде зазнавати радіаційного та теплового впливів. 

Форма відходів (матриця) може являти собою, алюмо-фосфатне скло, боросилікатне 
скло або керамічну матрицю. Форма відходів розміщується в металічній каністрі, яка може 
бути виготовлена із міді, вуглецевої сталі, неіржавіючої сталі, або чавуну. Основна функція 
безпеки форми відходів та каністри полягає в утриманні або герметизації РАВ всередині 
форми відходів і каністри. 
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Рисунок 1 – Концептуальна схема транспорту радіонуклідів через елементи геологічного 

сховища. 
 
У системі ГС в якості буферного матеріалу зазвичай планується застосування вироби 

із компактизованого бентоніту, який виконує ,зокрема, функцію безпеки затримки міграції 
радіонуклідів та доступу води до стінки каністри. У буферному матеріалі відбуваються 
процеси дифузії радіонуклідів та їх сорбція.  

У якості дальньої зони (середовище розміщення ГС) може розглядатися кристалічний 
масив порід, розташований на достатній глибині, що у випадку вибору майданчику для 
розміщення ГС на території Чорнобильської зони відчуження можуть бути рапаківіподібні 
граніти північно-східної частини Коростенського плутону. 

Оцінка безпеки сховища полягає у проведенні прогнозної оцінки радіологічного впливу 
сховища на людину і навколишнє природне середовище (розрахунок індикаторів безпеки) і 
порівнянні одержаних результатів з визначеними критеріями безпеки (лімітами ризиків, доз, 
фоновими значеннями концентрацій радіонуклідів у природному середовищі тощо).  

Основний підхід до оцінки безпеки сховищ РАВ ґрунтується на аналізі імовірності 
міграції радіонуклідів через систему захисних бар'єрів сховища та вміщуючу породу в 
навколишнє природне середовище людини (біосферу). Прогнозування безпеки сховища на 
довгостроковий період проводиться шляхом математичного моделювання із залученням 
спостережень природних аналогів або шляхом експериментів, спрямованих на 
екстраполяцію подій, що можуть мати місце у віддаленому майбутньому. При проведенні 
розрахунків оцінюють невизначеності вихідних параметрів та використовуваних моделей. 
Для оцінки довгострокової безпеки ГС використовують такі індикатори безпеки, як 
доза/ризик, концентрація радіонуклідів у ГС, швидкість переносу радіонуклідів через штучні 
бар’єри сховища та від геосфери до біосфери тощо із порівнянням таких індикаторів до 
законодавчо закріплених величин.  

На початкових стадіях програми створення ГС оцінка безпеки може бути проведена 
ґрунтуючись лише на наявній і неповній інформації про склад відходів, проект сховища та 
майданчик його розміщення, шляхом моделювання із припущеннями та обмеженнями щодо 
параметрів моделі. 

Проведення оцінки безпеки ГС забезпечує: 
 процес систематичного аналізу ризиків, пов'язаних з об’єктом; відповідності 

майданчика розміщення та проекту об'єкта для забезпечення функцій безпеки; 
та відповідності технічним (нормативним) вимогам; 

 кількісне вираження загального рівня якості виконання робіт із спорудження 
сховища; 

 аналіз невизначеностей; 
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 порівняння з проектними вимогами та стандартами безпеки. 
Основні етапи проведення оцінки безпеки об’єкту приведені на рис. 2. 

 
Рисунок 2 – Поетапний (ітеративний) підхід до оцінки безпеки 

 
Як ми бачимо з рис. 2 оцінка безпеки сховища – це циклічний та поетапний процес. 

Оцінка безпеки здійснюється періодично, протягом планування, будівництва, експлуатації і 
до закриття сховища та використовуються для розробки і поступового оновлення 
обґрунтування безпеки. Після отримання чисельних результатів засобами моделювання, 
вони порівнюються із встановленими критеріями. Далі приймається рішення чи доведено 
безпеку сховища, чи достатньо надійні та обґрунтовані аргументи, що підтверджують безпеку 
ГС, невизначеність яких параметрів впливає на безпеку ГС і на скільки істотно. У випадку 
недостатнього обґрунтування безпеки вводяться корективи в проект і цикл оцінки безпеки 
повторюється знову. А попередній цикл вказує на те, що саме має бути виправлено в 
наступному циклі: які зміни варто ввести в проект, які параметри або процеси в геологічному 
середовищі слід біль детально вивчити, тощо. З кожним наступним циклом глибина 
розуміння програми ГС цвілому збільшується, і так триває або до остаточного схвалення та 
реалізації проекту, або до повної відмови від нього. 

 
Невизначеності в оцінці безпеки ГС 
В процесі проведення оцінки безпеки глибинних сховищ РАВ виникає ряд 

невизначеностей, які мають бути мінімізовані. Основними причинами виникнення 
невідповідностей є відсутність або недостатність інформації щодо об’єкту оцінки, відсутність 
достатньої точності інструментальних вимірів, упередженість експертів та змінність 
середовища. Невизначеності можна розділити: зокрема, на такі що можна оцінити 
(наприклад, неоднорідність геологічного середовища) і такі, що оцінити не можна 
(наприклад, час і можливість імпактної події); за походженням – на природні і ті, рушієм яких 
є суспільні процеси; за значимістю тощо. Окреме місце слід відвести програмним 
невизначеностям – відсутності принципових рішень щодо ключових елементів системи ГС 
РАВ. Визначення та ефективне поводження із невизначеностями – ключовий пункт у 
підготовці обґрунтування безпеки. 

За класифікацією невизначеностей, яка була використана у проектах створення 
сховищ WIPP та Yucca Mountain (США), невизначеності поділяють на два класи алеаторні – 
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невизначеності, які випадкові по своїй суті і тому не можуть бути зменшені, та 
епістеміологічні – невизначеності які залежать від рівня знань про об’єкт і можуть бути 
зменшені через дії, направлені на поглиблення розуміння відповідних процесів та явищ. 

В проекті національної програмиі створення ГС програмні невизначеності займають 
основне місце. Невирішеність основних концептуальних питань щодо сховища блокує 
можливість завершення початкових циклів оцінки безпеки. В такій ситуації можлива 
реалізація окремих розрізнених підходів до оцінки безпеки сховища, які базуються на різних 
припущеннях щодо проекту сховища.  

До програмних основних невизначеностей можна віднести: 
 невизначеність типу сховища (шахтного чи свердловинного типу); 
 захоронення ВЯП чи його переробка; 
 форма відходів; 
 тепловиділення форми відходів, їх якісний та кількісний нуклідний склад; 
 глибина розміщення сховища. 

Успішне управління програмними невизначеностями полягає у стабільності державної 
політики щодо програми створення ГС та у достатності фінансування програми захоронення 
і у стабільності державної політики щодо програм захоронення. 

Зважаючи на те, що кристалічні породи Чорнобильської зони відчуження 
розглядаються як ймовірні вміщуючі породи ГС і ступінь їх вивченості, можна визначити 
основні невизначеності параметрів при моделюванні міграції радіоактивної речовини із 
гіпотетичного сховища у цих породах. (табл.1). 

 
Таблиця 1 – Невизначеності, пов’язані із моделюванням швидкості міграції радіоактивної 
речовини із гіпотетичного ГС РАВ у кристалічних породах Чорнобильської зони відчуження 

 
Найменування невизначеності Клас невизначеності 

Відкрита тріщинуватість Епістеміологічна 

Склад підземних вод Епістеміологічна 
Швидкість і напрямок рух підземних вод Епістеміологічна 

Коефіцієнти розподілу вміщуючучої породи Епістеміологічна 

Однорідність вміщуючої породи Епістеміологічна 
Змінення гідрогеологічних властивостей вміщуючої породи 
спричинене льодовиковою діяльністю. 

Алеаторна 

 
В таблиці 1 приведений не вичерпний перелік невизнаеностей, більшість з яких є 

епістемвологічними. Одним із способів зменшення таких невизначеностей є зменшення 
впливу їх джерела, а саме обмеженості знань шляхом проведення досліджень для 
встановлення фактичних величин невизначених параметрів. Для управління такими 
невизначеностями на перших циклах оцінки безпеки можливо залучити групи експертів 
відповідної кваліфікації  

Для управління невизначеностями типу змінення гідрогеологічних властивостей 
вміщуючої породи спричинене льодовиковою діяльністю необхідно більш детально 
охарактеризувати саму невизначеність. Треба оцінити наскільки сильним буде вплив 
реалізація такої події на функції безпеки компонентів ГС; може виявитися, що очікуваний 
вплив не значний і в такому випадку невизначеність є неважливою. Якщо очікуваний вплив 
виявиться істотним – необхідно зменшувати невизначеності шляхом вибору іншого 
майданчика або іншого проекту сховища, або глибини його розміщення. 

Управління невизначеностями це циклічній процес такий же як і процес оцінки безпеки 
сховища. Ефективність поводження із невизначеністю яка виявлена та охарактеризована у 
даному циклі перевіряється у наступному циклі і, за необхідності, застосовуються способи 
управління невизначеністю, ефективність яких оцінюється у наступному циклі. Більше того 
кожний наступний цикл при проведенні оцінки безпеки може виявити нові невизначеності, які 
не були виявлені у попередніх. 
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Висновки 
При оцінці безпеки ГС, присутня велика кількість невизначеностей різного 

походження. Найбільша кількість невизначеносей має місце на початкових етапах програми 
створення ГС. 

Основним джерелами виникнення невизначеностей є відсутність затверджених 
програмних рішень по проектові ГС та неповнота об’єктивної інформації щодо геологічного 
середовища майданчику розміщення ГС. 

Важливим завданням початкових циклів є виявлення та коректне управління 
ключовими невизначеностями. Управління невизначеностями здійнюється відповідно до типу 
та джерел їх виникнення. Так для управління програмними невизначеностями необхідно 
достатнє фінансування національної програми ГС, та стабільна державна політика щодо неї. 
Для зменшення невизначеності можна зменшити вплив джерела невизначеності шляхом 
проведення досліджень або залучення груп експертів), можна також вносити змінити до 
системи ГС (шляхом вибору іншого майданчика або його глибини або іншого проекту 
сховища), або можна більш детально охарактеризування саму невизначеність, яка може 
бути зменшена або визнана неістотною. 

Управління невизначеностями не є одностадійним процесом. Цей процес є циклічним, 
коли ефективність поводження із невизначеністю перевіряється у наступному циклі і, за 
необхідності застосовуються інші засоби поводження із невизначеністю, ефективність яких 
оцінюється у наступному циклі. 
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СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ 
– НОВІ ГОРИЗОНТИ 
 

Вступ 
Паливно-енергетичний комплекс (ПЕК) є однією з найважливіших складових 

економіки країни, від стабільності і ритмічності роботи якої залежить функціонування та 
розвиток багатьох галузей країни. 

Теплоенергетичні об’єкти (ТЕО) є складовою частиною енергетичної галузі країни, на 
яких виробляється близько 40% електроенергії від її загального виробництва. При цьому, в 
енергетичній галузі України найбільш потужним є атомний сектор енерговиробництва, в 
якому атомними станціями виробляється понад 53% електричної енергії.  

Дана стаття є продовженням попередніх досліджень [1], в яких серед інших висновків 
рекомендувалося  наступне:...«Серед першочергових кроків по вирішенню питань сталого 
розвитку необхідно встановити чіткий контроль державних органів (Мінпаливенерго, 
Мінприроди) за екологічністю енерговиробництва в країні за рахунок розробки і реалізації 
Державної програми із забезпечення екологічної безпеки об’єктів теплоенергетики». 

На жаль, за 10 років у цьому напрямку ситуація не покращилася й тому потрібна 
критична оцінка реальним викликам енергетичному сектору економіки країни у даний час з 
урахуванням певних особливостей у законодавчій сфері із забезпечення екологічної безпеки 
енерговиробництва. 

На сьогоднішній день для внутрішніх потреб країни кількості енергії, що виробляється 
енергетичними об’єктами ПЕК, майже достатньо. Однак, давно очікуване зростання 
виробництва товарів, послуг, переоснащення та модернізація енергоємних галузей 
економіки країни неминуче призведе до зростання енерговикористання і, як наслідок, 
призведе до необхідності зростання енерговиробництва. 

Необхідно нагадати, що для сталого розвитку суспільства енерговиробництво країни 
повинно мати більш високі темпи розвитку, ніж загальний темп енерговикористання усіх 
разом взятих галузей економіки країни [2]. У іншому випадку настане період дефіциту енергії 
і неконтрольовані процеси функціонування окремих галузей й економіки країни в цілому. 

Одночасно з цим, зростання енерговиробництва необхідно проводити за об’єктивним 
екологічним принципом - принципом екологічної рівноваги, не виконання якого призведе до 
глобального погіршення екологічного стану в країні [3]. 

У нещодавно прийнятому Законі України «Про Основні засади (стратегію) державної 
екологічної політики України на період до 2030 року» [4] окреслено систему першопричин 
екологічних проблем країни, серед яких енергетичну галузь особливо стосуються наступні: 
- фізичне та моральне зношення основних фондів у всіх галузях національної економіки; 
- низький рівень розуміння в суспільстві пріоритетів збереження довкілля та переваг 

збалансованого (сталого) розвитку, недосконалість системи екологічної освіти та просвіти; 
- незадовільний контроль за дотриманням природоохоронного законодавства та 

незабезпечення невідворотності відповідальності за його порушення. 
У грудні 2015 року в місті Парижі була прийнята нова глобальна кліматична Паризька 

угода до Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату, яку Україна 
ратифікувала у 2016 році відповідним законом [5]. 

Відповідно до положень даної Паризької угоди, як сторона угоди, Україна зобов’язана 
зробити свій національно-визначений внесок для досягнення цілей сталого 
низьковуглецевого розвитку всіх галузей економіки та підвищення здатності адаптуватися до 
несприятливих наслідків зміни клімату, зокрема шляхом скорочення обсягу викидів 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_l61
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_l61
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_044
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1469-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_l61
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парникових газів, основними джерелами яких в Україні є промисловість, енергетика і 
транспорт [5]. Ці зобов’язання Україна повинна була оцінити і вже здійснювати три роки, 
визначивши виклики та розробити план невідкладних системних заходів.  

Особливості експлуатації ТЕО та екологічного моніторингу стану довкілля  
Складова частина ПЕК України – теплоенергетичні об’єкти (ТЕО), які є основним 

техногенним джерелом шкідливих викидів і парникових газів в атмосферне повітря. 
Особливо це стосується експлуатації вугільних ТЕО в енергетичній галузі [6] з причини 
низького рівня технологічної ефективності і екологічної безпеки спалювання органічного 
палива, що засвідчено у відповідних державних документах [4,7] і потребує нагальних дій і 
заходів щодо покращення цієї ситуації. 

Одночасно з цим, відомо та офіційно оголошено на державному рівні [4], що 
теплоенергетичні об’єкти у складі ПЕК України у більшій своїй кількості відпрацювали свій 
критичний та надкритичний термін експлуатації, застосовують морально і фізично застарілі 
технології енергоперетворення на застарілому енергетичному обладнанні.  

Відсутність чіткої державної політики у сфері функціонування найважливішої галузі 
економіки країни – паливно-енергетичної - за останні 25 років призвело до дефіциту коштів 
на фінансування планових та капітальних ремонтів теплоенергетичних блоків, зниження 
рівня їх енергетичної ефективності, екологічної безпеки та надійності експлуатації, а 
використання в останні роки у енергетичних котлах непроектного вугільного палива суттєво 
погіршує не тільки їх енергетичні і екологічні показники експлуатації, а й стан атмосферного 
повітря у цілих регіонах [7]. 

Окрім того, паливна імпортозалежність України з урахуванням постачання вугілля, 
природного газу і ядерного палива становить понад 52% [7], що становить ризик для 
енергетичної незалежності країни. 

У зв’язку із відсутністю національної системи екологічного моніторингу аналіз рівня 
екологічної безпеки експлуатації теплоенергетичних об`єктів здійснюється в Україні на 
підставі розрахункового аналітичного методу на підставі спаленого органічного палива 
(вугілля, природного газу) на ТЕО з відповідним значенням надлишку повітря. 

Державними органами для оцінки викидів від великих спалювальних установок, які 
працюватимуть до 2033 року, береться щорічне споживання енергії палива як середнє за 
2008-2012 роки (ТДж/рік) [7]. Реальні валові викиди шкідливих речовин  і парникових газів 
набагато більші. 

Теоретичні розрахунки рівня концентрацій шкідливих викидів і парникових газів  з 
димовими газами та загального обсягу валових не перевіряються та не оцінюються на 
достовірність будь-якими засобами. Оцінка стану повітря у зонах розташування потужних 
ТЕО носить епізодичний і несистематичний характер, оскільки відсутні загальногалузева, 
регіональна та об’єктова системи моніторингу викидів [1]. Про це свідчать офіційні дані, за 
якими поточний рівень викидів забруднюючих речовин перевищує нормативи ЄС у 
середньому в 7-80 разів залежно від їх типу [7]. Одночасно з цим, в регіонах, містах і 
населених пунктах країни відсутні будь-які системи контролю за станом атмосферного 
повітря. Такі системи екологічного моніторингу та спостереження за станом атмосферного 
повітря також відсутні на промислових об’єктах і підприємствах інших екологічно 
небезпечних галузей економіки (металургійній, добувній, переробній, автотранспортній). У 
великих містах та густонаселених регіонах країни не здійснюються регулярні заміри 
показників якості стану повітря будь-якими стаціонарними чи переносними приладами, що не 
дозволяє ефективно контролювати реальний стан довкілля, динаміку його зміни, 
прогнозувати та попереджати населення про можливі негативні впливи на його здоров’я 
[1,4,6]. 

У даний час понад 70% населення України проживає на територіях, де стан 
атмосферного повітря не відповідає гігієнічним нормативам самої країни [4,7]. У такій 
ситуації із відсутністю державного екологічного контролю за станом атмосферного повітря в 
країні стає неможливою об’єктивна якісна оцінка і аналіз стану здоров’я населення за 
медичними показниками та попередження важких захворювань людей на найближчу 
перспективу.  

За роки встановлення незалежності України (понад 25 років) виробництво електричної 
енергії енергетичною галуззю знизилося понад у 2 рази, продовжує знижуватися і зараз не 
перевищує 165 млрд. кВт год. на рік. 
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Таке значне зниження енерговиробництва пов’язане з одного боку із неможливістю 
ТЕО працювати надійно у номінальних режимах навантаження, підвищенням вартості і 
посиленням дефіциту органічного палива (природного газу, вугілля енергетичних марок), а з 
другого боку - з одночасним скороченням енерговикористання в країні у зв’язку із 
економічною і промисловою кризою, зниженням масштабів виробництва товарів та послуг в 
усіх галузях економіки, скороченням питомого побутового споживання населенням теплової і 
електричної енергії у зв`язку із значним підвищенням тарифів на дані види комунальних 
послуг.  

Однак, Урядом країни планується підвищення рівня соціально-економічного стану 
населення до рівня аналогічних показників країн ЄС, збільшення обсягів промислового 
виробництва за рахунок проведення відповідних реформ у т.ч. і в ПЕК [7].  

Виклики техногенно-екологічній безпеці та проблеми розвитку України 
Порівняння сучасного економічного становища України з європейськими країнами за 

основними показниками [1,2,8] показує, що питома енергоємність валового внутрішнього 
продукту (ВВП) в Україні  майже у 8 разів перевищує аналогічний показник країн ЄС, а за 
такими показниками, як вартість ВВП, що виробляється на одну людину та  ефективність 
використання енергоресурсів, Україна суттєво відстає від країн ЄС з кратністю відхилення у 
23 і 17 разів відповідно [1]. 

У відповідності до «Енергетичної стратегії України на період до 2035 року» [7] за 
оптимістичними прогнозами протягом наступних років в Україні планується збільшення до 
195 млрд. кВт год. на рік споживання електроенергії, тобто у 1,18 рази, та зниження майже у 
2 рази питомої енергоємності ВВП, але не вказано за рахунок яких заходів, методів, 
технологій. 

За задекларованим Урядом політичним курсом країни приєднання до спільноти країн 
ЄС витікає необхідність покращення соціально-економічного стану населення України до 
середньо європейських показників, що вимагає суттєвого збільшення ВВП, покращення 
кількості, якості, ефективності і екологічності енерговиробництва в Україні. При продовженні 
застосування застарілих енерготехнологій енерговиробництва таке збільшення призведе до 
суттєвого загострення екологічних проблем. Тому питання щодо визначення шляхів 
вирішення вказаних проблем стає найактуальнішим і пов’язане з необхідністю розгляду і 
вирішення комплексу проблем екологічного, економічного та організаційного спрямування.  

Необхідно зазначити, що впровадження й використання в Україні закордонних 
енерготехнологій малоймовірне у зв’язку з їх високою капіталоємністю та монопольною 
захищеністю, потребує значних дотацій, інвестицій та часу впровадження, втягує країну у 
фінансову та технологічну довготермінову боргову фінансову і виробничу залежність від 
закордонних монополій, не сприяє підвищенню рівня енергетичної й економічної 
незалежності держави.  

Натомість, застосування і впровадження нових високоефективних і екологічно 
безпечних вітчизняних енерготехнологій дозволяє здійснити комплексний позитивний прорив 
у значеннях важливих комплексних величин оцінки розвитку держави і дозволить уникнути 
вищезгаданих негативних залежностей та наслідків від впровадження технологій 
закордонних монополій та корпорацій.  

Для подолання сучасних техногенно-екологічних викликів в енергетичній галузі 
беззаперечно необхідно впровадити комплексну систему здійснення енерго-екологічного 
аналізу експлуатації ТЕО [8,9], державний механізм екологічного регулювання 
енерговиробництва та економічні важелі мотивації у застосуванні вітчизняних маловитратних 
високоефективних та екологічно безпечних технологій енергоперетворення із забезпеченням 
вимог екологічних Директив ЄС [10,11] та дотримуючись принципу екологічної рівноваги у 
питаннях розвитку теплоенергетичної галузі України [3]. 

Приватизація ТЕО та складових частин енергетичної системи України (Обленерго) 
приватними компаніями та корпораціями не вирішило головної проблеми енергогалузі – 
підвищення енергетичної ефективності, екологічної безпеки і надійності експлуатації як 
окремих ТЕО, так і всієї галузі в цілому. Більше того, в енергогалузі знизився рівень і якість 
державного регулювання ефективності та екологічної безпеки енерговиробництва, знизилася 
керованість і мобільність прийняття важливих для держави рішень. А  надійність і енерго-
екологічна ефективність функціонування ТЕО стала залежить від політики керівництва 
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компаній і корпорацій, що володіють Обленерго, стратегічні цілі яких іноді не співпадають із 
загальнодержавними. 

Запланована інтеграція української енергосистеми із зоною континентальної Європи 
(ЕОТЗО-Е) в режимі експлуатації за прийнятою енергетичною стратегією [7] та її об’єднання 
з електромережею країн ЄС потребує вирішення цілої низки проблем в Україні. Несвоєчасне 
вирішення цих масштабних проблем може поставити країну у пряму залежність від 
енергопостачання із закордону за відповідними міжнародними умовами й вимогами, що не 
сприятиме посиленню національної енергетичної незалежності. 

Прийняті державними органами відповідні нормативні документи [4,5,7] та 
імплементація в Україні нових екологічних норм за Директивами ЄС [10,11] потребують 
певних державних зусиль, політичної волі та організаційних науково-обгрунтованих рішень і 
заходів з розробки та впровадженню механізму реалізації положень цих документів 
[4,5,7,10,11].  

Дані документи [4,5,7,10,11] по своєї суті носять декларативний характер і не 
включають у собі будь-яких конкретних рекомендацій практичного застосування та 
мотиваційних засад для отримання задекларованих показників енергетичної ефективності, 
екологічної чистоти енерговиробництва, рівня соціально-економічного стану населення та 
країни в цілому. Більш того, Уряд країни затвердив відповідним документом [12] план 
відтермінування введення в дію екологічних норм країн ЄС [10,11] на енергетичних об’єктах 
України до 2033року. При чому, у даному плані [12] також не вказано за допомогою яких 
механізмів, методів, джерел фінансування і т.і. будуть досягнуто високі значення показників 
енергетичної ефективності і екологічної безпеки енерговиробництва в Україні через 10-15 
років. В них згадується лише єдиний спосіб зниження валових викидів в атмосферне 
середовище токсичних, шкідливих речовин та парникових газів, а саме:- виведення ТЕС, 
ТЕЦ та інших потужних ТЕО з експлуатації, якщо екологічні показники не будуть відповідати 
нормам екологічних Директив ЄС [10,11]. Тоді виникає питання  за рахунок яких джерел буде 
забезпечене енергопостачання галузей економіки країни, її розвиток і добробут населення? 

Доцільно нагадати, що в Європі вже багато десятиліть існують і застосовуються 
коректні економічні важелі впливу на екологічну чистоту енерговиробництва. Для 
енергетичної галузі України такі важелі давно запропоновано [13,14] і детально описані, 
мають об’єктивне підгрунтя для ефективного впровадження. Окрім того, економічні важелі 
мотивують впровадження національних вітчизняних маловитратних та швидкоокупних  
науково-технічних розробок та технологій, які дозволяють підвищити рівень енерго-
екологічного  виробництва у стислі терміни до міжнародних стандартів. Відомі вітчизняні 
розробки науковців академічних університетів та інституцій Національної академії наук 
України вже активно впроваджуються за кордоном, а не в Україні. 

 
Висновки 
1. Паливно-енергетичний комплекс  України є головним сектором економіки й 

повинен забезпечити розвиток країни у напрямку покращення соціально-економічного стану 
населення з метою приєднання до країн ЄС. 

2. Сучасні виклики техногенно-екологічній безпеці розвитку України змушують 
керівництво держави до негайних кроків  винайдення механізмів, науково-обгрунтованих 
методів, засобів та технологій підвищення  рівня ефективності і екологічної безпеки 
енерговиробництва, посилення рівня енергоресурсної і енергетичної незалежності країни. 

3. Найактуальнішою задачею є створення у Мінприроді та Мінпаливоенерго 
загально-державної системи екологічного моніторингу стану атмосферного повітря та 
навколишнього природного середовища, що забезпечить можливість контролювати, 
аналізувати та прогнозувати не тільки стан довкілля, а й можливі негативні впливи на 
здоров`я населення країни. 

4. Немає альтернативи впровадженню вітчизняних високо ефективних енерго-
екологічних технологій, обладнання та установок в енергетичній галузі для покращення 
екологічної чистоти енерговиробництва в країні. 
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Комітет Верховної ради України з питань екологічної політики, природокористування та 
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, м. Київ 
 
УМОВИ, ЩО ЗАБЕЗЧУЮТЬ ОРГАНІЗАЦІЮ ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ ДОВКІЛЛЯ В 
УКРАЇНІ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ДИРЕКТИВ ЄС 

 
Відповідно до Хартії Міжнародної торгової палати про підприємницькі принципи 

сталого розвитку необхідно постійно вимірювати екологічні характеристики, оцінювати 
відповідність їх установленим вимогам і періодично подавати відповідну інформацію, що є 
можливим лише за умови здійснення моніторингу довкілля  

Ефективна реалізація обґрунтованих природоохоронних заходів щодо забезпечення 
екологічної безпеки є неможливою без упровадження системи моніторингу довкілля – 
єдиного інструменту отримання об’єктивної інформації про стан довкілля, її комплексного 
оброблення й використання. Створення й функціонування цієї системи є ланкою в низці 
організаційно-прогнозних заходів із забезпечення захисту навколишнього середовища, 
оптимізації системи природокористування й збереження біосфери. 

В сучасній Україні система моніторингу довкілля організована та функціонує згідно 
існуючої законодавчо-нормативної бази, зокрема: Закону України «Про охорону 
навколишнього природного середовища», Постанови Кабінету міністрів № 391 від 30.03.1998 
«Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля», № 343 від 
09.03.1999 «Про затвердження Порядку організаціі та проведення моніторингу в галузі 
охорони атмосферного повітря», № 661 від 20.08.1993 «Про затвердження Положення про 
моніторинг земель» та ряду інш.  

Як видно з дат затвердження цих документів вони вже не зовсім відповідають 
сучасним вимогам, зокрема європейським. 

Державна система моніторингу довкілля до теперішнього часу базується на виконанні 
розподілених функцій її суб'єктів (Мінприроди, МОЗ, Мінагрополітики, Мінрегіон, ДСНС, 
Держводагентство, Держгеокадастр, Держлісагентство) за участі НАНУ, НКАУ та інших 
наукових закладів. 

Суттєвим недоліком ДСМД є те, що немає єдиної комплексної мережі спостережень 
ДСМД за пріоритетними напрямами. Створення такої мережі на основі інвентаризації та 
оптимізації існуючих відомчих мереж дасть змогу більш раціонально розподіляти фінансові, 
технічні та інші ресурси для забезпечення виконання функцій ДСМД. 

Питання визначення основних завдань з удосконалення моніторингу НПС в Україні є 
досить не простим і потребує постійного ретельного наукового обгрунтування, але є 
завдання, які необхідно вирішувати найближчим часом, наприклад, такі, що наведені нижче:  
 виконання вимог Директив ЄС природоохоронного призначення щодо проведення 

моніторингу НПС, зокрема: № 2008/50/ЄС «Про якість атмосферного повітря й 
чистіше повітря для Європи»; 2004/107/ЄC «Щодо миш‘яку, кадмію, ртуті, нікелю й 
поліциклічних ароматичних вуглеводнів у навколишньому повітрі», 2000/60/ЄС «Про 
встановлення меж діяльності співтовариства у сфері водної політики»; 96/61/ЄС «Про 
комплексне запобігання й контроль над забрудненням грунтів»; 75/442/ЄС «Щодо 
відходів»; 

 забезпечення відповідності стандартів України у сфері моніторингу НПС стандартам 
ЄС; 

 розроблення нових підходів до структури Державної системи моніторингу 
навколишнього природного середовища з урахуванням реструктуризації державного 
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управління й децентралізації влади. Система моніторингу має бути структурованою за 
державним і регіональним рівнями з відповідним розподілом повноважень, 
відповідальності й фінансування;  

 удосконалення мереж спостережень за атмосферним повітрям з урахуванням 
розподілення території України на зони й агломерації згідно з вимогами Директиви 
Європейського парламенту та ради № 2008/50/ЄС від 21 травня 2008 р. «Про якість 
атмосферного повітря й чистіше повітря для Європи»;  

 технічне переоснащення мереж спостережень із застосуванням сучасних 
автоматизованих засобів вимірювання параметрів;  

 застосування спеціалізованого комплексного екологічного оцінювання в системі 
державного управління, упровадження в регіонах і в державі системи екологічних 
показників для оцінювання стану навколишнього природного середовища з 
урахуванням рекомендацій ЄЕК ООН;  

 удосконалення регіональних систем моніторингу НПС, зокрема, створення 
автоматизованих центрів систем моніторингу в кожному з обласних центрів України й 
систем моніторингу атмосферного повітря з мережею сучасних автоматизованих 
постів спостереження в промислових регіонах і містах;  

 забезпечення широкого застосування комплексних систем екологічного контролю й 
моніторингу на об’єктах підвищенної екологічної небезпеки;  

 створення єдиних державних реєстрів пунктів спостережень за окремими об’єктами 
НПС Державної системи моніторингу довкілля й оптимізація мереж і програм 
спостережень; 

 поліпшення метрологічної й аналітичної баз моніторингу. Наявна аналітична база 
суб’єктів моніторингу потребує осучаснення для підвищення точності й реактивності 
моніторингу. Одним із пріоритетів має бути використання методів автоматизованого 
контролю. Заміна застарілого обладнання має бути не відомчою, а об’єктовою, 
виходячи із пріоритетності завдань управління екологічним станом і станом НПС. 
На теперішній час проблемам моніторингу НПС в Україні приділяється достатньо 

велика увага, але ще є багато питань, які потребують вирішення з урахуванням 
європейських вимог до інформаційного забезпечення органів державного управління, 
місцевого самоврядування й населення щодо стану навколишнього природного середовища. 

Важливість діяльності в області приведення екологічного законодавства України у 
відповідність до нормативів ЄС визнане Законом України «Про Основні принципи (стратегії) 
державної екологічної політики України на період до 2020 року» (п. 4.8 «моніторинг і оцінка 
якості атмосферного повітря, зонування території України, планів поліпшення якості 
атмосферного повітря в зонах і агломераціях»). 

Для організації приведення законодавчо-нормативної бази у відповідність із 
Директивами ЄС в Україні було прийнято ряд постанов, зокрема Розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 15 квітня 2015 р. № 371-р «Про схвалення розроблених Міністерством 
екології й природних ресурсів планів імплементації деяких актів законодавства ЄС». 

В рамках реалізації вимог Директив ЄС та вказаних державних актів на теперішній час 
вже затверджено Постанову Кабінету Міністрів України № 758 від 19 вересня 2018 р. «Про 
затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод», якою визначено основні 
вимоги до організації здійснення державного моніторингу вод, взаємодії центральних органів 
виконавчої влади у процесі його здійснення та забезпечення органів державної влади і 
органів місцевого самоврядування інформацією для прийняття рішень щодо стану вод. Ця 
Постанова повністтю відповідає вимогам Директиви 2000/60/ЄС «Про встановлення меж 
діяльності співтовариства у сфері водної політики» (Водної рамкової директиви). Державний 
моніторинг масивів поверхневих та підземних вод, а також морських вод здійснюється за 
показниками та з періодичністю, наведеними у Постанові, що відповідає пропозиціям 
вказаної Директиви. Визначено, що існуюча мережа спостережень, що показана на слайді, 
має бути значно розширена, в основному за рахунок організації спостережень на малих 
річках та мають запроваджуватись автоматизовані пости спостережень у режимі поточного 
часу. 

На разі фахівцями Мінприроди та науковцями ведеться плідна робота з підготовки  
нової постанови Кабінету Міністрів України щодо моніторингу атмосферного повітря, яка має 
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відповідати вимогам Директив ЄС № 2008/50/ЄС «Про якість атмосферного повітря й 
чистіше повітря для Європи»та 2004/107/ЄC «Щодо миш‘яку, кадмію, ртуті, нікелю й 
поліциклічних ароматичних вуглеводнів у навколишньому повітрі» та замінити нині діючу 
постанову №343. Проект постанови вже розглянуто у відомствах, відктитій інформації та на 
ряді нарад у тому числі і в ТПП України, за результатами надано ряд суттєвих пропозицій, які 
опрацьовуються і остаточна редакція готується до подання в КМУ.  

Це Постанова передбачає абсолютно нові принципи організації мереж моніторингу і 
проведення спостережень, зокрема одними з основних є: виділення на територіїї України зон 
та агломерації з визначеням їх обов‘язків та відповідальності, визначення можливості 
створення мереж спостереження органами місцевого самоврядування (регіональних мереж), 
визначення необхідності створення систем моніторингу об’єктового рівня, тобто на 
підприємствах, що здійснюють вплив на стан атмосферного повітря. Постановою також 
визначаються основні критерії оцінювання стану атмосферного повітря, як за показниками 
так і за часовими ознаками. 

Такі системи мають бути оснащені сучасним обладнанням з автоматизованими 
постами спостережень, що мають працювати у режимі реального часу та можливістю 
мобільного спостерення. 

Як приклад, можна навести вже створені сучасні системи моніторингу У Донецькій, 
Дніпропетровській областях, зокрема обладнання сучасних постів спостережень у м. 
Маріупіль отримали високу оцінку європейських фахівців та створення сучасних систем 
моніторигу довкілля на деяких підприємствах, наприклад «АрселорМіттал Кривий Ріг». 

Ведуться напрацювання для створення постанови Кабінету Міністрів України щодо 
загальнодержавної системи моніторингу, що у перспективі має замінити відому постанову № 
391. 

ДСМД – це складова частина національної інформаційної інфраструктури, що є 
відкритою інформаційною системою з такими пріоритетами: захист життєво важливих 
екологічних інтересів людини й суспільства, збереження природних екосистем, запобігання 
кризовим зміненням екологічного стану НПС і надзвичайним ситуаціям 

Тому один з ключових моментів з оновлення організації проведення моніторингу 
довкілля в Україні це створення передумов для отримання суспільством інформації з 
повноцінною та достовірною оцінкою стану навколишнього природного середовища, тобто 
сучасна система моніторингу довкілля має стати одним з основних джерел інформації для 
суспільного порталу «Вільне довкілля», робота над створення якого ведеться в Мінприроді. 
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ОЦІНКА РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТЕРИТОРІЙ НА ПРИКЛАДІ ХАРКІВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ 
 

Значна частка екологічних проблем в регіонах України зумовлена неузгодженістю 
політики прийняття управлінських рішень, відсутністю єдиної методології оцінки екологічних 
ситуацій, дезінтеграція системи моніторингової інформації тощо.  

Створення методологічної основи комплексної оцінки стану екологічних, соціальних та 
техніко-економічних систем, як з метою виправлення критичних екологічних ситуацій, так і з 
метою оптимізації взаємодії цих систем тепер і в майбутньому, є складною та комплексною 
задачею, на вирішення якої (або окремих її аспектів) спрямована ціла низка досліджень 
останніх років, як в Україні, так і за кордоном.  

На теперішній час в Україні відсутні як методики уніфікованої чи інтегральної оцінки 
рівня екологічної безпеки територій і стану наземних екосистем, так і механізми визначення 
інтегральних показників негативного впливу об’єктів на довкілля на екосистемному рівні.  

Існуюча система оцінки розглядає окремі аспекти такого впливу, однак вирішує інші 
задачі. Таким чином актуальним завданням є розроблення механізму уніфікованої оцінки 
рівня екологічної безпеки територій.  

Оцінка екологічної безпеки території повинна ґрунтуватися на аналізі комплексу 
показників рівня її безпеки, результатом чого має бути визначення узагальненого та кількох 
тематичних індексів оцінки. 

Рівні, на яких може бути проведена оцінка екологічної безпеки території: національний 
(здійснюються на основі врахування показників більш високого порядку), регіональний (в 
межах області, басейну для водних екосистем), та місцевий (для розгляду показових 
екосистем, або екосистем які потребують детального розгляду).  

За запропонованою нами методикою оцінки екологічної безпеки території [1] 
розрахунки проводиться окремо за компонентами з встановленням узагальнюючого 
показника. Дані для розрахунку показників повинні враховувати як існуючий стан компонентів 
оточуючого середовища, так і величину антропогенного тиску, рівня ризику та ступеню 
уразливості конкретних екосистем.  

До системи екологічних показників, що враховують різні аспекти екологічних проблем 
включено:  власне екологічні показники (які характеризують стан і стійкість екосистеми, якість 
її складових, як середовища мешкання біоти, перебіг біотичних процесів, зокрема 
самоочищення й відтворення природних ресурсів, а також природоохоронну діяльність),  
еколого-господарські та  еколого-соціальні (які характеризують якість та безпеку довкілля 
для людини, вплив людської діяльності на її погіршення та заходи із мінімізації такого 
впливу) до чого можуть долучатися також медико-статистичні показники (як характеристика 
впливу якості довкілля на здоров’я людини); тут еколого-гігієнічні й медико-статистичні 
показники поєднаються у блок еколого-соціальних. 

Загалом виконання оцінки має наступні етапи:  
 Визначення індивідуальних індексів оцінки у балах по окремих показниках впливу, стану й 

реагування; 
 Встановлення індивідуальних вагових коефіцієнтів по окремим показникам впливу, 

стану й реагування; 
 Визначення аспектних і предметних блокових індексів впливу, стану й реагування та 

їх вагових коефіцієнтів; 
 Розрахунок загального індексу оцінки 

Щоб уникнути використання різних одиниць виміру, проводиться процедура уніфікації 
показників, тобто переведення їх значень до умовних одиниць (балів оцінки) за відповідними 
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класифікаційними таблицями. Для цього весь діапазон зміни кожного з індикаторних 
показників поділяється на піддіапазони, які називаються класами і характеризуються 
числами (балами оцінки). 

З метою апробації нової методики був здійсненний розрахунок величини рівня 
безпеки території для Харківської області.  

 

 
 

 
 
 
Згідно з попередньою оцінкою рівень екологічної безпеки Харківської області є 

посереднім. Найгірші значення були визначенні для блоків водопостачання та 
водовідведення, а також відходів і промисловості. За значеннями аспектної оцінки найбільш 
істотний внесок мають еколого-господарські показники. Дослідження показали недостатній 
рівень реагування на екологічні проблеми, що має суттєвий негативний вплив на стан 
екологічної безпеки території.  

 
Висновки  
За новою методикою [1] було проведено попередній розрахунок рівня екологічної 

безпеки території для Харківської області. Результати розрахунків свідчать, що екологічний 
стан Харківської області є посереднім, а рівень небезпеки помірним. Найбільше 
занепокоєння викликає стан водних ресурсів, поводження з відходами. Також для 
покращення екологічного стану області необхідним є  збільшення кількості 
природоохоронних заходів.  
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ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОЕКТУ ПОБУДОВИ ОЦІНКИ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

ТЕРИТОРІЙ ТА НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ОБ’ЄКТІВ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ 

СЕРЕДОВИЩЕ 

 

Сучасний характер як антропогенного впливу, так і зумовлених ним екологічних 

проблем, відрізняється комплексністю й багатоплановістю навіть на локальних рівнях 

територіальної організації та у невеликих часових масштабах, вже не кажучи про великі 

територіальні утворення та довготермінові наслідки масштабних антропогенних впливів. Так, 

на стан водного об’єкту на локальному рівні впливатиме як наявність локальних 

забруднювачів, так і гідробудівництво поблизу, атмосферне перенесення забруднень із 

віддалених джерел, поява інвазійних видів, глобальні кліматичні зміни, тощо.  

У деяких випадках протиріччя можуть виникнути не тільки між окремими напрямами 

господарської діяльності чи між економічними та екологічними інтересами, але навіть між 

окремими природоохоронними задачами. Наприклад, розвиток такого напряму 

альтернативної енергетики, як біопаливо, може увійти у протиріччя з вимогами захисту 

сільськогосподарських земель від виснаження і т.п.  

Відповідно, оцінка екологічного стану, встановлення пріоритетності екологічних 

проблем, планування природоохоронних заходів та інші пов’язані задачі на сучасному рівні 

потребують комплексного підходу. Виникає потреба створення методологічної основи 

спільної оцінки стану екологічних, соціальних та техніко-економічних систем, як з метою 

виправлення критичних екологічних ситуацій, так і з метою оптимізації взаємодії цих систем 

тепер і в майбутньому. 

На цей час розроблений широкий перелік методик і систем індикаторів оцінки екологічної 

безпеки територій, які відрізняються за метою, масштабами, спеціалізацією, межами 

застосовуваності, комплексністю індикаторів, рівнем структурованості, еко- соціо- чи 

геоцентричністю підходів, тощо [1-8]. Проте, більшість із них вирішує певні спеціалізовані, або, 

навпаки, надто глобальні задачі.   

У цій роботі представлено метод оцінки рівня екологічної безпеки територій та 

негативного впливу об’єктів на навколишнє природне середовище. При цьому використано 

найбільш загальний підхід до побудови оцінки з використанням (як поєднання чи 

альтернативи) максимальної кількості варіантів її здійснення. У подальшому, найймовірніше, 

буде обрано найбільш ефективні з цих варіантів, або визначено межі застосування кожного з 

них. 

У якості прототипу для методу оцінки, який пропонується, було використано систему 

екологічних індикаторів, рекомендовану ЄЕК ООН для країн Східної Європи, Кавказу та 

Центральної Азії [8]. Вона містить комплексні індикатори щодо забруднення повітря, змін 

клімату, якості води, тощо. Кожний з них складається з набору показників, наприклад у блоці 

“вода” їх 10. Проте, це характеристики дуже різної природи: від окремих гідрохімічних 

величин до рівня водозабезпечення домогосподарств. На наш погляд, такий перелік 

доцільно структурувати. До того ж, його можна доповнити.  
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Ми пропонуємо кількарівневу оцінку за такими основними блоками, як атмосферне 

повітря, поверхневі, морські й підземні води, відходи, біорізноманіття та інші (втім, залежно 

від специфіки об’єкту та мети оцінки, ці блоки можуть змінюватись).  

Згідно з прийнятою на сьогодні практикою поділу індикаторів, окремо мають 

розглядатися показники стану, впливу та реагування.  

Крім того, виходячи зі специфіки екологічних проблем, показники можна поділити на 

еколого-соціальні (чи медико-гігієнічні), власне екологічні та еколого-господарські.  

Таким чином, створюється тривимірний масив показників (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Структура оцінки екологічної безпеки територій 

 
Такий масив передбачає кілька можливих шляхів їх агрегації у загальні індекси оцінок 

на кількох рівнях, або поєднання кількох шляхів агрегації (рис. 2). 

- Аспектний напрямок: екологічні (Іе), еколого-гігієнічні (Іс) та еколого-господарські (Іг) 

індекси оцінки поєднуються у аспектні індекси (Іа) на трьох рівнях: впливу, стану й 

реагування.  

- Предметний напрямок: на тих же рівнях поєднуються у предметний індекс (Іп) оцінки всіх 

аспектів за кожним із предметів: вода, повітря, географічне середовище, тощо (Ііп).  

Далі аспектний і предметний індекси поєднуються в індекси впливу (Ів), стану (Іс) і 

реагування (Ір). На їх основі отримується загальна оцінка (Із). 

 

 

Рисунок 2 – Алгоритм агрегації показників у ході оцінки екологічної безпеки територій 
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Рисунок 3 – Чинники встановлення вагових коефіцієнтів 

 

Оцінка впливу певного об’єкту на довкілля, теоретично, може бути виконана за 

допомогою локальних оцінок стану територій на відповідній мережі моніторингу довкола 

об’єкту, проте не завжди це можливо здійснити, з огляду як на проблему виокремлення 

впливу цього об’єкту з інших впливів, так і розрізнювальної здатності оцінки у певних 

територіальних масштабах. Тому пропонується спеціалізована оцінка впливу об’єкта (рис. 4), 

яка будується за схожим із попереднім принципом, але без поділу на виміри впливу, стану й 

реагування.  

 

 

Рисунок 4 – Алгоритм оцінки впливу об’єктів на рівень екологічної безпеки територій 

Окремо розглядаються аспекти впливу: еколого-гігієнічного, власне екологічного та 
еколого-господарського. Далі аспектні індекси поєднуються у загальний. Можливими є два 
варіанти поділу та, відповідно, агрегації показників. У першому варіанті розглядається вплив 
різної природи: хімічний, фізичний, біологічний і т.д. У другому варіанті розглядається за тією 
же схемою вплив на різні компоненти екосистеми: води, повітря, ґрунтів і т.д. Загальна оцінка 
визначається, як середнє з двох варіантів, або згідно з метою оцінки та специфікою об’єкту й 
території, за одним із них. 

У всіх випадках оцінки, перед проведенням агрегації показники мають бути 
переведені до загальної системи одиниць. У якості такої системи можуть використовуватися 
кратності показників відповідним нормативами (аналогічно кратності ГДК при визначенні ІЗВ 
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[9]), проте далеко не завжди такі нормативи існують, тому більш ймовірне використання 
бальних оцінок (аналогічно методиці екологічної оцінки [10]).  

 
Таблиця 1 – Можливі градації шкали оцінки 
Рівень екологічної 
небезпеки 

Мало 
відчутний 

Невисокий Помірний Високий Дуже високий 

Рівень екологічної 
безпеки  та 
екологічний стан 

Сприятливий Задовільний Посередній Несприятливий 
Дуже 

несприятливий 

Рівень 

негативного 

впливу 

Низький 
Середній 

(допустимий) 
Суттєвий Високий Дуже високий  

Оцінка у балах 1 2 3 4 5 
Значення індексу в 
балах 

1,0-1,5 1,6-2,5 2,6-3,5 3,6-4,5 4,6-5 

Значення індексу в 
кратності 
нормативу 

<0,75 0,75-1,00 1,01-1,50 1,51-3,00 >3,00 

 
Ті ж самі шкали можуть застосовуватися й для зворотної задачі: інтерпретації 

отриманих числових оцінок (табл. 1). У спеціальних випадках можна також, для деталізації 
певного діапазону та/чи для розширення діапазонів, запропонувати певні змінені шкали 
оцінки (табл. 2 і 3). 
 
Таблиця 2 – Варіант зміщення шкали оцінки 

Рівень (негативного 
впливу) 

Низький 
Середній 

(допустимий) 
Високий 

Дуже високий 
(загрозливий) 

Надзвичайно 
високий 

Оцінка у балах 1 2 3-4 5 

Значення індексу в 
балах 

1,0-1,5 1,6-2,5 2,6-4,5 4,6-5 

Значення індексу в 
кратності нормативу 

<0,75 0,75-1,00 1,01-3,00 3,01-10,00 >10,00 

 

Таблиця 3 – Варіант розширення шкали оцінки 
Рівень 
(негативного 
впливу) 

Низький 
Середній 

(допустимий) 
Суттєвий Високий 

Дуже високий 
(загрозливий) 

Надзвичайно 
високий 

Оцінка у балах 1 2 3 4 5 

Значення індексу в 
балах 

1,0-1,5 1,6-2,5 2,6-3,5 3,6-4,5 4,6-5 

Значення індексу в 
кратності 
нормативу 

<0,75 0,75-1,00 1,01-1,50 1,51-3,00 3,01-10,00 >10,00 

 

Висновки 
1. Представлено багатовимірну систему групування екологічних показників для 

створення загальної комплексної оцінки стану природних систем і визначення рівня 
антропогенного впливу на них певних (перш за все господарських) об’єктів. 

2. Запропоновано шляхи вирішення низки пов’язаних із здійсненням такої оцінки 
методичних задач, зокрема щодо встановлення вагових коефіцієнтів та шкал оцінки. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПІГМЕНТНОГО ФОНДУ РІЗНОТИПНИХ ДОННИХ ВІДКЛАДІВ ДЕЛЬТИ 
ДУНАЮ 
 

Вміст рослинних пігментів у сестоні (фітопланктоні) та у донних відкладах пов’язаний 
із широким комплексом характеристик угруповань мікроводоростей: біомаса, видовий склад, 
фізіологічний стан, фотосинтетична активність, умови існування й т. ін. Пігментні 
характеристики мікроводоростей є важливими інтегральними показниками екологічного 
стану водних екосистем. Вивченню фотосинтичних пігментів фітопланктону різнотипних 
водних об’єктів присвячено значну кількість досліджень. Показник концентрації хлорофілу 
фітопланктону включено до програм екологічного моніторингу поверхневих і морських вод 
багатьох країн Європи. Водночас, пігментний фонд донних відкладів досліджено значно 
меншою мірою. І, хоча останніми роками цьому питанню приділяється все більша увага, стан 
його вивчення ще недостатній.  

З огляду на згадані вище індикаційні можливості пігментних показників, а також 
враховуючи специфіку задач, зокрема особливу увагу до взаємозв’язків характеристик 
водного середовища й донних відкладів, до програми спеціального екологічного моніторингу 
дельти Дунаю було включено пігментні показники не тільки фітопланктону, але й донних 
відкладів. 

У цій роботі розглядається один із аспектів узагальнення результатів моніторингу за 
період із 2007 по 2018 роки, а саме просторовий розподіл і зв'язок пігментних характеристик 
із типом донних відкладів.  

Проби донних відкладів відбиралися з приповерхневого шару грунту (до 5 см), 
дночерпачем Петерсена чи донним щупом, залежно від умов на пункті відбору. 

Визначення вмісту рослинних пігментів проводилося: у фітопланктоні – за 
стандартним методом [1], а у донних відкладах за методом Штойбінга [2], модифікованим [3] 
з урахуванням специфіки відкладів. Розрахунки вмісту хлорофілів і феопігментів виконували 
за двома методами: UNESCO і Лоренцена [1]. Вміст каротиноїдів оцінювався за допомогою 
пігментних індексів [1]. 

Тип донних відкладів визначався за якісною класифікацією на основі кількісної 
класифікації [4] та якісної класифікації [5]. Слід зауважити, що дельта Дунаю є динамічною 
системою, де постійно проходять процеси переносу й перевідкладання донних наносів, тож 
навіть в одному пункті відбору тип відкладів міг змінюватися від одного відбору до іншого. 
Зважаючи на це, а також на мозаїчність відкладів, для оцінки середнього характерного типу 
відкладів, їм привласнювалися бали за схемою: 1 – промиті піски; 2 – слабко замулені піски; 
3 – сильно замулені піски; 4 – мули піщанисті; 5 – мули глинисті. Після чого обчислювався 
середній бал по пункту за період спостережень. 

Донні відклади Дунаю представлені пісками з різним ступенем замулення, а також 
мулами, переважно піщанистими. 

За середньою оцінкою типу донних відкладів, по мірі наближення до морського краю 
дельти спостерігався (рис. 1) поступовий перехід від переважної зустрічуваності замулених 
пісків до переважання піщанистих мулів.  

Пункт на рук. Бистрий, 0 км, характеризувався переважно піщаними відкладами, як 
можна припустити, за рахунок впливу на гідрологічний режим цієї ділянки дельти морських 
вод: хвилювання, перемішування вод різної солоності й т. ін. Проте у цілому, серед рукавів 
дельти рук. Бистрий відзначався доволі значною зустрічуваністю мулистих відкладів (за 
рахунок пунктів на 1 і 9 км). 
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Рисунок 1 – Просторовий розподіл зустрічуваності різних типів донних відкладів за 

середньою бальною оцінкою їх типу. 
 
Тут і далі: R01 – вище м. Рені, 131 км; R03 – Ізмаільский Чатал, 115 км; R06 – нижче 
м. Ізмаїл, 89 км; R07 – вище м. Кілія, 49 км; R09 – нижче м. Кілія, 39 км; R10 – вище 
м. Вілкове, 21 км; R11 – рук. Очаківський, 17 км; R12 – рук. Старостамбульський, 11 км; R12/1 
– рук. Бистрий, 9 км; R14 – рук. Очаківський, 6 км; R15 – рук. Старостамбульський, 4 км; 
R13/1 – рук. Бистрий, 1 км; R13/0 – рук. Бистрий, 0 км. 
 

Зауважимо, що тут і далі розглядаються два варіанти аналізу просторового розподілу, 
тобто взаємозв’язків показників та відстані до морського краю дельти:  
 безпосередньо у системі координат «відстань до морського краю дельти – рівень 

показника»; 
 у системі координат «порядок пункту за відстанню до морського краю дельти – рівень 

показника».  
Другий варіант взаємозв’язків, попри певну умовність фізичного сенсу, розглядався, 

оскільки його можна вважати варіантом рангової кореляції, бо порядок пункту, по суті, і є 
його рангом у цьому контексті. 

Помітне зниження концентрації хлорофілу «а» у фітопланктоні (рис. 2) й збільшення її 
у донних відкладах (рис. 3) по мірі наближення до морського краю дельти, що може 
пояснюватися переважанням процесів осідання фітопланктону в дельті над його розвитком. 
За рівнями вмісту хлорофілу в сумі з феопігментами як у фітопланктоні (рис. 4), так і у 
донних відкладах (рис. 5), закономірності просторового розподілу виявилися аналогічними 
відзначеним для хлорофілу «а».  

Закономірностей у просторовому розподілі частки феопігментів у пігментному 
комплексі фітопланктону не виявлено. Натомість, у донних відкладах помітна достовірна 
тенденція до зниження частки феопігментів по мірі наближення до морського краю дельти. 
При цьому, за абсолютними рівнями показників частка феопігментів у фітопланктоні була 
доволі істотною (близько 40%), а у донних відкладах наближувалася до цієї величини по мірі 
наближення до морського краю (у верхній частині дельти становила близько 60%). Якщо 
припустити, що на дослідженій ділянці переважають процеси осідання фітопланктону, така 
картина стає вповні пояснюваною. 
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Рисунок 2 – Просторовий розподіл значень середньобагаторічного вмісту хлорофілу «а» 

фітопланктону 
 

 

 
Рисунок 3 – Просторовий розподіл значень середньобагаторічного вмісту хлорофілу «а» у 

донних відкладах 
 

 

 
Рисунок 4 – Просторовий розподіл значень середньобагаторічного вмісту хлорофілу в 

сумі з феопігментами у фітопланктоні 
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Рисунок 5 – Просторовий розподіл значень середньобагаторічного вмісту хлорофілу в 

сумі з феопігментами у донних відкладах 
 

Як можна побачити (рис. 6 і 7), вміст фотосинтетичних пігментів дуже істотно залежав 
від типу донних відкладів: чим менше піщанистих фракцій (або чим рідше зустрічаються 
піски), тим концентрації пігментів більші. Схожа закономірність була відзначена й у літературі 
[6] при вивченні пігментного фонду естуарію ріки Ogeechee у США. Втім, це не обов’язково 
означає, що мулисті відклади є кращим середовищем для розвитку донних водоростей 
(зазвичай вважається, навпаки, що дуже дрібнодисперсні мулисті відклади – не найкращій 
субстрат для донної біоти). Скоріше можна припустити, що мулисті відклади утворюються за 
тих же гідрологічних умов (сповільнена течія), які є кращими як для розвитку планктонних і 
донних мікроводоростей (більша прозорість за рахунок осідання дрібних зависів), так і для 
накопичення осілого фітопланктону (як однієї з дрібних фракцій). У цьому зв’язку слід 
відзначити, що максимум вмісту хлорофілу «а» припадав на піщанисті мули, а хлорофілу в 
сумі з феопігментами – на більш дрібнодисперсні глинисті; отже на більш дрібнодисперсних 
мулах більшою мірою накопичувалися продукти розкладу хлорофілу, а отже й відмираючі 
мікроводорості, найймовірніше – осілі з фітопланктону.   

 

 
Рисунок 6 – Вміст пігментів у донних відкладах різних типів 
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А     В 

Рисунок 7 – Взаємозв’язок типу відкладів (за їх середньою по пунктах бальною оцінкою) та 
вмісту хлорофілу «а» (А) і хлорофілу в сумі з феопігментами (В) 

 
Якщо концентрації фотосинтетичних пігментів у ряду від піщанистих до мулистих 

донних відкладів зростали, то як пігментні індекси, так і частка феопігментів, навпаки, 
знижувалися (рис. 8), що може бути характерним як для більшої частки у мулах свіжоосілого 
фітопланктноу, так і для більш інтенсивного розвитку донних водоростей. Для уточнення 
бажано було б провести у майбутньому вивчення структури донних альгоугруповань.  
 

 
 

Рисунок 8 – Рівні пігментних індексів і частка феопігментів у донних відкладах різних 
типів 

 
Висновки 
1. На основі середніх за час спостережень величин встановлено низку 

закономірностей просторового розподілу величин пігментних показників фітопланктону та 
мікроводоростей донних відкладів, зокрема зниження концентрацій пігментів у фітопланктоні 
й підвищення її у донних відкладах по мірі наближення до морського краю дельти. 

2. Частота зустрічуваності мулистих відкладів по мірі наближення до морського краю 
дельти збільшувалася, а піщаних, відповідно, знижувалася. 

3. Встановлений тісний зв’язок між вмістом фотосинтетичних пігментів та типом 
донних відкладів.  
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ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ БУДІВНИЦТВА ОГОРОДЖУВАЛЬНОЇ ДАМБИ МОРСЬКОГО 
ПІДХІДНОГО КАНАЛУ ГСХ «ДУНАЙ-ЧОРНЕ МОРЕ» 

 
Глибоководний судновий хід «р. Дунай — Чорне море» (ГСХ «р. Дунай — Чорне 

море») створений в якості альтернативного суднового шляху, що дає вихід морським портам 
Дунайського регіону (Ізмаїл, Рені, Усть — Дунайськ) до Чорного моря. На українській частині 
дельти Дунаю, розгорнуті спеціальні широкомасштабні моніторингові дослідження, з метою 
запобігання можливих негативних наслідків робіт з експлуатації ГСХ Дунай – Чорне море. 
Координатором Програми комплексного екологічного моніторингу є Науково-дослідна 
установа «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» Мінприроди 
України – УКРНДІЕП [1,2].  Комплексна програма екологічного моніторингу поєднує в собі 
різні види досліджень: регулярні спостереження, комплексні обстеження та спеціальні види 
досліджень. Метою даної роботи є аналіз впливу на довкілля будівництва огороджувальної 
дамби Морського підхідного каналу ГСХ «р. Дунай — Чорне море». 

Огороджувальна дамба Морського підхідного каналу ГСХ «Дунай-Чорне море» (МПК) 
побудована з північного боку від його прорізу та призначена для відхилення у бік моря за 
межі МПК уздовж берегового потоку наносів з максимальним збереженням природних умов 
поширення у південно-західному напрямку наносів з рукава Бистрий [3].   

Поглиблені дослідження впливу огороджувальної дамби ГСХ на прибережну зону в 
районі між гирлом рукава Бистрий та гирлом рукава Старостамбульський були проведені за 
допомогою моделюючого комплексу COASTOX-MORPHO. Верифікація COASTOX-MORPHO 
за даними лабораторного моделювання та застосування його для району гирла Дунаю 
представлені в роботах [4,5]. Проведені модельні дослідження показали, що ефективність 
огороджувальної дамби у шторми є максимальною саме у дистальній частині. 

Результати проведених робіт впливу на довкілля будівництва огороджувальної дамби 
свідчать про, те що її будівництво зменшило штормовий вплив моря на східну частину коси 
Пташиної та  прискорило процеси сингенезу на ділянці коси з боку гирла Бистре. Поверхня 
дамби, споруджена на трасі ГСХ (рук. Бистрий), пройшла первинні стадії біологічної сукцесії, 
що супроводжувалися збільшенням видової розмаїтості й ефектом «концентрації життя». 
Місячна продукція з одного погонного метра дамби приблизно  3-5 кг рослинної біомаси. При 
тому, дамба стала так званим генератором органічної речовини, за умови високої швидкості 
потоку, в районі не спостерігався ефект вторинного евтрофування за рахунок інтенсивного 
виносу синтезованої біомаси. Огороджувальна дамба на барі гирла Бистрого в зв'язку з її 
віддаленістю від берега та, відповідно, недоступністю для наземних хижаків та дикого кабана 
стала зоною для гніздування птахів. 

Аналіз впливу на довкілля будівництва огороджувальної дамби, за матеріалами 
комплексного екологічного моніторингу свідчать, що побудова дамби в баровій частині гирла 
Бистре сприяла утворенню великої за площею мілководної ділянки між приморською 
частиною острова Стамбульського і дамбою. Завдяки тому, що барова область гирла Бистре 
знаходиться на гідрохімічному кордоні “річка-море”, будівництво дамби суттєво не вплинуло 
на якість водного середовища. У 2008 р. відбулося  формування нових біотопів, не 
характерних для Кілійської дельти Дунаю. Шумове забруднення, яке супроводжувалось під 
час будівництва дамби привело до незначного перерозподілу мігруючих птахів по прилеглій 
території. 

У 2009 р. на узмор’ї Дунаю при виконанні днопоглиблювальних робіт на морському 
підхідному каналі продовжувалися роботи зі зміцнення верху й укосів дамби, що 
проводилися без ушкодження дна. Гранулометричний склад ґрунту корінного берега рукава 
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Бистрий після проведення будівництва дамби не змінився. За час будівництва дамби у ґрунті 
відзначалося збільшення концентрацій нафтопродуктів (НП) – з 30-50 мг/кг (клас А) до 140-
170 мг/кг (I клас) [6].  

Після завершення будівництва огороджувальної дамби, що захищає акваторію від 
сильного хвильового впливу, було виявлено сплеск біомаси біоценозів, що дав двостулковий 
молюск Cerastoderma glaucum, який досяг середньої біомаси 98,16 г·м-2. У районі дампінгу, 
на мулистому ґрунті було зазначено 9 таксонів бентосних організмів: поліхет - 6, форонід - 1 і 
черевоногих молюсків - 2 види, чисельністю 3520 екз.∙м-2  і біомасою 11,48 г·м-2 [6]. 

Завершення ж спорудження на барі гирла Бистре суцільної дамби практично повністю 
перекрило природний прибережний рух твердого стоку в південному напрямку, що вже 
зумовило прогресивне обміління ділянки заповідного узмор’я, яка прилягає до дамби з 
півночі. В цілому, для птахів ДБЗ це мало позитивний ефект. У випадку появи добре 
ізольованих від берега ділянок суші,  на них, без сумніву, з’являться колоніальні поселення 
птахів. В зв’язку з будівництвом дамби значних змін зазнала ліва гирлова коса рукава 
Бистре. Її площа зросла на 10.8 га, спостерігалася акумуляція наносів на «корінному» березі 
дельти нижче гирла Восточне (17.9 га) [6]. Між гирлами Бистре та Восточне значних змін 
берегу немає. Немає також значних змін берегів гирла Бистре. 

Аналіз матеріалів спостережень за впливом на довкілля будівництва огороджувальної 
дамби вказує на формування прісноводної фауни. Дамба мала локальний вплив на 
макрозообентос в баровій частині рукаву Бистрого. Через опріснення цієї акваторії там 
зникають понто-каспійські солонуватоводні ракоподібні, а через замулення дна значно 
зменшилась кількість молюсків.  

Побудова захисної дамби в баровій частині гирла Бистре призвела до зникнення 
типової піщано-літоральної рослинності в приморський частині острова Стамбульського та 
формування детритово-піщаної рослинності з перевагою рудеральних видів. 

Дослідження свідчать, що будівництво дамби в баровій частині гирла Бистре 
призвело до зміни гідрологічного режиму в прибережній частині о. Стамбульського та 
о. Кубанського. Вплив дамби, як нового біотопу – субстрату, не характерного для цієї частини 
річки і полягає в розселенні організмів різних таксономічних груп, в тому числі і інвазійних 
видів. На дамбі мешкають прикріплені організми фільтратори-седиментатори, що здійснюють 
певний вплив на формування якості вод та трансформацію речовин і енергії – балянуси, 
дрейсеніди та мохуватки. Серед інвазійних відмічені відмітити гідроїда Bougainvillia megas 
(Kinne), тропічну мохуватку Lophopodella carteri (Hyat) та вусоногого рачка Balanus improvisus 
(Darwin) [6]. 

За даними моніторингу можна сказати, що будівництво дамби в баровій частині гирла 
Бистре призвело до зміни гідрологічного режиму в прибережній частині о. Стамбульського та 
о. Кубанського. В результаті зміни гідрологічного режиму, зі сторони о. Стамбульського, 
утворилися піщано-мулисті наноси, які стали місцем гніздування птахів.  

За період моніторингових досліджень було виявлено, що побудована захисна дамба в 
баровій частині гирла Бистре призвела до змін у складі піщано-літоральної рослинності в 
приморській частині острова Стамбульського із збільшенням частки лучних видів та очерету 
звичайного, а на узмор’ї – формування детритово-піщаної рослинності з перевагою 
рудеральних видів. Кількісні та якісні показники макрозообентосу на різних станціях барової 
частини рукаву Бистрого були відмінні в рази. Дамба відігравала роль штучного рифу.  

Аналіз впливу на довкілля будівництва огороджувальної дамби Морського підхідного 
каналу, за результатами комплексного екологічного моніторингу свідчить, що у внутрішній 
частині території за дамбою, у так  званому ковші, була сформована смуга піщано-мулистого  
ґрунту, а далі – на значній території сформувалися мілководдя зі справжньою водною та 
повітряно-водною рослинністю. Дамба, яка раніше була засипана піском, стола з глибокими 
проваллями між камінням, що є наслідком штормів, і тому рослинного покриву майже не 
залишилося. Кущова рослинність з маслинки вузьколистої, обліпихи крушиновидної та 
аморфи кущової, що тут зростала, майже повністю зникла. 

Продовжились суттєві зміни структури коси Таранової та Нова Земля, що розташовані 
на відстані 16 км по обидві сторони від ГСХ по г. Бистре та є місцем гніздування для 
наземногніздуючих видів. Це відбулося в результаті дії штормових явищ, природного 
процесу дельтоутворення та зміни вздовж берегової домінуючої північно-південної течії після 
будівництва дамби. Вищезазначені зміни в певній мірі вплинули на успішність гніздування у 
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весняно-літній період. Гніздування колоніальних птахів ряду Сивкоподібних на гранітній 
дамбі, що знаходяться в безпосередній близькості від барової частини гирла Бистре, в 
період досліджень не було відмічене. Поблизу дамби, що знаходиться в приморській частині 
г. Бистре, були відмічені теплолюбні види птахів: вівчарики-ковалики (Phylloscopus collybita), 
білі плиски (Motacilla alba), трав’янка лучна (Saxicola rubetra) [6]. 

За період 2018 р. на дамбі в баровій частині гирла Бистре були проведені обліки в 
період осінніх міграцій та проаналізований розподіл птахів на різних ділянках дамби в 
залежності від віддаленості від о. Стамбульський. Найбільша кількість видів та чисельність 
птахів було відмічено на початку дамби, на віддалі до 100 м від острівної частини. Це 
пов’язано з наявністю мілководних ділянок для харчування птахів водно-болотного комплексу 
та наявності чагарникової та трав’янистої рослинності. За період спостережень був 
відмічений щеврик скальний на гранітній дамбі в приморській частині г. Бистре (це перша 
реєстрація виду на території України) . Деякі види комахоїдних птахів були відмічені на 
відстані до 500 м від острівної частини де харчувались вздовж урізу води. Такі види, як 
баклан великий та мартин жовтоногий, які були виявлені найдальше від острівної частини, 
використовували дамбу лише для відпочинку [6]. 

 
Висновки 
Таким чином, до основних наслідків будівництва огороджувальної дамби Морського 

підхідного каналу на довкілля слід віднести наступне:  
- будівництво огороджувальної дамби Морського підхідного каналу з використанням 

берегового будівельного майданчика, важкої автотехніки і механізмів, перевантаження 
великих обсягів гранітного буту, постійне перебування на об'єкті чималої кількості людей, 
значне звукове та світове забруднення негативно вплинуло на фауну та населення птахів 
району будівництва, проте дамба на барі гирла Бистрого в зв'язку з її віддаленістю від 
берега та, відповідно, недоступністю для наземних хижаків та дикого кабана стала зоною 
для гніздування птахів; 

- за час будівництва дамби в баровій частині гирла Бистре спостерігалися зміни 
гідрологічного режиму в прибережній частині о. Стамбульського та о. Кубанського, 
утворилися піщано-мулисті наноси, які активно використовують птахи водно-болотного 
комплексу для відпочинку та харчування; 

- будівництво дамби суттєво не вплинуло на якість водного середовища, 
спостерігалося формування нових біотопів, не характерних для Кілійської дельти Дунаю; 

- вплив дамби, як нового біотопу – субстрату, полягав в розселенні організмів різних 
таксономічних груп, в тому числі і інвазійних видів, на дамбі виявлені прикріплені організми 
фільтратори-седиментатори, що здійснюють певний вплив на формування якості вод та 
трансформацію речовин і енергії; 

- дамба мала локальний вплив на макрозообентос в баровій частині рукаву Бистрого 
та стала відігравати роль штучного рифу; 

- побудова захисної дамби призвела до зміни біотопів, до зникнення типової піщано-
літоральної рослинності в приморській частині острова Стамбульського, де визначено 
формування нового плавневого типу рослинності;  

- замулення мілководь у пригирловій частині ліворуч гирла Бистрого після будівництва 
дамби призвело до змін у якісному складі іхтіофауни, у тому числі і рідкісної. 
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ВПЛИВ НА ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ДЕЛЬТИ Р. ДУНАЙ 

 
Дослідження з оцінки впливу на навколишнє природне середовище глибоководного 

суднового ходу на українській ділянці дельти Дунаю виконувалися в Українському науково-
дослідному інституті екологічних проблем (УкрНДІЕП), починаючи з 2002 року. За цей час 
було виконано такі роботи:  

Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) у складі робочого проекту 
«Створення глибоководного суднового ходу Дунай - Чорне море на українській ділянці 
дельти (2003-2004)». 

Розробка Програми дій української сторони по імплементації наукових висновків і 
рекомендацій комісії із запиту Конвенції Еспоо ЄЕК ООН щодо ГСХ Дунай – Чорне море 
(2007). 

Поглиблена оцінка впливів ГСХ на довкілля, визначених Комісією із запиту як 
«імовірно значні негативні транскордонні впливи», та дієвості передбачених проектом і 
запропонованих Комісією інженерних заходів для їх запобігання, з використанням засобів 
моделювання та результатів комплексного екологічного моніторингу (2008). 

Оцінка імовірних транскордонних впливів на довкілля (ОВНС) глибоководного 
суднового ходу Дунай-Чорне море на українській ділянці дельти (2009). 

Цими роботами було доведено відсутність імовірних значних негативних 
транскордонних впливів на довкілля внаслідок реалізації проекту та підтверджено екологічну 
безпеку будівництва і експлуатації глибоководного суднового ходу Дунай-Чорне море. 

За результатами робіт було розроблено та впроваджено Програму комплексного 
екологічного моніторингу (далі Програма), спрямовану на усунення невизначеностей у 
оцінках впливів на довкілля. Екологічний моніторинг був започаткований у 2004 році. З 
метою оцінки впливу робіт з відновлення та експлуатації глибоководного суднового ходу 
Дунай – Чорне море Програмою були передбачені наступні основні види робіт: 
 проведення та обробка результатів регулярного гідрологічного та гідрохімічного 

моніторингу на пунктах фонових спостережень, в районі виконання гідротехнічних 
робіт та в зоні можливого впливу глибоководного суднового ходу Дунай-Чорне море 
на навколишнє природне середовище; 

 проведення та обробка результатів контрольних вимірів якості води та донних 
відкладів при проведенні днопоглиблювальних робіт на морському підхідному каналі 
ГСХ та у районі морського відвалу ґрунту; 

 оцінка кумулятивних впливів судноплавства на стан наземних та водних екосистем; 
 оцінка стану акваторій, що використовуються для нересту риб та для гніздування і 

харчування птахів; 
 проведення комплексних експедиційних обстежень якості вод та стану компонентів 

навколишнього природного середовища, які включають гідрологічні, гідрохімічні та 
гідробіологічні дослідження траси ГСХ, а також прибережних екосистем на території 
Дунайського біосферного заповідника; 

 моніторинг стану іхтіофауни, оцінка негативного впливу на рибні ресурси при 
експлуатації суднового ходу Дунай-Чорне море; 

 щоквартальні розрахунки збитків, нанесених водному середовищу та рибним запасам 
та розмір компенсаційних платежів, оцінка залишкової ґрунтоємності гідровідвалів 
(морського тощо);  

 моніторинг рослинних та тваринних угруповань берегової лінії та плавнів Дунайського 
біосферного заповідника при експлуатації ГСХ Дунай-Чорне море; 

 аналіз та узагальнення результатів спостережень, розробка прогнозів зміни стану 
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навколишнього природного середовища; оцінка можливого транскордонного впливу 
експлуатаційних днопоглиблювальних робіт та судноплавства; 

 розроблення рекомендацій щодо попередження та мінімізації впливів експлуатації 
ГСХ на навколишнє природне середовище, у т. ч. у транскордонному контексті. 
Основна увага при проведенні моніторингових робіт була спрямована на відстеження 

впливів (прямих та опосереднених) експлуатаційного днопоглиблення траси морського 
підхідного каналу та судноплавства на екологічний стан водних об’єктів, а також інших 
факторів природного і антропогенного характеру, що формують ситуацію в досліджуваному 
регіоні (гідрологічний режим, об’єми стоку води та наносів, гідрохімічний режим стоку Дунаю, 
динаміка морського краю дельти, розвиток груп кормових організмів риб, тощо). Контролю 
також потребували питання стану прилеглих до району ГСХ водних і прибережних екосистем 
Дунайського біосферного заповідника, а також отримання необхідної інформації щодо 
можливих транскордонних впливів у відповідності до вимог Конвенції Еспоо, зокрема 
визначених Комісією по запиту як «імовірно значні негативні транскордонні впливи», що було 
враховано при коригуванні Програми. 

Результати моніторингових спостережень свідчать про наступне: 
Проведення гідротехнічних робіт на барі рукава Бистрий не викликало змін тенденцій 

перерозподілу стоку у розвилках основних рукавів дельти: Кілійського, Тульчинського, 
Сулінського та Георгіївського. Відновлення ГСХ не змінило природних тенденцій розвитку 
водотоків Кілійської дельти; рукава, які знижували стік (система водотоків Очаківського 
рукава; Старостамбульський, нижче витоку рук. Бистрий і система його водотоків, окрім 
рукава Циганського) продовжили його зниження. Активні рукава (Бистрий і Циганський) 
збільшували стік, а днопоглиблювальні роботи на барі привели до того, що процес 
природного наростання стоку збільшився. Скорочення стоку Очаківського рукава викликано в 
основному природною тенденцію розвитку водотоку, та припиненням днопоглиблювальних 
робіт у рукаві Прорва та З’єднувальному каналі. Тенденції збільшення/зменшення частини 
стоку рукавів з ростом водності Дунаю збереглися. 

Прогнозні розрахунки показують, що вирішальним фактором, що визначає динаміку 
водності основних рукавів дельти Дунаю при будь-яких будівних роботах, залишиться 
розвиток Георгієвського рукава. Скорочення його довжини у 1981-1992 рр. з 109 до 76 км (на 
30%) шляхом будування каналів з незакріпленим руслом й досі призводить до збільшення 
поперечного перерізу каналів-спрямлень і активізації всього Георгіївського і Тульчинського 
рукавів. 

Підтримання прохідних глибин у гирлі рукава Бистрий на рівні 5-7 м нездатне змінити 
динаміку основних рукавів дельти, однак поглиблення перекатів і бару Кілійського рукава 
дещо сповільнить перерозподіл стоку на користь Тульчинської системи рукавів. 

Комплексна екологічна оцінки якості води р. Дунай свідчить про задовільний та 
достатньо стабільний стан екосистеми за хімічними показниками. Погіршення якості води із 
введенням ГСХ в експлуатацію не зафіксовано. 

Контрольні спостереження показали, що порівняно із евтрофуючим впливом Дунаю 
(транскордонним навантаженням), вплив експлуатаційних робіт на узмор'ї мав виключно 
локальний характер і проявлявся безпосередньо в зоні днопоглиблювальних робіт, а також в 
зоні морського дампінгу ґрунту. 

Транскордонного впливу днопоглиблення та дампінгу ґрунтів на морський відвал, який 
розташований на відстані 8 км від морського краю дельти, на акваторію Румунії не 
зафіксовано. Це підтверджується результатами визначення концентрацій завислих та 
забруднюючих речовин на фонових станціях моніторингу. 

Результати аналізу донних відкладень ділянок днопоглиблення та дампінгу ґрунту 
показали, що концентрації забруднюючих речовин в цих відкладеннях не перевищують 
допустимих для дампінгу в Чорне море. 

Аналіз матеріалів спостережень за динамікою просторово-часових змін берегової лінії 
Дунайського гирла у період 1972-2017 рр. свідчить про сезонні коливання зі збереженням 
загальної форми структурних елементів. Зокрема, зберігається загальна тенденція 
висування морського краю Кілійської дельти на ділянці від гирла рукава Потапівського до 
гирла рукава Циганського. На південному краї коси Пташиної спостерігається її зміщення у 
бік берега у межах природної еволюції. Вплив днопоглиблювальних робіт на морфодинамічні 
процеси обмежується лише ділянкою узбережжя, що прилягає до гирла рукава Бистрий, і 
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навіть на цій ділянці не є значним, а вплив дампінгу ґрунту, як і днопоглиблювальних робіт у 
русловій частині, є локальним.  

В цілому результати комплексного екологічного моніторингу дають можливість 
стверджувати про відсутність прямого впливу відновлення та експлуатації ГСХ Дунай – 
Чорне море на біотичні угруповання. Найбільш суттєві порушення структури біотичних 
угруповань були зафіксовані у місцях безпосереднього проведення днопоглиблювальних 
робіт і загалом мали локальний характер та нетривалий період. Проведені дослідження 
показали, що фактичні зміни компонентів навколишнього природного середовища, які 
відбуваються під впливом діяльності з відновлення ГСХ, не перевищують прогнозних, а 
найчастіше менш істотні. Зміни, які відмічались у стані екосистеми дельти Дунаю, 
обумовлені, головним чином, традиційним комплексом факторів природного та 
господарського впливу; розвиток рослинних та тваринних угруповань дельти був переважно 
пов’язаний з кліматичними та сезонними гідрологічними змінами. За всіма напрямками 
моніторингу суттєвого транскордонного впливу діяльності щодо відновлення та експлуатації 
ГСХ Дунай - Чорне море не встановлено. [1-18]  

Результати досліджень свідчать про відсутність істотних транскордонних впливів на 
іхтіо- та орнітофауну, викликаних проведенням будівельних робіт, та низьку імовірність 
виникнення таких впливів у подальшому, враховуючи встановлені сезонні та просторові 
обмеження на проведення робіт. Оцінка впливів днопоглиблювальних робіт та дампінгу на 
кормову базу риб Дунайського узмор'я також свідчить про їх локальність, що не може 
відобразитися на загальній біопродуктивності району та мати транскордонний характер. 
Локальність підтверджується, зокрема, даними міжрічної динаміки вилову риби, які свідчать 
про відсутність кумуляційного впливу на рибні ресурси за період експлуатації ГСХ. Морський 
підхідний канал знаходиться в зоні змішування прісних річкових і морських вод, де 
створюються несприятливі умови для нересту більшості аборигенних видів риб. У зв'язку з 
цим днопоглиблювальні роботи, які тут відбуваються, не чинять впливу на відтворення 
рибних запасів. Незначний збиток (зважаючи на невелику площу, що піддається впливу) 
може завдаватися відтворенню калкана і чорноморської кефалі лише в районі здійснення 
дампінгу грунту і не має транскордонного характеру.  

В цілому, не встановлено суттєвого впливу робіт, пов'язаних із діяльністю з 
відновлення ГСХ, на стан популяцій прохідних та туводних видів риб.  

Результати багаторічних гідробіологічних досліджень дозволяють стверджувати, що 
прямий вплив відновлення та експлуатації ГСХ Дунай – Чорне море на угрупування 
фітопланктону, зоопланктону і бентосу незначний, окрім локальних порушень структури 
угрупувань в місцях безпосереднього проведення гідротехнічних робіт. 

Відмічено тенденцію відносно швидкого відновлення донних біоценозів на окремих 
ділянках по завершенні робіт. Локальне та короткочасне збільшення концентрації завислих 
речовин в місцях днопоглиблення та дампінгу суттєво не впливає на стан планктонних 
угрупувань. 

Моніторингові спостереження на території ДБЗ показали, що в результаті обміління 
затоки Бистра коса Пташина стала доступна для наземних хижаків та кабанів. У зв'язку із 
цим, колоніальні поселення наземно-гніздових птахів перемістилися на сусідні коси – 
Таранову та Нову Землю. 

Аналіз ретроспективних даних показав, що за останні три десятиріччя в українській 
частині дельти Дунаю основні місця багаторічних колоніальних поселень птахів змінювались 
декілька разів. Ці дані свідчать про проходження процесів адаптації орнітофауни до факторів 
впливу та мінливих факторів середовища. 

В цілому, за результатами моніторингу, що проводився в період відновлення та 
експлуатації ГСХ Дунай – Чорне море, не зафіксовано фактів зниження видового 
різноманіття флори та фауни заповідних територій. 

Прогнозується, що підсилення руху суден у зв’язку з відновленням ГСХ сприятиме 
активізації міграції видів-вселенців. Загалом під час комплексного екологічного моніторингу 
відновлення та експлуатації ГСХ Дунай – Чорне море у період 2004 – 2018 рр. були виявлені 
поодинокі нові види рослин, гідробіонтів, орнітофауни, плазунів, кількісний розвиток яких в 
цілому характеризувався як незначний і такий, що не має суттєвого впливу на екосистеми 
дельти. [1-18] 
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Передбачений проектом комплекс пом’якшувальних заходів дозволяє запобігти 
значному транскордонному кумулятивному впливу ГСХ Дунай – Чорне море у період 
експлуатації на життя риб і птахів дельти Дунаю за умов коригування цього комплексу на 
стадії післяпроектного аналізу за результатами систематичних досліджень проявів кумуляції 
впливів. 

За результатами проведеного у рамках імплементації висновків Комісії із запиту 
комплексу поглиблених досліджень імовірні транскордонні впливи на довкілля від реалізації  
проекту ГСХ Дунай – Чорне море на повний розвиток, а саме: на гідрологічний режим, 
морфодинаміку дельти, якість річкової і морської води, кормову базу риб, місця нагулу й 
нересту, міграційні потоки осетрових та дунайського оселедця, місця мешкання, чисельність 
популяцій і біорізноманіття птахів, включаючи особливо цінні та вразливі види, були оцінені 
як локальні і обмежені, тобто такі, що не призведуть до значних змін основних параметрів 
навколишнього природного середовища і втрати біорізноманіття дельти Дунаю.  

Основні висновки за результатами спостережень свідчать про те, що за всіма 
показниками, що контролюються, зміни під впливом діяльності з відновлення та експлуатації 
ГСХ не перевищують прогнозних значень, а частіше є менш суттєвими. 

Включення ГСХ Дунай – Чорне море до Транс’європейської транспортної мережі 
(TEN-N) не приведе до порушення екологічної стійкості у цьому регіоні та не викличе 
беззворотніх змін екосистем дельти Дунаю. 

З метою встановлення та обмеження транскордонного впливу господарської 
діяльності у цій частині дельти Дунаю (як на території України так і території Румунії) було 
запропоновано створити єдину (міжнародну) комплексну систему моніторингу з залученням 
до її створення і реалізації фахівців з боку України та Румунії, а також і міжнародних 
експертів європейських країн.  
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ОЦЕНКА ВКЛАДА РАСТИТЕЛЬНОЯДНЫХ РЫБ В РЫБОПРОДУКЦИЮ ВОДНЫХ 
ОБЪЕКТОВ 

 
Постановка проблемы в общем виде  и ее связь с важными научными или 

практическими задачами. Многочисленная рыбохозяйственная литература и имеющийся 
опыт пропагандируют для увеличения рыбопродуктивности широкое применение вселения в 
водные объекты дальневосточных растительноядных рыб (РЯР) – белого и пестрого 
толстолобиков и белого амура. В то же время, анализ литературы и опыт собственных 
исследований, [1,2], показывают, что к вселению новых видов рыб нужно подходить очень 
осторожно, так как экологически необоснованные интродукции рыб могут оказывать 
негативное влияние на аборигенные виды рыб и экосистему водоема в целом. Положение 
усугубляется усилившимися в последние десятилетия инвазионными процессами – 
появлением все новых видов рыб. 

Анализ последних исследований и публикаций. По мнению ряда ихтиологов, 
существенной проблемой являются взаимоотношения между РЯР и аборигенной 
ихтиофауной, которые происходят через трофические цепи. Еще в 1980-е годы И. Т. 
Негоновская считала, что эти отношения зависят от количества РЯР в водном объекте. При 
количестве РЯР, сопоставимых с ихтиомассой аборигенных видов рыб (около десятков 
килограммов на гектар) РЯР будут, по мнению автора, улучшать условия проживания и 
продукционные показатели местных рыб. При очень большой удельной биомассе РЯР 
(порядка сотен килограммов на гектар) местная ихтиофауна будет подавляться. Еще в 1980-
е годы автором был проведен анализ многочисленной литературы и установлены 
изменения рыбопродукции аборигенных видов рыб на ряде водохранилищ при вселении 
растительноядных. Уже тогда автором поднимался вопрос о необходимости изучения 
изменений структурно-функциональных характеристик водных экосистем при появлении в 
них растительноядных рыб и влиянии этих рыб на местную ихтиофауну [3]. 

В наше время С. В. Кружилиной было установлено  негативное влияние пестрых 
товстолобиков на зоопланктонные группировки и нагул молоди промысловых видов рыб в 
литоральных зонах Сулинской залива Кременчугского водохранилища [4]. Также были 
зафиксированы конкурентные взаимоотношения между тюлькой и толстолобиками [5]. 

С позиций потребления избыточной растительной биомассы и отсутствия в составе 
ихтиофауны отечественных водоемов облигатных фитофагов, вселение РЯР в принципе 
носит биомелиоративный эффект. Однако отдельные авторы предлагают под видом 
биологической мелиорации и с целью повышения рыбопродуктивности проводить массовое 
зарыбление водных объектов РЯР повсеместно. Ввиду этого, крайне важным с позиций 
оптимального использования конкретного водного объекта является установление 
возможности, необходимости и количественных характеристик вселения РЯР. В данной 
статье кратко рассмотрено только один аспект вопроса - влияние РЯР на рыбопродукцию 
водных объектов и даны направления дальнейших исследований. 

Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы, которым посвящается 
статья. При оценке вклада растительноядных рыб в рыбопродукцию водных объектов в 
литературе практически не рассматривается тип и характер хозяйственного использования 
конкретного водного объекта.   Данному вопросу и  посвящено настоящее сообщение. 

Полученные результаты. Собранные нами данные позволили рассчитать 
коэффициенты корреляции между выловом растительноядных и аборигенных видов рыб в 
водных объектах разного хозяйственного значения в разные годы (таблица). 
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Таблица – Корреляция между выловом растительноядных и аборигенных видов рыб в 
водных объектах разного хозяйственного значения, [6-23] 

Водный объект, годы Корреляция показателей вылова R Ист. 

Очень крупные водохранилища 

Кременчугское, 
1961-1997 

Общий - аборигенные +0997 6 

Общий - РЯР -0,441 

Аборигенные - РЯР -0,506 

Каменское 
(до 2017г. 

Днепродзержинское) 

Общий - аборигенные +1,000 6 

Общий - РЯР -0,818 

Аборигенные - РЯР -0,830 

Каховское, 
1966-1997 

Общий - аборигенные +0,970 6 

Общий - РЯР -0,211 

Аборигенные - РЯР -0,442 

Пролетарское, 
1981-1987 

Общий - аборигенные +0,996 7 

Общий - РЯР +0,808 

Аборигенные - РЯР +0,750 

Крупные водохранилища 

Каневское, 
1994-1997 

Общий - аборигенные +0,357 6 

Общий - РЯР +0,361 

Аборигенные - РЯР -0,742 

Запорожское, 
1980-1997 

Общий - аборигенные +1,000 6 

Общий - РЯР -0,571 

Аборигенные - РЯР -0,575 

Аборигенные - РЯР +0,714 

Токтогульское, 
1981-1987 

Общий - аборигенные +0,974 7 

Общий - РЯР +0,237 

Аборигенные - РЯР +0,010 

Краснооскольское Общий - аборигенные +0,989 8-9 

Общий - РЯР -0,443 

Аборигенные - РЯР -0,571 

Средние водохранилища 

Днестровское, 
2011-2014 

Общий - аборигенные +0,991 10 

Общий - РЯР +0,221 

Аборигенные - РЯР +0,090 

Печенежское 
1975-2012 

Общий - аборигенные +0,902 11-13 

Общий - РЯР +0,381 

Аборигенные - РЯР -0,056 
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Тудакульское в 
Узбекистане, 

2003-2010 

Общий - аборигенные +0,970 14 

Общий - РЯР +0,815 

Аборигенные - РЯР +0,653 

Небольшие водохранилища 

Берекское в Харьковской 
области 

Общий - аборигенные +0,913 15 

Общий - РЯР +0,999 

Аборигенные - РЯР +0,907 

Озера 

Мокрая Буйвола 
2005-2013 

Общий - аборигенные +0,771 16 

Общий - РЯР +0,875 

Аборигенные - РЯР +0,367 

Свирь (Беларусь) Общий - аборигенные +1,000 17 

Общий - РЯР +0,586 

Аборигенные - РЯР +0,569 

На трассах водоводных каналов 

Южное водохранилище (в 
конце канала Днепр- Кривой 

Рог),  2007-2011 

Общий - аборигенные +0,732 18 

Общий - РЯР +0,998 

Аборигенные - РЯР +0,693 

Хаузханское 
водохранилище на 

Каракумском канале 

Общий - аборигенные 0,999 19 

Общий - РЯР 0,980 

Аборигенные - РЯР 0,979 

Водоемы-охладители 

Черепетской ТЭС, 
1984-1988 

 

Общий - аборигенные -0,536 20 

Общий - РЯР +0,994 

Аборигенные - РЯР -0,621 

Змиевской ТЭС, 
1980-2007 

Общий - аборигенные -0,615 1,21,22 

Общий - РЯР +0981 

Аборигенные - РЯР -0,753 

Хмельницкой АЭС, 
2009-2015 

Общий - аборигенные +0,336 23 

Общий - РЯР +0,998 

Аборигенные - РЯР +0,274 

 
Анализ приведенных в таблице данных показывает, что общий вылов рыбы в очень 

крупных, крупных и средних (классификация по [24]) водохранилищах зависит (за редкими 
исключениями) в первую очередь от аборигенных видов. При этом вселение РЯР слабо 
влияет на показатели вылова. В небольших же водохранилищах, озерах и водных объектах 
специального хозяйственного назначения (водоемах-охладителях электростанций,  
водохранилищах на трассах водоводных каналов) вселение РЯР позволяет значительно 
увеличить рыбопродукцию таких водных объектов именно за счет вселенцев. Кроме того, 
как показывают результаты наших исследований, РЯР не только повышают рыбопродукцию, 
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но и улучшают экологическое состояние водных объектов и дают экономический эффект 
промышленным предприятиям от использования таких водных объектов [2,25,26]. 

 
Выводы 
1. Общая рыбопродукция очень крупных, крупных и средних водохранилищах 

определяется (за редкими исключениями) в первую очередь от аборигенных видов. 
Вселение же в такие водоемы РЯР может оказывать  отрицательное воздействие на 
эффективность роста молоди и формирование промысловых стад основних аборигенних 
рыб (леща и др.). Экологическая эффективность биологической мелиорации таких 
водохранилищ с целью которой РЯР и вселяются требует отдельного рассмотрения. 

2. Зарыбление РЯР небольших водохранилищ, озер и водных объектов специального 
хозяйственного назначения (водоемов-охладителей, водохранилищ на трассах водоводных 
каналов) позволяет значительно увеличить рыбопродукцию таких водных объектов. Кроме 
того, РЯР улучшают экологическое состояние водных объектов  и дают экономический 
эффект от их использования промышленными предприятиями. 

3. Названные факты свидетельствуют обуславливают необходимость разработки 
рекомендаций о порядке и контроле проведения (в том числе возможной коррекции видов-
мелиорантов и объемов зарыбления) биологической мелиорации водних объектов. 
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УРБОГЕННЫЙ ХАРАКТЕР СОЗДАНИЯ ДЕФИЦИТА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В РЕГИОНАХ 
УКРАИНЫ 
 

Разрастающиеся города и переток в них большей части населения вызывает 
повышение спроса на все виды жизнеобеспечивающих ресурсов – продовольственные, 
энергетические, пространственные. Ключевую роль для всех аспектов человеческих 
потребностей играет вода. Во всем мире наблюдается увеличение антропогенной нагрузки 
на водные ресурсы, а ухудшение качества воды связывают, прежде всего, с урбанизацией. 

Качество воды определяет возможность ее использования для различных целей 
(питьевое, промышленное, сельскохозяйственное назначение). Однако, главная функция 
воды – средообразующая, поддержание необходимого качества воды необходимо прежде 
всего для сохранения продуктивности и разнообразия гидробионтов. 

Урбанизация по-разному влияет на точечные и неточечные источники загрязнения. 
Если точечный источник, определяемый его местоположением и характером стоков, 
достаточно легко идентифицируется и регулируется, то загрязнение неточечным источником 
формируется всем комплексом урабанизационных процессов, особенностями урбогенного 
изменения ландшафта водосборного бассейна. Урбанизация меняет структуру 
землепользования, увеличивая масштабы сельскохозяйственного производства, 
приводящего к загрязнению стока с площади водосборного бассейна пестицидами, 
поверхностно активными веществами, отходами животноводства и т. д. При этом 
особенности водосборного бассейна затрудняют установление однозначных корреляций 
между уровнем загрязнения ландшафта и соответствующим качеством воды. Как 
отмечалось нами ранее [1], урбанизация увеличивает площади непроницаемой 
поверхности, что в итоге вредит как водным, так и наземным экосистемам, подрывает 
устойчивость территории в целом. 

Рациональное использование водных ресурсов является необходимым условием 
устойчивого развития государства или отдельного региона. К сожалению, Украина является 
ресурсно-экспортно-ориентированной, а ее экономика – одной из самых энергоемких в мире. 
Сырьевой характер развития производства сохраняется в большинстве регионов страны, 
что значительно увеличивает антропогенную нагрузку на окружающую среду и особенно 
сказывается на природных водоемах.  

За последние 25 лет численность населения Украины и производства товаров и услуг 
значительно сократились, что привело к существенному снижению как водопотребления (с 
35 км3 в 1990 до менее 9,224 км3 в 2017 году), так и сброса сточных вод различными 
отраслями экономики (с 19 км3 в 1990 до 4,7 км3 в 2017 году) [2]. На рис. 1 представлены 
изменения показателей забора воды из природных источников и сбросов в природные 
водоемы наряду с изменениями уровня урбанизации и плотности населения за указанные 
годы. Индексы водозабора пресной воды и индексы сбросов в природные водоемы 
рассчитаны по отношению к данным за 1990 г., а значения уровня урбанизации и плотности 
населения за период 1990 ÷ 2017 гг. нормализованы аналогично [1]. 

Рис. 1 демонстрирует сокращение объёмов водопотребления и водоотведения 
параллельно уменьшению плотности населения на фоне растущей урбанизации. Однако, 
эта тенденция изменилась за последние годы, когда резкое падение численности населения 
Украины не сопровождалось аналогичными изменениями показателей забора воды и сброса 
в природные водоемы, а их удельные значения (в расчете на душу населения) только 
увеличились.  
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Рисунок 1 – Изменения показателей забора и сброса воды в природные водоемы за период 
1990 – 2017 гг.:  

1 – плотность населения (нормализованные значения), 2 – уровень урбанизации 
(нормализованные значения), 3 – индекс сброса в природные водоемы, 4 – индекс забора из 

природных источников 
  
Уменьшение объемов сбросов сточных вод не привело к соответствующему 

улучшению качества водных ресурсов. Наоборот, тенденции водного дефицита усиливаются 
из-за загрязнения и истощения водоемов, деградации водных экосистем на фоне 
негативного влияния изменений климата. Усиливаются проблемы с обеспечением доступа 
населения к водным объектам и безопасной питьевой воде.  

Мощность водных потоков должна обеспечивать следующие основные функции: 
 поддержание постоянства пресноводных экосистем за счет сохранения водного баланса 

устойчивости гидрологических циклов, 
 обеспечение потребностей населения, промышленности, сельского хозяйства, 
 обеспечение достаточного количества воды для поддержания определенной степени 

качества (за счет сохранения природного гидрохимического баланса и разбавления 
стоков). 

Таким образом, дефицит воды имеет как количественный, так и качественный 
аспекты. В связи с интенсивным использованием отдельные водные объекты не 
обеспечивают достаточного разбавления сточных вод, в результате чего теряют свое 
естественное качество, а их экосистемы начинают деградировать. 

Рассчитанный нами коэффициент Кс-з (как отношение объема сброшенных в 
природные водоемы и забранных из поверхностных водоемов пресных вод) позволяет 
оценить степень дефицита водных ресурсов вследствие их использования в регионах, как 
показано на рис. 2. 

Диаграмма показывает, что только в 2-х областях (Волынская, Киевская) объем воды, 
забранной из природных источников, соответствует объемам сброса. В таких областях, как 
Днепровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Сумская, Черкасская, Черновицкая, в 
водоемы возвращается от 70 до 87 % воды (Кс-з < 1). Значения Кс-з > 1 характерно 
преимущественно для западных (Волынская, Закарпатская, Львовская, Тернопольская) и 
Харьковской областей, использующих, в основном, подземные и родниковые воды для нужд 
населения и городского хозяйства. Таким образом, коэффициент Кс-з может косвенно 
оценивать уровень антропогенной нагрузки на подземные воды, ресурсы которых 
ограничены. 
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Рисунок 2 – Ранжирование областей Украины по значению коэффициента сброс/забор Кс-з 
 

Наиболее угрожающая ситуация по созданию дефицита воды за счет невозврата их 
после использования имеют не только южные Херсонская (Кс-з  = 0,046), Одесская (Кс-з  = 
0,168) Николаевская (Кс-з  = 0,318), но и центральная Кировоградская (Кс-з  = 0,228) области. В 
случае Херсонской области определяющим фактором является использование воды на 
сельское хозяйство и мелиорацию на фоне низкого водообеспечения всех южных регионов. 

Сравнение уровня использования населением местных водных ресурсов (показатель 
использования свежей воды на душу населения, м3/человека) и их дефицитом (рис. 3) 
выявило противоположность этих показателей в нескольких регионах. Особенно высоки 
показатели водопользования при значительном дефиците воды (Кс-з < 1,  нормализованное 
значение Кс-з < 0,19) в Херсонской, Запорожской, Киевской, Донецкой, Николаевской 
областях, в которых необходимо предпринять необходимые шаги для защиты водных 
ресурсов от истощения и загрязнения. 

В целом, значения коэффициента Кс-з < 1 (Кс-з < 0,19 – в нормализованном виде) 
характеризуют водопользование в областях с высоким уровням урбанизации. Нами 
проанализированы зависимости показателя дефицита воды от таких демографических 
показателей регионов [3], как: 
 показатель урбанизации – доля городского населения по отношению к общей 

численности в области; 
 плотность населения – численность населения по отношению к площади региона; 
 плотность городов – число городов по отношению к территории области; 
 доля городов – число городов области по отношению к общему числу в Украине; 
 «урбогенность» рек – число городов, расположенных вдоль рек области по 

отношению к их общему числу в области. 
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Рисунок 3 – Изменение показателей дефицита воды и использования свежей воды на 
душу населения в регионах Украины: 

1 – нормализованное значение коэффициента дефицита воды Кс-з; 2 – нормализованное 
значение показателя использования свежей воды на 1 человека 

 
Среди всех показателей коэффициент Кс-з в большей мере зависит от плотности 

размещения городов на территории области, проявляя тенденцию к увеличению (линия 
тренда 2 на рис. 4).  

В целом можно заключить, что значительным трансформациям подвергаются 
хозяйственно-освоенные, а именно, урбанизированные, водосборные территории, для 
которых существенно изменен характер формирования стока и водный режим природных 
водных объектов. Однако, влияние урабанизационных процессов на состояние 
региональных водных ресурсов имеет сложный и неоднозначный характер. 

Практически все крупные города являются развитыми промышленными центрами, 
многие из которых расположены вблизи речных артерий, основной из которых в Украине 
является Днепр. Техногенная деятельность происходит как в руслах рек (строительство 
плотин, забор воды, сброс сточных вод), так и на водосборных территориях (добыча 
полезных ископаемых, сведения лесов, уничтожение плодородных почв).  

Особенности использования водно-ресурсного потенциала регионально 
дифференцированы и зависят от конкретных водохозяйственных комплексов, которые 
сложились в пределах отдельных областей Украины. В то же время, существующая система 
показателей оценки водных ресурсов определяются бассейновыми принципами и 
параметрами, которые формируются в пределах территорий разных регионов.  
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Рисунок 4 – Зависимость коэффициент Кс-з от плотности размещения городов на 
территории областей Украины:  

1 – коэффициент Кс-з; 2 – линия тренда; значения плотности городов 0 – Херсонская, 0,13 
– Луганская, Запорожская, 0,28 – Днепровская, 0,39 – Житомирская, Харьковская, 0,49 – 

Полтавская, 1 – Ровненская области 
 

Формирование уровня антропогенно-техногенного воздействия на природные водные 
объекты, создание дефицита воды для удовлетворения потребностей различных 
потребителей существенно различаются в регионах Украины разного уровня урбанизации. 
При этом учет только одного показателя урбанизации как соотношения городских и сельских 
жителей не может охватить весь спектр урабанизационных процессов.  

Поэтому, для комплексной оценки уязвимости водных ресурсов по отношению к 
расширяющемуся давлению городской среды, их способности к устойчивому 
воспроизводству, необходимо использовать индикаторные методы. В качестве основного 
критерия нормирования использования водного потенциала как на региональном, так и на 
национальном уровнях, целесообразно использовать Индикатор урбогенности [4], 
позволяющий оценивать комплексное воздействие на водные ландшафты, отражать их 
степень преобразования и деформации. 
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экологических проблем» , г. Харьков, Украина 
 
ТРАНСГРАНИЧНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРОЕКТНОЙ АВАРИИ С ОТРЫВОМ КРЫШКИ КОЛЛЕКТОРА ГЕНЕРАТОРА 
НА ЗАПОРОЖСКОЙ АЭС 
 

В настоящее время в Украине находится в эксплуатации ряд энергоблоков, срок 
эксплуатации которых заканчивается или закончился, в том числе и на ЗАЭС. Все эти 
энергоблоки продляют срок эксплуатации и вопросы безопасности стоят на первом месте в 
процессе принятия решения о продлении сроков эксплуатации. В этой статье рассмотрено 
воздействие проектной аварии с отрывом крышки коллектора генератора (ПА ОККГ) на 
ЗАЭС на окружающую среду и население с точки зрения соблюдения требований 
международной Конвенции Эспо [1]. А именно, рассматривается трансграничное влияние в 
случае возникновения ПА ОККГ на ЗАЭС на ближайшее сопредельное государство − (на 
территорию России). Эта статья является продолжением проведенных исследований для 
максимальной проектной аварии (МПА) [2], поскольку на дальних дистанциях от источника 
выбросов (в трансграничном контексте) воздействие от ПА ОККГ может быть сопоставимо с 
воздействием МПА, или даже превышать его. 

Временные интервалы воздействия на человека рассматриваются в соответствии с 
требованиями нормативных документов НРБУ-97, НРБ-99/2009 и СП АС-88 (от 2 суток до 
50 лет) [3−5]. Для ЗАЭС расстояния до соседних государств составляют: Россия – 250 км, 
Молдова – 360 км, Румыния – 450 км, Беларусь – 505 км, Польша – 840 км, Венгрия – 880 км, 
Словакия – 910 км. 

В сценарии ПА ОККГ предусматривается два варианта − с возникновением спайк-
эффекта во время аварии (АС) и с возникновением спайк-эффекта в предаварийном 
состоянии (ПАС). Количество радиоактивных веществ, которые будут выброшены в 
атмосферный воздух при ПА ОККГ, приведено в табл. 1. Поскольку при возникновении 
аварии АС количество выброшенных веществ на порядок больше, чем при ПАС, то далее 
рассматривается только первый случай (АС). 

 
Таблица 1 – Выброс радиоактивных веществ при условии возникновения ПА ОККГ на 
Запорожской АЭС 

Радионуклид 
Выброс в атмосферный воздух, Бк 

АС ПАС 
87Kr 6,50∙1013  
88Kr 2,00∙1014 2,00∙1013 
131I 2,53∙1013 4,50∙1012 
132I 9,20∙1013 1,60∙1013 
133I 8,44∙1013 1,54∙1013 
134I 1,00∙1014 1,70∙1013 
135I 7,90∙1013 1,30∙1013 

134Cs 2,10∙1011 2,10∙1011 
137Cs 5,30∙1011 5,30∙1011 
140La 2,60∙1012 2,60∙1012 
133Xe 2,00∙1015  
135Xe 1,70∙1015 1,70∙1014 

Суммарная активность 4,35∙1015 2,59∙1014 
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Постулируется выброс без очистки на высоту 100 м. Продолжительность выброса 
60 мин. Консервативно принимается следующее соотношение химических форм изотопов 
йода: 91% находится в молекулярной (элементной) форме; 5% − в аэрозольной форме; 4% 
− в органической форме. 

В работе [6] автором этой статьи были проведены исследования по определению 
наиболее неблагоприятных метеорологических условий для разных расстояний от АЭС и 
было показано, что максимальные нагрузки на окружающую среду (в виде выпадений на 
поверхность почвы и концентраций радиоактивных веществ в атмосферном воздухе) и 
человека на территории РФ ожидаются при метеорологических условиях категории 
стабильности атмосферы F, без осадков и скорости ветра 0,5 м/с. Использованные модели 
описаны в работе [2]. 

Результаты исследований трансграничного воздействия па ОККГ 
В табл. 2 приведены результаты расчетов объемной активности радионуклидов в 

приземном слое атмосферного воздуха и плотности выпадений на границе с Россией 
(250 км от источника выброса) для ПА ОККГ. Максимальные значения объемной активности 
радионуклидов в атмосферном воздухе на границе с Россией (коса Должанская в 
Таганрогском заливе) ожидаются для 133Xe − до 33,1 кБк/м3. Максимальные выпадения на 
поверхность почвы ожидаются для 133І − до 5,17 кБк/м2. 

 
Таблица 2 - Результаты расчетов объемной активности радионуклидов в приземном 
слое атмосферного воздуха и плотности выпадений на поверхность почвы 

Радионуклид 
Максимальная объемная 

активность в атмосферном 
воздухе, Бк/м3 

Максимальная плотность 
выпадений на поверхность 

почвы, Бк/м2 
87Kr 9,59E-01 0,00E+00 
88Kr 1,49E+02 0,00E+00 
131I 9,42E+01 2,28E+03 
132I 7,08E+00 1,71E+02 
133I 2,14E+02 5,17E+03 
134I 1,33E-02 3,22E-01 
135I 7,88E+01 1,91E+03 

134Cs 3,10E+00 1,12E+01 
137Cs 7,82E+00 2,81E+01 
140La 3,06E+01 1,10E+02 
133Xe 3,31E+04 0,00E+00 
135Xe 1,12E+04 0,00E+00 

Сумма 4,49E+04 9,69E+03 
 
В табл. 3−5 приведены результаты расчетов максимальных доз облучения органов и 

тканей человека на границе с Россией для периодов облучения 2 суток, 2 недели и 1 год. 
 

Таблица 3 – Дозы облучения органов та тканей человека за 2 суток 

Нуклид 
Эффективна

я доза, Зв 
Легкие, Гр 

Щитовидная 
железа 

(взрослые), 
Гр 

Костный 
мозг, Гр 

Материнский 
плод, Гр 

87Kr 2,24E-11 2,28E-11 2,63E-11 2,10E-11 1,92E-11 
88Kr 1,32E-08 1,48E-08 1,36E-08 1,13E-08 1,09E-08 
131I 6,68E-08 2,17E-08 9,46E-07 1,95E-08 1,79E-08 
132I 1,21E-09 1,02E-09 6,06E-09 8,83E-10 8,07E-10 
133I 1,17E-07 3,47E-08 1,70E-06 3,03E-08 2,81E-08 
134I 1,64E-12 1,56E-12 3,36E-12 1,30E-12 1,22E-12 
135I 2,79E-08 1,82E-08 2,27E-07 1,63E-08 1,49E-08 

134Cs 8,40E-10 6,93E-10 7,46E-10 6,47E-10 6,38E-10 
137Cs 9,59E-10 8,11E-10 7,79E-10 6,94E-10 7,58E-10 
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Нуклид 
Эффективна

я доза, Зв 
Легкие, Гр 

Щитовидная 
железа 

(взрослые), 
Гр 

Костный 
мозг, Гр 

Материнский 
плод, Гр 

140La 1,49E-08 3,56E-08 5,95E-09 5,69E-09 3,25E-08 
133Xe 2,60E-08 2,54E-08 3,02E-08 1,87E-08 1,87E-08 
135Xe 7,33E-08 7,38E-08 8,42E-08 6,77E-08 6,15E-08 

Сумма 3,42E-07 2,27E-07 3,02E-06 1,72E-07 1,87E-07 

Нуклид 
Хрусталик 
глаза, Гр 

Гонады, Гр Кожа, Гр 

Все тело 
(внешнее 

облучение)
, Гр 

Щитовидная 
железа 

(дети), Гр 

87Kr 2,45E-11 1,92E-11 0,00E+00 2,24E-11 2,63E-11 
88Kr 1,29E-08 1,02E-08 1,51E-08 1,25E-08 1,50E-08 
131I 2,13E-08 1,84E-08 1,06E-05 5,94E-08 1,15E-06 
132I 9,66E-10 8,04E-10 6,12E-08 1,17E-09 6,55E-09 
133I 3,22E-08 2,86E-08 1,32E-05 9,97E-08 2,22E-06 
134I 1,50E-12 1,16E-12 6,59E-11 1,57E-12 3,63E-12 
135I 1,79E-08 1,52E-08 1,94E-06 2,62E-08 2,54E-07 

134Cs 5,42E-10 6,20E-10 3,11E-08 8,40E-10 7,46E-10 
137Cs 4,98E-10 6,73E-10 1,04E-07 9,50E-10 7,95E-10 
140La 5,15E-09 5,67E-09 3,48E-07 1,46E-08 6,19E-09 
133Xe 3,50E-08 1,63E-08 0,00E+00 2,60E-08 3,02E-08 
135Xe 8,42E-08 5,75E-08 0,00E+00 7,33E-08 8,42E-08 
Сумма 2,11E-07 1,54E-07 2,63E-05 3,15E-07 3,77E-06 

 
Таблица 4 – Дозы облучения органов та тканей человека за 2 недели 

Нуклид 
Эффективна

я доза, Зв 
Легкие, Гр 

Щитовидная 
железа 

(взрослые), 
Гр 

Костный 
мозг, Гр 

Материнский 
плод, Гр 

87Kr 2,24E-11 2,28E-11 2,63E-11 2,10E-11 1,92E-11 
88Kr 1,32E-08 1,48E-08 1,36E-08 1,13E-08 1,09E-08 
131I 3,04E-07 8,68E-08 4,53E-06 8,10E-08 7,34E-08 
132I 1,21E-09 1,02E-09 6,06E-09 8,83E-10 8,07E-10 
133I 2,02E-07 4,32E-08 3,24E-06 3,83E-08 3,56E-08 
134I 1,64E-12 1,56E-12 3,36E-12 1,30E-12 1,22E-12 
135I 2,96E-08 1,84E-08 2,58E-07 1,65E-08 1,52E-08 

134Cs 3,84E-09 3,63E-09 3,97E-09 3,53E-09 3,57E-09 
137Cs 4,36E-09 4,10E-09 4,34E-09 3,91E-09 4,40E-09 
140La 2,37E-08 6,84E-08 8,63E-09 8,55E-09 6,06E-08 
133Xe 2,60E-08 2,54E-08 3,02E-08 1,87E-08 1,87E-08 
135Xe 7,33E-08 7,38E-08 8,42E-08 6,77E-08 6,15E-08 

Сумма 6,80E-07 3,40E-07 8,18E-06 2,50E-07 2,85E-07 
 

Нуклид 
Хрусталик 
глаза, Гр 

Гонады, Гр Кожа, Гр 

Все тело 
(внешнее 

облучение), 
Гр 

Щитовидная 
железа (дети), 

Гр 

87Kr 2,45E-11 1,92E-11 0,00E+00 2,24E-11 2,63E-11 
88Kr 1,29E-08 1,02E-08 1,51E-08 1,25E-08 1,50E-08 
131I 8,96E-08 7,59E-08 4,25E-05 2,67E-07 5,62E-06 
132I 9,66E-10 8,04E-10 6,12E-08 1,17E-09 6,55E-09 
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Нуклид 
Хрусталик 
глаза, Гр 

Гонады, Гр Кожа, Гр 

Все тело 
(внешнее 

облучение), 
Гр 

Щитовидная 
железа (дети), 

Гр 

133I 4,09E-08 3,61E-08 1,63E-05 1,63E-07 4,47E-06 
134I 1,50E-12 1,16E-12 6,59E-11 1,57E-12 3,63E-12 
135I 1,81E-08 1,54E-08 1,94E-06 2,78E-08 2,89E-07 

134Cs 2,84E-09 3,53E-09 1,89E-07 3,84E-09 3,97E-09 
137Cs 2,64E-09 3,92E-09 6,41E-07 4,36E-09 4,34E-09 
140La 7,31E-09 8,19E-09 5,98E-07 2,32E-08 8,98E-09 
133Xe 3,50E-08 1,63E-08 0,00E+00 2,60E-08 3,02E-08 
135Xe 8,42E-08 5,75E-08 0,00E+00 7,33E-08 8,42E-08 
Сумма 2,94E-07 2,28E-07 6,22E-05 6,03E-07 1,05E-05 

 
Таблица 5 – Дозы облучения органов та тканей человека за год 

Нуклид 
Эффективна

я доза, Зв 
Легкие, Гр 

Щитовидная 
железа 

(взрослые), 
Гр 

Костный 
мозг, Гр 

Материнский 
плод, Гр 

87Kr 2,24E-11 2,28E-11 2,63E-11 2,10E-11 1,92E-11 
88Kr 1,32E-08 1,48E-08 1,36E-08 1,13E-08 1,09E-08 
131I 4,81E-07 1,21E-07 7,46E-06 1,14E-07 1,03E-07 
132I 1,21E-09 1,02E-09 6,06E-09 8,83E-10 8,07E-10 
133I 2,02E-07 4,36E-08 3,25E-06 3,87E-08 3,60E-08 
134I 1,64E-12 1,56E-12 3,36E-12 1,30E-12 1,22E-12 
135I 2,96E-08 1,84E-08 2,58E-07 1,65E-08 1,52E-08 

134Cs 5,21E-08 5,29E-08 5,82E-08 5,10E-08 4,91E-08 
137Cs 6,20E-08 6,25E-08 6,84E-08 6,04E-08 6,10E-08 
140La 2,39E-08 7,02E-08 8,68E-09 8,61E-09 6,08E-08 
133Xe 2,60E-08 2,54E-08 3,02E-08 1,87E-08 1,87E-08 
135Xe 7,33E-08 7,38E-08 8,42E-08 6,77E-08 6,15E-08 

Сумма 9,64E-07 4,84E-07 1,12E-05 3,88E-07 4,17E-07 

Нуклид 
Хрусталик 
глаза, Гр 

Гонады, Гр Кожа, Гр 

Все тело 
(внешнее 

облучение), 
Гр 

Щитовидная 
железа 

(дети), Гр 

87Kr 2,45E-11 1,92E-11 0,00E+00 2,24E-11 2,63E-11 
88Kr 1,29E-08 1,02E-08 1,51E-08 1,25E-08 1,50E-08 
131I 1,26E-07 1,07E-07 5,41E-05 4,13E-07 9,55E-06 
132I 9,66E-10 8,04E-10 6,12E-08 1,17E-09 6,55E-09 
133I 4,14E-08 3,65E-08 1,63E-05 1,63E-07 4,48E-06 
134I 1,50E-12 1,16E-12 6,59E-11 1,57E-12 3,63E-12 
135I 1,81E-08 1,54E-08 1,94E-06 2,78E-08 2,89E-07 

134Cs 4,66E-08 5,02E-08 6,62E-07 5,21E-08 5,82E-08 
137Cs 4,96E-08 5,99E-08 2,31E-06 6,20E-08 6,84E-08 
140La 7,33E-09 8,22E-09 6,01E-07 2,34E-08 9,03E-09 
133Xe 3,50E-08 1,63E-08 0,00E+00 2,60E-08 3,02E-08 
135Xe 8,42E-08 5,75E-08 0,00E+00 7,33E-08 8,42E-08 
Сумма 4,22E-07 3,62E-07 7,60E-05 8,55E-07 1,46E-05 

 
 
На рис. 1, 2 приведены относительные вклады разных радионуклидов в эффективные 

дозы облучения для указанных интервалов облучения. За 50 лет доза, обусловленная 
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проектной аварией с отрывом крышки коллектора генератора на границе с Россией (250 км) 
не превысит 4,84 мкЗв. 

 

 
Рисунок 1 – Относительные вклады радионуклидов в дозы облучения за 2 суток и 2 

недели 

 
Рисунок 2 – Относительные вклады радионуклидов в дозы облучения за год 

 
Оценки радиационных последствий па оккг согласно требованиям НРБУ-97 и 

НРБ-99/2009 
Экстренные контрмеры. Уровни экстренного вмешательства, согласно 

нормативным документам, ориентируются на величину поглощенной дозы за период 2-х 
суток. Нормируется поглощенная доза на все тело, легкие, кожу, щитовидную железу, 
хрусталик глаза, гонады и материнский плод. Как следует из приведенных результатов 
расчета, см. третий столбец в табл. 6, ни по одному из приведенных критериев ПА ОККГ не 
потребует осуществления экстренных контрмер. Доза в основном формируется за счет 
осевшей на поверхность почвы активности и ингаляции. 

 
Таблица 6 – Уровни безусловно оправданного экстренного вмешательства 

Орган или ткань 
Прогнозируемая поглощенная 

доза в органе или ткани за период 
менее 2-х суток, Гр 

Оценки для ПА ОККГ, Гр 

Все тело (костный 
мозг)1 

1 3,4E-07 (1,7E-07) 

I-135

8%

La-140

4%

Kr-88

4%
Xe-135

21%

Xe-133

8%

I-131

20%

I-133

34%

Xe-133

4%

Xe-135

11% Kr-88

2%

La-140

3%

Cs-137

1%

Cs-134

1%

I-135

4%

I-133

30%

I-131

45%

Cs-137

6%

Cs-134

5%

I-135

3%

I-133

21%

I-131

50%

La-140

2%

Xe-135

8%

Xe-133

3%

Kr-88

1%
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Орган или ткань 
Прогнозируемая поглощенная 

доза в органе или ткани за период 
менее 2-х суток, Гр 

Оценки для ПА ОККГ, Гр 

Легкие 6 2,3E-07 
Кожа 3 2,6E-05 

Щитовидная железа 5 3,0E-06 

Хрусталик глаза 2 2,1E-07 

Гонады 2−32 1,5-07 
Плод 0,1 1,9E-07 

1 Как правило, применяется при внешнем облучении; костный мозг рассматривается только 
в НРБУ-97 
2 2 Гр согласно с НРБУ-97 и 3 Гр согласно с НРБ-99/2009 
 

Неотложные контрмеры. Дозы облучения, нормируемые в НРБУ-97 для 
неотложных контрмер (минимальные значения для оправданного вмешательства) и 
результаты расчетов нормируемых величин для ПА ОККГ приведены в табл. 7. Как следует 
из приведенных в табл. 7 расчетных данных, ни по одному критерию нижняя граница 
оправданности основных неотложных контрмер не превышается. Поэтому необходимости 
планирования основных неотложных контрмер нет. Согласно расчетам осуществление 
вспомогательных контрмер при таком уровне предотвращаемой дозы не целесообразно. 

 
Таблица 7 – Оценки предотвращаемых доз за первые 2 недели после ПА ОККГ 

 На все тело, мЗв На щитовидную железу, мГр На кожу, мГр 
Предел 1 20 50 

ПА ОККГ 0,00068 0,0082 0,062 
 
Хроническое облучение. Согласно с НРБ-99/2009, при хроническом облучении в 

течение жизни защитные мероприятия становятся обязательными, если годовые 
поглощенные дозы превышают определенные пороговые значения. Эти значения и 
рассчитанные ожидаемые дозы облучения при ПА ОККГ приведены в табл. 8. Как видно из 
таблицы пороговые значения не будут превышены. 

 
Таблица 8 – Уровни вмешательства и оценки доз облучения за год 

 Гонады, Гр Хрусталик глаза, Гр Красный костный мозг, Гр 
Предел 0,2 0,1 0,4 

ПА ОККГ 0,00000036 0,00000042 0,00000039 
 
Согласно п. 3.14 Санитарных правил проектирования и эксплуатации атомных 

станций (СП АС-88): 
 значения эквивалентных индивидуальных доз при наиболее неблагоприятных 

условиях на границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами не должны 
превышать: 
o 0,3 Зв/год (30 бэр/год) на щитовидную железу детей за счет ингаляции; 
o 0,1 Зв/год (10 бэр/год) на все тело за счет внешнего облучения. 
Согласно проведенным расчетам при ПА ОККГ дозы облучения на щитовидную 

железу детей составят 0,000015 Зв/год, а на все тело за счет внешнего облучения − 
0,0000043 Зв/год. Как видно расчетные значения существенно меньше пороговых значений 
согласно СП АС-88. 

 
Выводы 
Основным критерием ограничения облучения в Европе за счет техногенных 

источников является предел индивидуальной эффективной дозы (по всем путям облучения), 
который установлен на уровне 1 мЗв/год. Проведенная оценка показала, что на границе с 
Россией ожидаемая суммарная эффективная доза не превысит величину 0,96 мкЗв 
(0,0096 мЗв). 
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Таким образом, значительное трансграничное влияние запланированной 
деятельности отсутствует и, согласно с Конвенцией об оценке воздействия на окружающую 
среду в трансграничном контексте, отсутствует потерпевшая сторона. Для выполнения п. 8 
Статьи 3 Конвенции об обеспечении общества информацией достаточно разместить 
материалы об оценке влияния запланированной деятельности на окружающую среду в 
трансграничном контексте на общедоступных ресурсах, например, на сайтах 
заинтересованных государственных органов Украины. 

 
Литература 
1. Министерство здравоохранения Украины. Нормы радиационной безопасности Украины 
(НРБУ-97).  К., 1998.  134 с. 
2. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009). Санитарные правила и нормы. 
СанПиН 2.6.1.2523-09. − 225 с. 
3. Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций (СП АС-88), 
1988. 
4. МЕТОДИКА оценки источника выбросов радионуклидов при возникновении аварии в 
реакторной установке ВВЭР-1000. 00.РБ.XY.МТ.07-14. 
5. Карташев В. В. Расчет максимально неблагоприятных метеорологических условий для 
оценки влияния проектных аварий на АЭС Украины / Проблеми охорони навколишнього 
природного середовища та екологічної безпеки: Зб. наук. пр. / УкрНДІЕП. – Х.: ВД „Райдер”, 
2016. 
6. J. A. Jones, P. A. Mansfield, S. M. Haywood et al. PC COSYMA (Version 2): An accident 
consequence assessment package for use on a PC. − Luxemborg: Office for Official Publications 
of the European Communities, 1996. − 59 p. 
  



94 
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Волошин В. С., д-р техн. наук, проф. 
Государственное высшее учебное заведение «Приазовский государственный технический 
университет», г. Мариуполь, Украина 
 
ПЕРСПЕКТИВЫ МЕТОДОЛОГИЙ ПОДАВЛЕНИЯ ОТХОДОВ В ИСТОЧНИКЕ ИХ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
(публикуется в порядке обсуждения) 

 
Основные положения методов подавления отходов в источнике возникновения 

изложены в работах [1, 2, 3]. Основные положения их заключаются в следующем. 
Термодинамическое двуединство одновременно сильно и слабо неравновесных 

процессов воздействия энергии на разные компоненты сырья в любом технологическом 
процессе являются причиной появления одновременно товарной продукции и отхода в 
конечном термодинамически равновесном состоянии (рис. 1а). Для того, чтобы 
минимизировать производство отходов в реальном технологическом процессе, необходимо 
подобрать компоненты сырьевой базы и источники энергии в технологическом процессе 
таким образом, чтобы каждый из этих компонентов получал такое воздействие своего вида 
энергии, которое бы переводило его из сильно неравновесного параметрического состояния 
в равновесное, с учетом их различной термодинамической прочности (рис. 1б). 

 

 
                                          а)                                                                     б) 

 
Рисунок 1 – Условная схема традиционного (а) и полимодального (б) технологических 

процессов. 
 
Вне всякого сомнения, реализовать такие технологии вместо отработанных 

десятилетиями традиционных технологических процессов – задача сверхсложная. Потому, 
что современная технология получения главного качественного продукта, ради которого 
затеяно это производство, и ради чего трудилось не одно поколение специалистов, 
представляется почти завершенным техническим и инженерным решением. И любые 
вмешательства в эту технологию сопровождаются ухудшением качества этого основного 
продукта. Ради чего? Ради того, чтобы не допустить появления отходов? Задача весьма 
спорная, с точки зрения своевременных технологов. Это так. До тех пор, пока противоречие 
между потребностями человека и возможностями природы не станет несовместимым. 

Современная статистика не скрывает того, что из более, чем 100 млрд. тонн самых 
различных минеральных материалов, ежегодно извлекаемых из земных недр, только около 
15 млрд. тонн превращаются в полезную товарную продукцию и только 29% находят 
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повторное применение. На каждую тонну переработанных за год ранее накопленных 
промышленных отходов, появляется еще шесть тонн новых промышленных отходов, 
складируемых и загрязняющих окружающую среду. Эта прогрессия, за которой не 
поспевают даже в развитых странах Европы и Америки. И это не позволяет говорить о том, 
что общество справится с промышленными отходами в обозримом будущем. По крайней 
мере, пока не будут сформированы иные взгляды на историю и динамику развития 
технологических процессов, по крайней мере, тех, которые дали миру больше всего отходов: 
горнодобывающая промышленность, металлургия, энергетика.  

Сошлемся только на одну из существующих на сегодня технологий, которые 
приближаются к идеальному конечному результату. Это технологии раскроя материала при 
помощи координатно-пробивного пресса, плазменной, лазерной, кислородной, 
гидроабразивной, электроэрозионной и кислородной резки, для штамповки обычных шайб. 
Можно уменьшать отходную часть за счет выделения на остатках полотна шайбы меньшего 
размера (например), уменьшая, таким образом, отходную часть в рамках собственно 
технологии раскроя. А можно, минимизировав термодинамическую составляющую (в виде 
термодинамического сопротивления), заранее разделить исходный лист на линейные 
заготовки и каждую из них кроить последовательно, получая из полосы отхода некоторую 
декоративную линию. Ее можно использовать в авангардной архитектуре, строительных 
конструкциях, в виде несущих спиралей, опорных "башмаков" и др. [4, 5]. 

Рассмотрим теперь один из самых отходообразующих технологических процессов в 
металлургии – доменный, в результате которого получают чугун и доменный шлак. Для 
упрощения, не будем пока рассматривать пылегазовые отходы и загрязнение водного 
бассейна.  

Традиционная конструкция доменная печь известна. Для простоты будем считать 
новый агрегат теоретическим доменным реактором, поскольку он должен быть 
предназначенным не только для получения товарного чугуна, но и для других процессов, 
сопровождающих основной доменный процесс в виде других компонентов полезной 
продукции. Шлаковый продукт доменной плавки в количестве не менее 55% от всего 
количества исходного сырья уходит в отходы. Наиболее общий состав шлака включает 
окислы кремния, фосфора, железа, магния, марганца, кальция, меди и некоторые другие. 
Первое условие для альтернативной технологии состоит в том, чтобы создать внутри печи 
(реактора) условия сильного термодинамического неравновесия в отношении этих окислов. 

Восстановление кремния из сырья и шлака. Из металлотермии известно, что 
восстановление кремния из его оксида алюминием возможно при температуре 1433С. 
Рассмотрим реакцию: 3���� + 4�� = 3�� + �����, при которой оксид кремния по 
термодинамическим условиям  полностью взаимодействует с алюминием при � = 400°�, 
образуя кремний и �����. При более высоких температурах происходит образование �������, 
���(г) и др. По данным [3] степень образования кремния на уровне 97-100% достигается в 

температурной области 500-1000°С при количестве алюминия 4-8 кат. При этом давление в 
реакторе никак не влияет на протекание этих химических реакций [6]. Согласимся, что 
теоретически такие условия можно создать на соответствующем горизонте доменного 
реактора, не допустив оксиды кремния в горн. Но этот процесс подлежит более 
тщательному исследованию, как самостоятельный объект для изучения. 

Для полноты изложения можно сослаться на методы восстановления кремния из 
окисла и в струе водородной плазмы (���� + 2�� → �� + 2���).  Безусловно, мы получим не 
чистый кремний, с загрязнениями. Но он уже не попадет в отходы, становясь сырьем для 
дальнейшего получения монокристалла. Пока не ясно, как можно ли его реализовать в 
доменном реакторе. 

 
Восстановление фосфора. Содержание фосфора в аглоруде находится в пределах 

0,05-0,06% и иногда достигает 1,5%. Электротермический способ восстановления фосфора 
из его окислов включает взаимодействие с углеродом кокса в присутствии кремнезема и 
может быть записан, как 

���� + 5� + ����� → �� + 3��� ∙ ����� + 5��. 
Кинетика реакции проявляется при наличии высокотемпературного расплава и 

определенный модуль кислотности за счет ����. При этом кислотность реактивной зоны 
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может обеспечиваться и за счет присутствия окислов алюминия ради восстановления 
кремния. Практически все начальные условия для такой реакции (расплав, кокс, оксид 
кремния, наличие кислой среды, температура) имеются в доменном реакторе. Недостаток 
один: традиционная доменная печь не приспособлена для таки реакций. 

Восстановление марганца. В доменном сырье марганец присутствует в виде 
оксидов  �����, ����� либо двуокиси ����, в доменном шлаке только в виде ���. В печи 
восстановление марганца до чистого элемента может идти в атмосфере углекислого газа 
поэтапно от высших оксидов к низшим, прямым путем 

 
����� + � → 3��� + �� + �� 

����� + �� → 3��� + ��� + �� 
��� + �� → �� + ��� + �� 

 
Восстановление марганца из ��� твердым углеродом осуществляется при 

температурах от 1100 в области заплечиков печи. Это относится к, примерно, 30-45% 
марганца, который переходит в шлак и подлежит экстракции. Остальной марганец шихты 
усваивается чугуном. Остается открытым вопрос об извлечении чистого марганца из 
закрытого доменного реактора. 

Общие характеристики такого доменного реактора приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1 – Сводные данные 
№ Показатель ���� ��� ���� 
1. Температура 

плавления (оксид\ 
элемент), 

 
1713\1414 

 
535\1246 

 
340\45 

2. Температура в зоне 
реакции, 

500÷ 1000 1050 ÷ 1100 ~1300 

3. Содержание 
компонента в 

шлаке, % 

 
50÷60 

 
7÷ 20 

 
0,05÷1,5% 

4. Активный реагент Al Ств, СО �, ���� 
5. Реакция 

восстановления 
3���� + 4��
= 3�� + ����� 

��� + �� → �� + ��� 
��� + � → �� + �� 

������� + 5� + ����� → 
�� + 3��� ∙ ����� + 5�� 

 
6. Термодинамическая 

характеристика 
процесса 

 
экзотермизм 

 
эндотермизм 

 
эндотермизм 

7. Продукт реакции, % ��(97 ÷ 99) Mn(15÷73) P(56÷ 99) 
8. Пространственная 

координата в 
реакторе для 

протекания реакции 

Лещадь 
доменного 
реактора 

Заплечики реактора, 
шахта 

 
- 

9. Способ извлечения 
из реактора 

 
? 

 
? 

 
? 

10. Нежелательные 
взаимодействия 

 
���,    ��� 

 

����, раствор 
чистого марганца в 

чугуне 

 
���� 

 
Очевидно, что реактор с такими параметрами создать сейчас не реально. Но к этому 

надо стремиться. По тому, что в этом случае, доменное производство вместо 55% сырья 
переводила бы в отходы всего 5-10% этого сырья в виде "пока" не перерабатываемой его 
части (табл. 2). По существу, мы говорим о способах подавления отходов в источнике их 
возникновения, т. е. в самом технологическом процессе.  
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Таблица 2 – Оценочные данные по распределению некоторых компонентов сырьевой базы 
доменного процесса между товарной продукцией и отходом, приведенного к 
относительным количественным показателям товарного чугуна, % 

Компоненты 
сырьевой базы 

Содержание в 
сырье, % 

Традиционные 
Технологии 

Полимодальные 
технологии* 

Продукция Отход Продукция Отход 
Железо 16-72 60 - 60 - 
Кремний 8-10 и более - 25-30 23-28 - 

Фосфор руды 
Фосфор кокса 

0,15 
0,015-0,04 

- 
- 

0,1-0,25 
0,03-0,05 

0,15 
0,01-0,04 

- 
- 

Углерод кокса 80-88 3-4 - 3-3,5 - 
Сера руды 
Сера кокса 

0,1-0,3 
0,5-1,8 

- 
- 

0,11-0,25 
0,05-0,10 

0,2 
- 

- 
- 

Мышьяк 0,05-0,09 - 0,03-0,05 0,01-0,05 - 
CaO известняка 
SiO�известняка 

55 
45 

- 
- 

3-4 
2,5-3,0 

~2 
~1 

- 
- 

Зола кокса 8-12 - 8-10 - 5-11 
ВСЕГО: - 63-64 33,3-40,7 89,37-94,9 5-10 

* - оценочные варианты распределения компонентов, принимающих участие в 
технологическом процессе, если в нем будут присутствовать полимодальные 
технологии. 

 
Мы не должны забывать, что металлургический шлак это жидкий электролит, 

содержащий окислы с ярко выраженной кислой и основой структурой. Поэтому нельзя не 
принимать во внимание возможности организации процессов электролитической 
диссоциации которые при определенных условиях могут быть вариантом для решения 
проблемы разделения шлаковых составляющих. Например, теоретически можно в 
доменном реакторе: 
 создать электролизер с использованием электрической энергии на графитовых (?) 

электродах в доменном ректоре; 
 выделить наиболее реакционно-способные минералы и компоненты из состава 

доменной шихты; 
 обеспечить условия для активации поверхности высокотемпературного доменного 

шлака; 
 обеспечить требуемую вязкость шлака для осуществления высокотемпературного 

электролиза; 
 обеспечить обработку поверхности шлака раствором подходящей кислоты, с целью 

упорядочения его структуры. 
Сегодня эти предложения могут показаться не актуальными и невыполнимыми. Пока 

идут первичные исследования. 
 
Вывод  
Необычность методов подавления отходов в источнике возникновения, то есть в 

технологических процессах заключается в том, что они представляют собой несколько иной 
смысл для любого технологического процесса. Это связано, с одной стороны, с более 
тщательным отношением к используемому сырью, его компонентности и, с другой стороны, 
с более тщательным подбором источников энергии, которая используется в 
технологическом процессе. В основном эти два ресурса, которые ранее никогда не 
использовались в разработке технологических процессов, могут сыграть решающую роль в 
минимизации промышленных отходов.  
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ОСОБЕННОСТИ ВНЕШНЕГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ БРЮССЕЛЯТОРА 
ТЬЮРИНГА, КАК ОДИН ИЗ ВОЗМОЖНЫХ МЕХАНИЗМОВ ПОДАВЛЕНИЯ 
ОТХОДООБРАЗОВАНИЯ  В ИСТОЧНИКЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
 

Обратим внимание на одну особенность модели брюсселятора Тьюринга, которая 
позволяет нам приблизиться к решению задачи о минимизации отходов в источнике 
возникновения, то есть в самом технологическом процессе. Имеет право на существование 
следующий умозрительный образ, который в некоторой степени откроет возможности для 
сопоставления процессов отходообразования с их энергоэнтропикой посредством 
соответствующей  интерпретации известной теоремы И. Пригожина [1].   

Отходообразующие процессы с точки зрения термодинамики в любой системе 
производства - это своеобразная расплата, которую мы несем в виде совокупной энтропии 
из системы во внешнюю среду для того, чтобы остальная часть системы могла 
самоорганизоваться ради целенаправленного продуцирования. По И. Пригожину, в 
незамкнутой открытой системе имеет место устойчивый процесс роста энтропии, который 
может быть уравновешен только оттоком этой энтропии во внешнюю среду с постоянными 
параметрами [2]. Поэтому любая производственная система становится способной к таким 
действиям тогда и только тогда, если присутствует ее диссипативная часть в виде 
некоторого отхода. 

Минимизация отхода в таком представлении есть ни что иное, как соблюдение 
соразмерности между возможностями для оттока энтропийной составляющей во внешнюю 
среду и притоком энтропии внутри самой системы. Это соотношение может являться 
ключевым для понимания процессов отходообразования. Они, в первую очередь, связаны с 
качеством подаваемой в систему энергии, способной не только "переварить" большую часть 
компонентов многокомпонентной сырьевой базы, но и обеспечить отток той части энтропии, 
которая даст возможность обеспечить реорганизацию другой части этого сырья в полезную 
для продукции.  

С точки зрения неравновесной термодинамики также очевидным является 
утверждение о том, что чем больше производится полезной продукции, тем больше 
образуется отходов. Причем этот процесс необратим и во многом статистически 
неопределим. Он бифуркационен по своей сути. 

Обратимся еще раз к упрощенной математической модели «брюсселятора Тьюринга» 
[2] с точки зрения ее возбудимости другими, кроме указываемых авторами, способами. Если 
нам удалось ассоциировать модель «брюсселятора» с самым упрощенным технологическим 
процессом, а также с процессами отходообразования, мы можем претендовать на то, чтобы, 
созданием условий для внешнего возбуждения, переориентировать компоненты сырьевой 
базы (�, �) в готовую продукцию (�), в пределе, максимально исключив их из состава 
отходообразующих компонентов (�). Например, при помощи внешнего возбуждающего 
энергетического поля определенного качества. 

В первом приближении такая модель отражает условия устойчивости в химической 
реакции. В основе таких реакций химическое превращение вещества в присутствии 
некоторого катализатора, процесс восстановления которого в реакции носит циклический 
характер. И. Пригожин достаточно умело показывает, что в таком циклическом процессе 
может участвовать диффузионные явления и тогда циклический химический процесс 
приобретает качества физико-химического процесса [1, 2]. Спектр таких реакций в 
естествознании и, в частности, в промышленности весьма широк. Например, возбуждение 
внешними периодическими колебательными воздействиями, в особенности при особо 
малых энергиях, в таких моделях могут давать широкий круг возможностей влиять на их 
устойчивость, а значит быть для них способными к самоорганизующимся процессам. И. 
Пригожин называет такую ситуацию порядком через флуктуацию [3]. 
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Нас может интересовать, как поведет себя подобная модель в случае возбуждения 
дополнительным искусственным источником, в виде внешнего сверхслабого возбуждающего 
физического воздействия, например, при помощи внешнего механического частотного поля 
или, например, сверхслабой вибрацией, или при помощи сверхслабого электромагнитного 
поля высокой частоты и т. д. (рис. 1). В результате можно получить либо ускорение физико-
химических процессов, либо разрушение цикличности реакции �(�) в сторону от 
предельного фокуса � в соотношении концентраций. Не исключаются при этом и 
резонансные явления, которые самостоятельно способны делать систему заранее 
неустойчивой [4]. 

X

Y

α

β ρ

π

E(f, A)

 
Рисунок 1 – Упрощенная модель «брюселятора» для условий внешнего сверхслабого 

энергетического воздействия Е[(Х), �] 
 

Альтернативная система имеет отличие от основной, описываемой уравнениями 
(1.28-1.31) [2] за счет уравнения   x  . Именно, в ней принимает участие уравнение 

слабого энергетического воздействия отвечающее условию lim
�→�
�→�

∆�(� �⁄ ) = 0, при 

соотношении � = �[(�), �] = ���. Здесь  (�)~� - амплитуда колебания концентраций 
соответствующего параметра; � - частота внешнего энергетического воздействия.  

Попробуем, по крайней мере, в первом приближении определить, существуют ли 
условия, при которых внешнее периодическое энергетическое воздействие, при 
сверхслабых частотах и амплитудах, приведет к сохранению цикличности в данной модели.  

Для физико-химических процессов, описываемых И. Пригожиным в «брюсселяторе», 
однородность системы подтверждается в ее равновесном или слабонеравновесном 
состояниях таким образом, что даже слабая диффузия (это тоже сверхслабое 
энергетическое поле) имеет начальную пространственную симметрию [5]. Для 
«брюсселятора», находящегося под влиянием внешнего возбуждающего энергетического 
поля Е[(Х), �], теряется понятие системной неустойчивости. И только в некотором 
минимальном по частоте � и амплитуде (�) внешнем воздействии однородность системы 
нарушается сразу при переходе из равновесного состояния даже в слабонеравновесное. 
При этом упорядоченность и цикличность в системе сохраняется (рис. 2) на протяжении 
некоторого времени. 

Колебания во времени переменных параметров � сохраняется. И при � = 0 данные 
почти полностью совпадают с данными [3]. Но в некотором предельном пространственном 
диапазоне такие колебания несут следы самоорганизации, в частности, подтверждаемые 
периодичностью появляющейся колебаний. Возникает ситуация, когда в системе появляется 
область нескольких стационарных состояний для одного и того же параметра. В 
исследованиях И. Пригожина такого не наблюдалось. 

Влияние сверхслабого возбуждающего энергетического воздействия, прежде всего 
испытывают параметры пространственного распределения концентраций (�, � … ). веществ, 
принимающих участие в «брюсселяторе». Если в исходной модели можно считать их 
распределение почти равномерным, то, согласно И. Пригожину, эта равномерность 
концентраций усиливается до предела («синие» и «красные» молекулы в модели 
Пригожина), и способствует разупорядочению системы. При этом теряется способность к 
самоорганизации. А сверхслабое возбуждающее частотное поле способствует даже в самом 
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малом объеме  появлению периодического изменения поля концентраций, флуктуации его 
параметров, оказывая таким образом влияние на развитие процессов самоорганизации. 
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Рисунок 2 – Расчетные данные последовательности пространственных стадий 

химической волны распределения концентраций исходных компонентов в реакциях 
типа «брюсселятора» 

при ∆� = 0,53 с. при коэффициентах диффузии ..=35∙ 10�� и ...=17,5∙ 10��. Концентрация 
компонент А=1, В=2,75; (1 + А� < В). Т = 3,88 с. 

 
Если однородность диффузной системы подчеркивается для равновесного или 

слабонеравновесного состояния, когда система пространственно однородна, то в случае 
внешнего сверхслабого возбуждающего энергетического поля Е[(Х), �] однородность может 
иметь место только в системах, находящихся в строго равновесном состоянии. Любой выход 
реагентной системы из состояния равновесия влечет за собой появления новых типов 
неустойчивости, при которой нарушается исходное состояние пространственной симметрии 
(см. рис. 2).  

Однако, если свести параметры внешнего волнового воздействия к минимальному 
пределу (первая фаза на рис. 2, б, ..., з), не убирая их, система будет способна 
самостоятельно входить в состояния сильного неравновесия и становится способной к 
самоорганизации в самом небольшом временном интервале. Об этом свидетельствует 
процедура затухания частотного сигнала � на рис. 3. Такая характеристика отражает 
критическое поведение энергетической функции при тех же значениях параметров, что и на 
рис. 2. 

Ранее мы утверждали, что для каждого компонента многокомпонентной сырьевой 
базы некоторой производственной системы должен существовать соответствующий 
энергетический источник преобразования, отвечающий за изменение своего конкретного 
компонента. В качестве такого источника энергии, кроме основного, принимающего участие 
в данном технологическом процессе, может существовать налагаемое поле иного качества: 
синхронизирующий энергетический сигнал, вторичное энергетическое воздействие, 
энергетическая модуляция сильного сигнала более слабым, резонансное воздействие и др. 
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Рисунок 3 – Амплитудно-частотная характеристика пространственного сигнала (�) по 

алгоритму распределения [3]. 
 

Учитывая многокомпонентность ее сырья и избирательность источников энергии, 
следует понимать, что от согласованности, видов и качества энергии, используемой в 
производственных системах зависит то, какие компоненты сырьевой базы окажутся в 
отходах, а какие будут преобразованы и станут полезной продукцией  (рис. 4). 
Традиционная технология получения полезной продукции "Р�" подразумевает ее узкую 
номенклатуру при широкой номенклатуре компонентов базы отходов. В строгом 
соответствии с теоремой Пригожина [1] следует разделять те компоненты сырьевой базы, 
которые могут при помощи дополнительной энергии получить вид продукции обладающей 
полезными свойствами (Р2, ", "Р�", … . , "Р�"), но при этом обязательно останутся те 
компоненты, которые в виде "платы" за синергию в системе уйдут в отход (в частности, 
кроме "О�" ÷ "О�" еще и "О�", (см. рис. 4, б). . По крайней мере, если традиционно ∑ "О"� >
∑ "�"� (см. рис. 4, а), то при энергетической модуляции (∆Е), использовании широкого 
спектра иных источников энергии, позволяющих перерабатывать другие компоненты 
сырьевой базы можно существенно увеличить продукционную базу существующей 
производственной системы? доведя ее до состояния, по крайней мере, ∑ "�"�~ ∑ "�"� (см. 
рис. 4, б). Причем в основе выбора своего пути для таких компонентов в каждом случае 
лежит точка бифуркации, как выбор между способностью некоторого компонента просто 
уйти в отход, либо претерпев некоторые изменения, связанные с дополнительным 
энергетическим воздействием, удержаться в системе в качестве обладающего полезными 
свойствами продукта (см. рис. 4). 
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Рисунок 4 – Бифуркации в процессах самоорганизации внутри производственной системы 

за счет внешнего энергетического поля (∆Е). 
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И. Пригожин подчеркивает, что для заданных граничных условий в сильно 
неравновесной системе могут существовать не одно, а несколько стационарных состояний, 

в частности, в зависимости от содержания исходного вещества ( ) [3]. Поэтому, вариантов, 
при которых будет создано условие для сильной неравновесности в реакциях получения 
отходов, может быть, по крайней мере, несколько.  

В случае технических систем, ответственных за получение продукции и отходов 
следует указать, по крайней мере, каким должен быть этот энергетический источник, его 
характеристики. «Брюсселятор» с внешним возбуждающим энергетическим полем может в 
первом приближении давать такую подсказку [6].  

 
Вывод 
В применении к отходообразующим системам, условная модель подавления отходов 

в источнике возникновения требует решения в виде поиска оптимального по параметрам 
энергетического поля для каждого компонента сырьевой базы. Решением задачи может 
быть поле, которое  в двуединой термодинамической системе «продукция-отход» любого 
подобного технологического процесса позволило бы обеспечить условия для создания 
сильной неравновесности в той её области, которая раньше считалась близкой к 
равновесию и отвечала за преобразования сырья в некоторый отход. Этот тезис ждет 
своего экспериментального подтверждения в самых различных технологиях. 
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МОДЕЛЬ «ИНСТРУМЕНТ – ИЗДЕЛИЕ» В ПРОЦЕССАХ ОТХОДООБРАЗОВАНИЯ 

 
Сущность получения отходов в любом технологическом процессе зависит от многих 

факторов, которые определяют суть этого процесса. В частности, это качество и структура 
сырья, используемого для получения продукции, виды и качество энергии, которая 
применяется для того, чтобы преобразовать сырье. Важное значение имеет состояние 
собственно технической системы, при помощи которой осуществляются необходимые 
преобразования. Именно техническая система представляет собой инструментарий для 
обработки исходного сырьевого материала. Например, для получения изделий посредством 
механической обработки необходим  инструмент, способный отделять от металлической 
заготовки стружку или ненужную часть заготовки (токарный резец, напильник, ножовка, 
сверло, фреза). Для пластической деформации металлического изделия необходим 
инструмент, изменяющий форму пластичной металлической заготовки. Это могут быть 
валки прокатного стана, пуансонный пресс, кузнечный молот, просто молоток. В качестве 
инструмента в физико-химических процессах может выступать и многокомпонентное сырье, 
составляющие которого служат инструментарием для нужной обработки основной части 
этого сырья-изделия. Например, физико-химические реакции в металлургическом агрегате 
позволяют использовать шлакообразующие компоненты для рафинирования жидкого 
металл и удаления отдельных элементов из металла в шлак (так называемый шлак-
инструментарий). 

Инструментом может быть топор, игла, луч лазера, тепловое, электромагнитное или 
радиационное поле, сосуд для адиабатического сжатия газов, бензиновый двигатель и 
многое другое, что позволяет реализовать те или иные технологии. 

Известно, что способ воздействия инструмента на изделие в модели 
регламентируется набором совокупных законов, закономерностей, явлений, эффектов - 
физических, химических, геометрических, биологических и др., которые лежат в основе 
любого технологического процесса. Безусловно, что такое воздействие может носить как 
положительный характер, т.е. способствовать целенаправленному изменению состояния 
исходного сырья, так и отрицательный характер, приводящий к таким изменениям в части 
сырья, которые делают из него отход. 

В качестве сырья, которое подлежит обработке в модели, может быть 
предварительная заготовка, некий полуфабрикат, подходящий по составу  или свойствам 
материал, вещество, в том числе минеральное сырье. В целом это то, из чего получается 
полезная продукция.  

Однако, любая обработка «инструментом» некоторого «изделия» приводит к 
зеркальному процессу получения отхода. Эта важнейшая составляющая любого 
технологического процесса получается при помощи того же самого инструмента, при 
помощи которого осуществляется производство полезной продукции. Будь это резец или 
прокатный валок, энергетическое поле или химические присадки. 

Кроме того, любое воздействие инструмента на исходную (сырьевую) заготовку, как и 
надлежит, вызывает ответную реакцию самой заготовки на инструмент. В результате, резцы 
и сверла тупятся и ломаются, наждачная бумага теряет свои абразивные свойства, 
отработанный шлак удаляется из печи в отвалы, пуансоны изнашиваются  и теряют свою 
форму, трансформаторы сгорают, энергетические поля рассеиваются. Важнейшей 
особенностью таких деструктивных процессов является то, что весь этот инструмент, так 
или иначе, становится отходом. Поэтому мы можем с уверенностью говорить, что модели 
типа «инструмент – изделие» всегда участвуют в процессах отходообразования. Степень 
этого участия мы попробуем выяснить. Для этого используем известную классификацию 
противоречий, возникающих в системе «Инструмент – изделие», данную в работе [1]. 

Рассмотрим наиболее типичные схемы таких взаимодействий (рис. 1) с точки зрения 
их участия в процессах отходообразования. 
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1. Воздействие инструмента (X) на сырье (Y) является полезным, однако ответная 
реакция сырья на инструмент постоянно или на отдельных этапах технологического 
процесса приводит к его разрушению, поломке, повышенному износу (рис. 1, а). В 
результате чего инструмент получает свойства отхода (Х�). Примером может служить любая 
технология механической обработки деталей. В частности, общеизвестно, что чем меньше 
разница в твердости инструмента и изделия, тем быстрее разрушается сам инструмент за 
счет ответной реакции со стороны обрабатываемого изделия. Источник напряжения 
вращает ротор электрической машины, однако, пиковые броски тока приводят к перегреву 
обмоток двигателя, их постепенному разрушению, выходу из строя электрического 
двигателя, как инструмента. 
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Рисунок 1 – Типичные схемы взаимодействия «инструмент – изделие» с позиций их 

влияния на процессы отходообразования 
 

2. Повторяется полезное воздействие инструмента (X) на сырье (Y), однако оно 
сопровождается одновременным или рассредоточенным во времени сопряженным 
отрицательным воздействием того же (X)  на (Y) (см. рис. 1, б). В результате, как правило, 
испорченное изделие из этого сырья попадает в разряд отходов (��) производственной 
деятельности. Например, в результате применения изношенного пуансона прокатно-
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штамповочной машины или низкоскоростной фрезы при обработке твердого материала 
штампованные изделия или отфрезерованные детали могут пополнить состав бракованных 
изделий и иметь свойства отходов. Та же работа электродвигателя в неноминальном 
режиме, например, в стиральных машинах, приводит к ухудшению качества стирки, 
снижению эффективности отжима белья и его сушки. 

3. Еще один вид сопряженного полезного и вредного воздействия инструмента на 
сырьевую заготовку (см. рис. 1, в). Когда инструмент (X)  полезно  влияет только на часть 
сырья (Y). Но при этом существует его вредное влияние на другую часть этого сырья )( 1Y . В 

этом случае часть сырья оказывается эффективной продукцией, а часть – в виде брака идет 
в отход  (��

�).  Например, при производстве насыщенного раствора соли всегда образуется 
остаток не растворившейся солевой смеси, которая уходит в осадок (отход). Это относится и 
к равновесным реакциям с заданным составом исходных компонентов. К этой же модели 
взаимодействия «инструмент – изделие» относится и ошибки оператора при выполнении 
своих функций, в результате которой часть изделия получила соответствующую обработку, 
а некоторая часть из-за ошибки человека осталась необработанной. 

4. Запланированное полезное воздействие (X) на (Y) сопровождается 
одновременным вредным воздействием этого же инструмента (X) на другую составляющую 
(Z)  производственной системы (см. рис. 1, г). При этом (Y) и (Z) являются 
взаимодействующими частями этой системы, но вторая ее часть теряется в виде отхода 
(��). .В качестве примера можно рассмотреть печное пространство плавильных печей (Z), 
износ которого в результате воздействия той же тепловой энергии (в конвертере) или 
энергии электрической дуги (в электродуговой печи), которая расплавляет металл (Y), 
постоянно увеличивается. Имеет место полезное воздействие теплового поля на 
расплавляемый металл и вредное воздействие этого же поля на футеровку печи. Или 
другой пример. Вспомогательное и защитное токопроводящее оборудование в 
электрических системах в случае короткого замыкания разрушается, воспринимая на себя 
вредное воздействие электрического поля, которое в целом выполняет полезную работу в 
электрической системе. Во всех случаях, составляющая (Z) приобретает свойства отхода в 
виде отработанной кирпичной кладки или сгоревших предохранителей ( в примерах). 

5. Полезное воздействие инструмента (X)  на сырьевой материал (Y) сопрягается с 
вредным воздействием инструмента на самое себя. В электролитических процессах 
инструментом является материал расходного электрода, который под воздействием 
электрического тока передает свои ионы на второй электрод. В результате инструмент 
самоизнашивается. Другим естественным примером могут служить любые виды ножниц, как 
самозатачиваемая режущая система. При воздействии на разрезаемую заготовку лезвие 
инструмента непрерывно изнашивается, приводя его в конечном результате к полному 
расходу. Расходуемые электроды для нанесения сварочного шва также являются примером 
такой модели (см. рис. 1, д). 

6. Несовместимость вынужденного воздействия двух инструментов (X) и (Z) на 
основное сырье (см. рис. 1, е.). Например, если один инструмент (X)  используется для 
обработки сырья, а другой (Z) одновременно для измерения или контроля правильности 
обработки сырья. 

7. Полезное, но недостаточное воздействие инструмента (X) на сырьевой материал 
(Y). При этом необработанное сырье, непрореагировавшая часть шихты, недостаточно 
прогретый металл пополняют количество отходов (��) или брака в конкретном 
производстве. Примером может служить любой случай несоблюдения параметров 
технологического процесса, недостаточно хорошо прогретая ванна для плавления металла, 
недостаток или избыток флюсов при сварочных работах, отклонение от расчетных 
параметров электромагнитного поля в силовой электроэнергетике, падение напряжения в 
электрических сетях при высокой нагрузке и др. 

Безусловно, все эти модели должны иметь свои количественные параметры. 
Например, отражающие процент сырья или инструментария, который теряется в виде 
отходов данного производства.  

Подобная модель позволяет исследовать многие виды отходов, которые появляются 
в производственной деятельности, и на которые часто не обращают внимание, как на 
несущественные, а именно: 
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 вышедшие из строя инструменты; 
 брак, получаемый в ходе производства;  
 неиспользованное или избыточное количество сырья, которое не реализовано в ходе 

производственного процесса; 
 защитное или предохранительное оборудование и разовые инструменты; 
 самоизнашиваемые материалы инструментов и изделий. 

 
Общий вывод, который следует из данных рассуждений, заключается в следующем: и 

«инструмент», и «изделие» в результате реализации реальных технологий принимают 
активное участие в процессах отходообразования и сами становятся частью этих процессов, 
становятся отходом еще в рамках производственной системы. 
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УДК 628.4.002.84 
 
Волошин В. С., д-р техн. наук, проф. 
Государственное высшее учебное заведение «Приазовский государственный технический 
университет», г. Мариуполь, Украина 
 
МОДЕЛЬ «ИНСТРУМЕНТ – ИЗДЕЛИЕ» В ПРОЦЕССАХ ОТХОДООБРАЗОВАНИЯ 
СВОЙСТВА ОТХОДООБРАЗОВАНИЯ, ПРОЯВЛЯЕМЫЕ ПРИ КЛАССИФИКАЦИИ 
ФИЗИЧЕСКИХ, ХИМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ И ЯВЛЕНИЙ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССАХ И ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

 
В основе всех технологических процессов, а также работе обеспечивающих их 

технических систем лежат самые разнообразные физические, химические и другие законы и 
закономерности, описывающие многообразие не только природных, но и искусственных 
явлений. В работах известного физика Ю. Горина, а позднее в работах Г. С.Альтшуллера, 
Б. Л.Злотина, М. А. Орлова [1, 2, 3], появились специальные указатели физических, а 
позднее, химических, биологических, геометрических эффектов, явлений, которые 
используются или могут быть использованы в самых различных технических системах, в 
технологических процессах. Для реализации каждого из этих эффектов требуется некоторая 
материальная среда, сырье, энергия. А в результате реализации этих эффектов рождается 
новая продукция, зачастую весьма многообразная по номенклатуре и применению. 
Например, самые простые эффекты, связанные с фазовыми переходами веществ, 
позволяют получать целую гамму полезной продукции, путем плавления, возгонки, 
пиролиза, кристаллизации, парообразования и т.д. В результате мы получаем изделия из 
металлов, в том числе, драгоценных, бензин, кокс, холодильные агрегаты и многое другое.  

Однако если внимательно посмотреть на технологию производства каждой из 
указанных вещей, мы должны согласиться, что к ее производству причастны и 
многочисленные другие эффекты и явления – и физические, и химические, а иногда и 
эффекты из совершенно других областей знаний. Поэтому классификация таких эффектов с 
точки зрения отходообразования, на наш взгляд, весьма необходима. Она позволяет более 
тщательно изучать особенности развития производственных систем - и с точки зрение 
получения продукта с требуемым набором свойств, и с точки зрения применимости сырья и 
энергии в той или иной технологии. И, как неотъемлемая часть любого производственного 
процесса, те или иные эффекты должны обладать определенными свойствами 
относительно способов и номенклатуры получаемых отходов в данной технологии. Поэтому, 
видимо, можно говорить о некоторой характеристике отходообразования, которая 
свойственна тому или иному эффекту. Мы можем изучать имеющиеся классификаторы 
эффектов с точки зрения их причастности к образованию отходов.  

Подобная попытка предпринята в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Причины и источники отходообразования при реализации некоторых 
физических и химических эффектов, явлений, способов 

 
Эффект, явление, 

способ 

Требуемое 
свойство, 
действие 

Технологический 
процесс, где 

используется 
эффект 

 
Характеристика 

отходов 

Электро- и 
магнитосепарация 

 
 
 
 

Разделение 
смесей 

Горно-
металлургическая 
добыча и 
переработка 

Потери 
железосодержащего 
сырья до 20% 

Центробежные силы Пищевая 
промышленность 
 

Потеря материала до 
5% от исходного 

Диффузия Сварка давлением Энергетические потери 
до 90% 
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Сорбция Технологии 
нефтесборки на 
воде 

Потеря отработанного 
сорбента  до 100% 

Центробежные силы 
 

Управление 
движением 
жидкости, 

газа 

Пылеочистка 
воздуха и газов 

Потери пыли до 25% 

Капиллярность   
Осмос   

Ультразвук  
 
 

Образование 
смесей и 

растворов 

Технология 
получение 
растворов с трудно 
растворимыми 
компонентами 

Отходы в виде не 
растворившихся 
остатков до 10% 

Кавитация Технология создания 
насыщенных газовых 
растворов 

 
? 

Диффузия Применение 
мембранных 
технологий 

Потери в виде 
остаточного 
диффундирующего 
материала до 30% 

 
Фазовые 
переходы 

 
 

Изменение 
температуры 

Плавление, 
затвердевание 
веществ 

Теплопотери до 65% 

Парообразование Рассеяние капель до 
20% 

Использование 
вихревых токов 

 
Нагрев и плавление 
металла 

Теплопотери до 15% 

Электронная 
обработка 

Теплопотери до 5% 

Фиксация в жидкостях, 
твердеющих в 
магнитном и 

электрическом полях 

 
 

Стабилизация 
положения 

объекта 

Робототехника, 
электронная и 
радиопромышленнос
ть 

Отходы в виде 
отработанной смеси 
ферромагнетика с 
жидкостью до 100% 

 
Тепловое 

расширение 

Крепление 
металлических 
деталей в парах 

Теплопотери трением 
до 70% от затрат 

Индикация 
положения 

Контрольно-
измерительные 
датчики 

Теплопотери до 30% от 
затрат 

Эффект Джонсона-
Рабека 

 
Изменение 

трения 

  

Колебания Вибросистемы в 
кинематических 
парах 

Теплопотери до 30% от 
затрат 

Электрогидравлически
й эффект 

 

 
Разрушение 

объекта 

Технология 
взрыводобычи в 
карьерах 

Потери сырья при 
взрыве до 15-35% от 
добываемого 

 
 

Химический  
взрыв 

 

Военная 
взрывотехника 

Отходы от разрушения. 
Количество 
варьируется. 

Перенос в 
пространстве 

Применение 
кумулятивных 
зарядов 

Отходы от разрушения. 
Количество 
варьируется. 

 
Изменение 

объема  

Микровзрывотехнол
огия при обработке 
металлов 

Потери 
образовавшихся 
отходящих газов 
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Перевод в химически 
связанный вид 

Объекта  - 

Растворение в сжатых 
газах 

 - 

 
Эффект памяти 

формы 

 
Изменение 
линейных 
размеров 
объекта 

Технология контроля 
безопасности 
объектов 

- 

Пьезоэлектрический 
эффект 

Технология 
измерения весовых 
характеристик 

 
- 

Фазовые переходы 
(плавление - 

затвердевание) 

 
Изменение 

формы 
объекта 

Художественное 
литье 

Отходы в виде 
окалины, формовочных  
материалов до 50% 

Применение сжатых 
газов 

 

Производство 
метеозондов 

Потери в виде 
высвободившегося газа 
100% 

Экзотермические 
реакции 

Изменение 
массы 

Получение 
пенометалла 

Отходы в виде брака 
до 30% от 
производства 

Ионизация под 
действием 

электрического поля 

 
Изменение 
объемных 

свойств объекта 

Электролиз Потери металла в 
электролите до 10% 

Введение ферро-
магнетика и действие 

магнитным полем 

Робототехника, 
манипуляторы 

 
- 

Введение меток, 
веществ, 

преобразующих 
внешние поля 

Контроль 
состояния и 

свойств в 
объеме 

Производство и 
использование 
люминофоров 

 
- 

Озонирование Обезвреживани
е объекта 

Технология очистки 
питьевой воды 

Окисленная 
микрофлора и 
непрореагировавший 
озон. 

Сжигание  
водорода 

Получение 
тепла 

Водородный 
двигатель 
внутреннего 
сгорания 

Отход в виде воды 
100% 

Деформация  
 
 
 
 
 
 
 

Передача 
энергии 

Кузнечно-
штамповочное 
производства 

Отходы в виде окалины 
до 5%, отходы масло 
продуктов до 40% 

Ударные волны Вспомогательные 
технологии 
пластической 
деформации 
металлов 

Потери энергии 
ударной волны до 60% 
от энергозатрат 

Излучение, 
теплопроводность, 

конвекция 

Жидкая металлургия Теплопотери в 
пределах от 15% до 
75%  

Явление отражение 
света 

Передача энергии 
посредством 
световодов 

Энергетические потери 
до 3% 

Электромагнитная 
индукция 

Технология 
изменения 
напряжения в сети 
(трансформаторы) 

Энергетические потери 
до 5% 
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Сверхпроводимость Технологии 
передачи энергии на 
расстоянии 

Энергетические потери 
в системах глубокого 
охлаждения 

Ультразвук  
 

Инициирование 
и 

интенсификация 
химических 

превращений 

 
 
Химические 
технологии 

Потери 
непрореагировавшего 
вещества до 5% 

Кавитация Потери 
непрореагировавшегос
я вещества до 5% 

Электрические 
разряды 

Антикоагуляционные 
процессы в 
технологиях 

Потери 
непрореагировавшего 
вещества до 5-15%  

Полупроницаемые 
мембраны 

 

 
Сборка 

вещества из 
атомов, 

наночастиц 

Системы очистки 
газов и жидкостей 
 

 
Потери 

непродиффундированн
ого вещества до 20% Применение жидких 

мембран 
Тонкие химические 
технологии 

Молекулярная 
самосборка 

Нанотехнологии с 
применением 
наноассемблеров 

 
- 

 
Таблица отражает только небольшое количество физических, химических и 

некоторых других явлений и эффектов, которые часто используются в технологических 
процессах. Ею можно пользоваться для системных исследований процессов образования 
отходов в любых технологиях. При этом обобщенный механизм и виды отходов позволяют 
заранее применять методы, которые могут позволить преобразовать эти отходы в полезную 
продукцию еще на стадии создания нового технологического процесса, технической 
системы, при помощи которой этот процесс реализуется. Или на стадии выбора источника и 
характера энергии, при помощи которой предполагается преобразовывать сырье в готовую 
продукцию. Или на стадии изучения сырья, с которым приходится иметь дело.  

Таблицей легко пользоваться. Она может расширяться за счет новых эффектов и 
явлений, которые используются в технологических процессах и быть полезной тем, кто 
занимается проблемами промышленных отходов. 
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2010. – 128 с. 
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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ЭКОСИСТЕМЫ АКВАТОРИИ ГП «МАРИУПОЛЬСКИЙ 
МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ» В 2014 Г. 

Мариупольский  порт был построен во второй половине 19 века и 2 сентября 1889 
года была отгружена первая партия угля. Сегодня Мариупольский морской торговый порт 
является самым крупным портом Азовского моря и считается морскими воротами Донбасса.  

Навигация в порту длится круглый год, в зимнее время преобладают ветры 
восточного направления, летом – западного. Туманы наблюдаются в среднем 44 дня в году. 

Акватория Мариупольского порта включает внутренний и внешний рейды. Границы 
внутреннего рейда: с севера – Восточный пирс, с востока – Северный, Южный и Восточный 
молы, с юга - Западный мол, с запада – от Западного мола по береговой линии на северо-
восток до Восточного пирса. Внутренний рейд состоит из аванпорта, Угольной, Западной, 
Хлебной гаваней. 

Мариупольский порт принимает суда длиной до 250 м 
и осадкой не более 8 м. Средние глубины на подходе к порту 
составляют 8,6 м. Плавание по подходным каналам Угольной 
гавани и порта «Азовсталь» осуществляется круглосуточно. 
Плавание двустороннее. При скорости ветра свыше 14 м/с, а 
также при видимости менее 2 миль по каналам объявляется 
одностороннее движение[1].  

Акватория внешнего рейда порта Мариуполь, 
расположенная к востоку от канала Угольной гавани, служит 
для якорных стоянок судов и включает три района. 

Территория порта составляет 74,4 га. Длина 
причальной линии – 4,2 км. Тяжеловесные, негабаритные 
грузы перегружаются с помощью 2 плавкранов 
грузоподъёмностью в  100, 150 т и 3 плавкранов 
грузоподъёмностей 16 т каждый. Порт Мариуполь имеет 

возможность переваливать нефтеналивные грузы по варианту "борт-борт", обеспечивая 
экологическую безопасность этих работ. 

В порту функционирует установка глубокой очистки нефтесодержащих вод, 
позволяющая ежесуточно обрабатывать до 300 м3 льяльных вод с обеспечение требуемой 
степени очистки.  

В Мариупольском порту ведется 
постоянный мониторинг выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу, состояния морской среды 
в акватории и экосистемы юго-восточной части 
Азовского моря, состояния сточных и ливневых 
вод. Регулярные проверки экологических 
контролирующих органов показывают, что 
требования природоохранного законодательства 
в порту в целом соблюдаются, а выявляемые 
нарушения своевременно устраняются. 

 
В реализацию природоохранных 

мероприятий, включенных в Программу охраны 
и оздоровления окружающей природной среды Мариуполя на 2012—2020 гг., порт ежегодно 
вкладывает значительные средства. Только за январь—сентябрь 2013 года на выполнение 
мероприятий по снижению своего влияния на окружающую среду Мариупольский МТП 
направил свыше 470 тыс. гривен. Также в текущем году завершено строительство блока 

http://www.sifservice.com/ru/crewing/suda
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очистных сооружений сточных вод 2-го грузового района. Новые очистные сооружения 
полностью предотвращают загрязнение акватории порта ливневыми и сточными водами. 
Инвестиции в проект, начиная с 2008 года, составили более 14,6 млн. гривен.  

В ходе проведенного соцопроса [2] среди жителей Мариуполя выяснилось, что 60 % 
опрошенных выступают за модернизацию порта, при этом порядка 92 % высказываются 
против снижения объемов перевалки. 

Следует отметить, что положительное решение 
этого наболевшего вопроса возможно уже в ближайшей 
перспективе. Для этого необходимо построить новый 
балкерный терминал с высокой степенью экологической 
защиты на максимальном отдалении от жилой зоны. 
Терминал необходимо оборудовать укрытием 
конвейерных лент, системой аспирации на всех 
пересыпах и вагоноопрокидывателе, а также 
пылеулавливающей сеткой по всему периметру. В 
дополнение, терминал следует оснастить 
автоматическими датчиками круглосуточного контроля 

концентрации пыли в воздухе, которые при малейшем превышении допустимых значений 
останавливают работу перегрузочного оборудования. И, наконец, оградить терминал живой 
зеленой полосой. 

 
Метод исследования акватории Мариупольского порта 
Мониторинг воды и донных отложений акватории Мариупольского порта [3] показал, 

что наиболее сильно загрязнение нефепродуктами (2-3 ПДК), СПАВ (до 24 ПДК в 1992 году), 
азотом аммонийным (до 3 ПДК). Концентрация фенолов превышала 3 ПДК [4]. Концентрация 
тяжелых металлов была превышения для хрома (3 ПДК), а также меди и цинка. Что касается 
сероводорода, то в воде Азовского моря в последние пять лет его присутствие было 
зафиксировано лишь в единичном случае – в августе 2001 г. в придонной воде 
Мариупольского морского торгового порта концентрация его составила 0,35 мл/л. 

Всё это требует дополнительных 
исследования состояния воды и донных отложений в 
Мариупольском морском порту. 
Для оценки состояния экосистемы акватории ГП 
«Мариупольский морской торговый порт» в конце 
июня 2014 г. был выполнен акватории 
Мариупольского морского торгового порта.  

Мониторинговые исследования включали 
контрольные отборы проб воды и донных отложений. 

Пробы воды и донных отложений отбирались 
возле причалов Угольной, Западной и Хлебной 
гаваней. В образцах определялись концентрации, 
нефтепродуктов, фенолов, сероводорода. Отбор 
воды и проб показан на рис. 3-4. 

 
Результаты и анализ исследования 
Определение тяжелых металлов проводили рентгено-флоуресцентным методом, 

нефтепродуктов – ИК-спектроскопией, фенола и сероводорода – титрованием. 
Результаты исследования уровня загрязнения тяжелыми металлами воды и донных 

отложений акватории Мариупольского морского торгового порта, выполненные в июне 2014 
года представлены в таблицах. 

Критериями качества воды явились ПДК для воды рыбохозяйственных водоемов [5], 
донных отложений – геохимический фон для осадков Азово-Черноморского бассейна [6] и 
классификация грунтов дноуглубления Азово-Черноморского бассейна по степени их 
загрязненности [7]. 
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Таблица 1 – Содержание тяжелых металлов в воде (мкг/л) объектов Мариупольского 
морского торгового порта в июне 2014 г. и превышение предельно допустимых 
концентраций 

 Hg Cu Fe Pb Cd Zn Mn Cr 
 0,07 12,25 61,37 0,18 0,065 27,75 10,11 0,92 

ПДК 0,10 5,0 50,0 0,3 10,0 50,0 15,0 20,0 
 

Таблица 2 – Содержание тяжелых металлов в донных отложениях (мкг/г) объектов 
Мариупольского морского торгового порта в июне 2014 г. и превышение геохимического 
фона 

 Hg Cu Fe Pb Cd Zn Mn Cr 
 0,03 32,19 27,2.103 2,65 0,53 377 711 63,2 

ГХФ 0,40 40,0 36,8.103 3,0 0,30 94,0 650,0 84,0 
 

Если сравнить результаты исследований содержания загрязняющих веществ в 
донных отложениях Мариупольского морского порта (табл. ) и сравнить с данными 2014 года 
(таблица 2), улучшение показателей очевидно. 

Эти данные интересно сравнить с аналогичными параметрами для Одесского порта. 
Степень   загрязнения   донных   отложений   на   объекте дноуглубления, мг/кг: кадмий – 
3,78;  ртуть –  0,11; свинец –  121,0; цинк  – 97,06; медь  – 62,50;  фосфор –  390,6; фтор –
   133,20; нефтепродукты  – 478,10; фенолы –   2,20 [8]. 

Согласно классификации грунтов дноуглубления Азово-Черноморского бассейна по 
степени их загрязненности донные [7] отложения акватории порта по содержанию в них 
ртути, свинца и кадмия отнесены к классу А – природно-чистый грунт, по меди – I классу – 
условно чистый грунт, цинку – Ш классу – сильно загрязненный грунт. 

По сравнению с 2010 г. в текущем году в водной среде концентрация большинства 
определяемых тяжелых металлов существенно не изменилась, за исключением меди, 
количество которой снизилось от 4,4 до 2 ПДК. Несмотря на существенное увеличение 
содержания железа (в 4,2 раза) в донных отложениях, химико-токсикологический статус 
исследуемой акватории изменился только по содержанию кадмия и марганца, увеличение 
количеств которых вызвало превышение геохимического фона в среднем в 1,6 и 1,1 раза, 
соответственно. 

Результаты анализов показали, что загрязнение поверхности воды нефтепродуктами 
в трех точках акватории составляет от 0,059 до 0,071 мг/л. Все эти значения превышают 
ПДК, равное 0,05 мг/л.  

Загрязнение нефтепродуктами донных отложений от 4,2 до 5,0 мг/г. Для донных 
отложений морских акваторий в украинских территориальных водах в настоящее время не 
существует нормативно закрепленных характеристик их качества по уровню концентраций 
загрязняющих веществ. Хотя содержание загрязняющих веществ в донных отложениях 
украинскими нормативными документами не регламентируются, однако существует 
возможность оценивать степень загрязнения в контролируемом районе на основе 
соответствия уровней содержания загрязняющих веществ критериям экологической оценки 
загрязненности грунтов по «голландским спискам» (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Допустимые уровни концентраций загрязняющих веществ в донных 
отложениях («Голландский список» [9]) 
Загрязнитель Допустимая 

концентрация, мкг/г 
Загрязнитель Допустимая 

концентрация, нг/г 
Кадмий 0,8 ПАУ 1000 
Ртуть 0,3 Бензпирен 25 
Никель 35 Бензол 50 
Свинец 85 Толуол 50 
Цинк  140 Ксилолы 50 
Хром 100 Этилбензол 50 
Мышьяк 29 ДДТ+ДДД+ДДЭ 2,5 
Кобальт 20 ПХБ 20 

http://12fan.ru/951445547.html
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Молибден 10   
Олово 20   
Барий 200   
Медь 35   

По классификации, основанной на состоянии донных организмов, донные отложения 
отнесены к III-IV уровням загрязнения нефтепродуктами (при III уровне начинается 
деградация донных биоценозов), а по классификации грунтов дноуглубления – IV классу 
(токсичный грунт). 

По сравнению с 2011 годом концентрация нефтепродуктов в воде снизилась в 
среднем в 1,3 раза, в донных отложениях увеличилась в 1,2 раза.  

Анализ воды на фенол показал, что концентрация фенола в морской воде составляет 
от 0,006 до 0,013 мг/л при ПДК равном 0,001 мг/л. А концентрация фенолов в донных 
отложениях составляла от 2,2 до 2,9 мкг/г. 

Только в одной точке отбора было зафиксировано наличие сульфидов, как в воде, 
так и в отложениях. Причина этого требует дополнительных исследований. 

Оценка степени загрязнённости донных отложений сложна. Наиболее 
целесообразным, по нашему мнению, является оценка, предлагаемая Агентством по охране 
окружающей среды США (таблица 4) [10]. 

 
Таблица 4 – Критерии подразделения степеней загрязнённости донных отложений, мг/кг 

 0 1 2 3 4 5 6 
Fe 7,07 14,14 28,28 56,56 > 56,56   
Mn 1275 2550 5100 10200 20400 40800 > 40800 
Cd 0,45 0,9 1,8 3,6 7,2 14,4 >14,4 
Zn 142,5 285 570 1140 2280 4560 > 4560 
Pb 30 60 120 240 480 960 > 960 
Cu 67,5 135 270 540 1080 2160 > 2160 
Ni 102 204 408 816 1632 3264 > 3264 
Cr 135 270 540 1080 2160 4320 > 4320 
Hg 0,6 1,2 2,4 4,8 9,6 19,2 > 19,2 

 
*) 0 – незагрязненный, 1 –  от незагрязненного до умеренно загрязненного, 2  – умеренно 
загрязненный, 3  – средне загрязненный, 4 – сильно загрязненный, 5 очень сильно 
загрязненный, 6 – чрезмерно загрязнённый 

 
Таблица 5 – Концентрации загрязняющих веществ в донных отложениях порта в 2008, 
мг/кг 

Cd Hg Pb Zn Cu As P НП PhOH 
1,58 0,07 68 75 44 3,2 598 249 0,94 

 
Если сравнить результаты исследований содержания загрязняющих веществ в 

донных отложениях Мариупольского морского порта в 2008 году (табл. 5) и сравнить с 
данными 2014 года (табл. 2), улучшение показателей очевидно. 

 
Заключение 
Степень загрязненности донных отложений в Мариупольском морском торговом 

порту в настоящее время не вызывает серьёзных опасений. Несмотря на превышение ПДК 
по некоторым тяжелым металлам в воде (медь, железо) и в донных отложениях (кадмий, 
цинк), а также превышения ПДК по нефтепродуктам, сохраняется общая тенденция к 
общему уменьшению загрязнений. 

Можно рекомендовать проводить регулярный мониторинг, не реже одного раза в два 
года, по основным загрязнителям. 
 
 
 
 



116 
 

Литература 
1. http://www.sifservice.com/index.php/informatsiya/porty-ukrainy/morskie-porty/item/25-
mariupol-morskoy-port 
2. http://portsukraine.com/node/3509 
3. Ю.П. Ильин, А.И. Рябинин, С.А. Шибаева. Результаты мониторинга гидрохимического 
состояния и загрязнения Азовского и Чёрного морей в 2001-2005 годах. Наук. праці 
УкрНДГМІ, 2006, Вип. 255, c. 152-165. 
4. О. М. Бугаенко. Теоретико-экспериментальный анализ использования биодеструкторов 
для ликвидации нефтяного загрязнения почвы и акватории Мариупольского торгового порта. 
Екологічна безпека, 2013, т. 16, № 2, с. 65-69. 
5. Перечень предельно допустимых концентраций и ориентировочно безопасных уровней 
воздействия вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов. – «Медикор». 
Москва, 1995, 221 с. 
6. О.Г. Миронов, Н.Ю. Миловидова, Л.Н. Кирюхина. О предельно допустимых 
концентрациях нефтепродуктов в донных осадках прибрежной зоны Черного моря. – 
Гидробиологический журнал, 1986, т. 22, N 6, с.76-78. 
7. ГОСТ 25100-95 Тюрин А.П. Классификация грунтов дноуглубления Азово-Черноморского 
бассейна по степени их загрязненности. 
8. http://12fan.ru/951445547.html  
9. Neue Niederlandische Liste. Altlasten Spektrum 3/95 
10. И. И. Косинова, Т. В. Соколова. Методологические особенности оценки экологического 
состояния донных отложений искусственно созданных водных объектов. Вестник ВГУ. 
Серия: Геология, 2015, № 3, с. 113-121. 
  

http://www.sifservice.com/index.php/informatsiya/porty-ukrainy/morskie-porty/item/25-mariupol-morskoy-port
http://www.sifservice.com/index.php/informatsiya/porty-ukrainy/morskie-porty/item/25-mariupol-morskoy-port
http://portsukraine.com/node/3509
http://12fan.ru/951445547.html
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕЗАКТИВАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ПРИМЕРЕ Г. МАРИУПОЛЯ 
 

Город Мариуполь является крупным промышленным центром юго-востока Украины. 
Промышленный комплекс города насчитывает около 50 предприятий. Наличие в городе 
металлургических комбинатов, коксохимического производства, предприятий 
машиностроения и стройиндустрии, крупного морского порта, обуславливает значительные 
выбросы вредных веществ в водную и воздушную среду, загрязнения почв отходами 
производств. В городе Мариуполе существует трёх очень опасных экологических объектах, с 
похожим негативным влияние на экологию, которые требуют нестандартных технических 
решений [1].  

По одному из объектов исследования и проектирование уже закончены, начаты 
строительные работы; по второму – окончены исследования и начинаются проектные 
разработки; по третьему только приступили к опытно-промышленным испытаниям. 

 

 
Рисунок 1- Карта Мариуполя с указанием отстойников 

 
На данной схеме три накопителя жидких отходов: накопитель стоков со свалки 

мусора в Орджоникидзевском районе; защитная дамба от сульфидных стоков комбината 
«Азовсталь»; отстойник химических отходов в поселке Сартана. Именно эти отстойники 
являются объектами исследований. 

Полигон твёрдых бытовых отходов, или попросту свалка мусора, расположен в пойме 
реки Кальмиус в 60 метрах от реки. Поскольку при строительстве полвека тому назад он не 
был как-либо изолирован, то все стоки со свалки накапливаются в отстойнике, а далее без 
какой-либо очистки попадают в реку и далее в море. Кроме бытового мусора, на полигон 
нелегально сбрасывали отходы коксохимического производства и металлургические шламы.  

Именно поэтому в стоках полигона наблюдаются сверхвысокие концентрации 
загрязняющих веществ, особенно фенолов и железа. 
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Таблица 1 – Превышение ПДК загрязняющих веществ 
 Превышение ПДК 

Фенол 6841 

Fe 3346 

Cd 7 

Pb 5,2 

Mn 4,6 

Ni 3,5 

Al 3,2 

Hg 1,8 

Sr 1,5 

Bi 1,4 

 
При разработке технического решения по ликвидации загрязнения реки Кальмиус и 

Азовского моря стоками полигона основной акцент был направлен на удаление фенола и 
железа, а решение всей проблемы состоит в создании перехватывающего дренажа, 
ликвидации отстойника и изолировании свалки от атмосферных осадков с помощью 
покрытия полимерной плёнкой и суглинком. Фенол удаляют с помощью сорбентов, в 
качестве которых будут использованы слоистые двойные гидроксиды различного состава 
[2,3]. Ионы железа удалят с помощью гидроксидов кальция; отстойник засыпают, используя 
металлургический шлак. Данные мероприятия были одобрены экологическими службами, 
проект утверждён. Был сделан перехватывающий дренаж, а дальнейшие мероприятия 
ожидают финансирования. 

Все три объекта связаны между собой типом химического загрязнения в основном это 
фенолы и сульфиды. 

 
Рисунок 2 – Сульфидное озеро, расположенное на берегу моря 

 
Содержащиеся в металлургических шлаках сульфиды кальция, железа и других 

металлов под действием атмосферной влаги подвергаются гидролизу с образованием 
сульфидов и сероводорода. 

В результате вымывания сульфидов из шлаков образуются водоёмы с очень высоким 
содержанием сероводорода и сульфидов, исключительно опасные с экологической точки 
зрения [4]. Для предотвращения загрязнения Азовского моря создана защитная дамба 
промышленных сточных вод. 

 
Таблица 2 – Концентрации вредных веществ 
Компонент S2-/H2S SO4

2- Cl- NH4+ Жесткость Ca2+ Mg2+ 

мг/л; мэкв/л 506 1535 5575 191 79 61 79 
ВОЗ:                                 0,5-2,9 мг/л;                                                                             0,05 мг/л 
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По данным предприятия, среднесуточный расход сточных вод из защитной дамбы – 
5200 м3/сутки, усреднённая концентрация сульфидов – 500 г/м3. Таким образом, суточное 
количество сульфидов составляет 2,9 тонны, а годовое количество – 1,1 тыс. тонн.  

Кроме того, учитывалось, что среднесуточный расход сточных вод из защитной 
дамбы – 5000 м3/сутки; среднесуточное количество морской воды, забираемой на 
технологические нужды – 1,5 млн м3/сутки; среднесуточный сброс сточных вод через выпуск 
№ 9 – 400 000 м3/сутки. 

За максимальный приход принимались во внимание данные комбината 5000 м3 в 
сутки, или примерно 200 м3 в час. 

Сероводород находится в водах преимущественно в виде недиссоциированных 
молекул H2S  и ионов гидросульфиды HS-. При рН > 10 возможно образование ионов S2-. 
Соотношение между концентрациями ионов определяется кислотностью среды. 
Распределение серы в водах дамбы следующее: гидросульфиды составляют ~ 99,5 %, 
сульфиды  ~ 0,5 %. 

Высокое содержание сульфидной серы в шлаковых стоках не позволяет сбрасывать 
их на биологическую очистку вместе с остальными сточными водами.  

Были разработаны три варианта решения проблемы: 
1. Подача воды на тушение шлака и грануляцию шлака 
2. Подача воды в водовод морской воды 
3. Сброс в Азовское море 

Для осуществления данных решений предлагается использовать методы окисления, 
сорбции, осаждения, биохимические, а также их комбинацию. 

Технологическая схема 
Представленная технологическая схема включает все обсужденные технологические 

приёмы – окисление, осаждение, химические и биохимические методы.  

 
Рисунок 3 – Технологическая схема очистки 

1 - осадок: шлак, сульфиды, гидроксиды; 2 - дамба; 3 - биозащита; 4 - море; 5 - насос; 6 - 
осадок: шлак, сульфиды, гидроксиды - в отвал; 7 - осадитель; 8 - сорбент; 9 - сброс 9 

выпуска; 10 - на тушение шлака; 11 - забор морской воды. 
 
В поселке Сартана расположен отстойник коксохимических производств, содержащий 

весьма опасные вещества, попадающие в питьевую воду.  
Накопитель химических отходов был создан в 50-е годы для хранения 

коксохимических отходов. Предполагалось, что когда-нибудь эти отходы будут извлечены и 
переработаны. Был выбран овраг и перегорожен дамбой. Кроме глиняного дна другой 
гидроизоляции сделано не было. В течение десятков лет в накопитель сбрасывались 
различные химические отходы – фусы, кислые смолки цеха ректификации и сульфатного 
отделения, другие химические вещества. А также различные механические промышленные 
отходы. Овраг, в котором был устроен отстойник, выполаживается к посёлку Сартана. Из-за 
отсутствия эффективной гидроизоляции химические вещества попадают в подпочвенные 
воды. Анализ воды в колодцах показал превышения ПДК, особенно высокие по фенолам – 
0,45 ммоль/л. (Концентрация фенолов в водной фазе отстойника 20-70 мг/л).  

Сброс химических веществ в накопитель прекращён более 25 лет назад. 
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Его полная ликвидация является важнейшей экологической задачей. 
 

 
Рисунок 4 – Накопитель химических отходов в Сартане 

 
Гидрологической разведкой была установлена связь жидкой фазы пруда с 

подземными водами. Откачка воды из пруда быстро компенсируется пополнением  за счет 
дренажа подземных вод.  

Объём водного слоя в настоящее время – около 20 тыс. м3. Объём нижнего, 
углеводородного слоя, измерить трудно, его можно оценить в 20-25 тыс. м3. 

По данному объекту были проведены первичные лабораторные исследования, 
разработан и утверждён план опытно-промышленных испытаний.  

Таким образом, на примере данных трёх объектов мы показали, как разработанные 
экологические технологии могут быть адаптированы к различным объекта.  
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ПРОМЫШЛЕННЫМИ ОТХОДАМИ 

 
Проблема снижения риска для населения, проживающего или связанного с работой в 

местах накопления промышленных отходов, в частности, шлаковых отвалов, горных пород, 
шахтных терриконов, промышленных отстойников и накопителей отражаются, как правило, в 
программах экологического оздоровления крупных промышленных  городов. Актуальной 
является задача реального управления таким риском с целью его минимизации, чему 
посвящено достаточно исследований отечественных и зарубежных авторов [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 
В частности, впервые обращено внимание на такое непростое явление, как 
неопределенности в управлении риском. К сожалению, в работах не раскрыты механизмы 
таких явлений, не указаны пределы управляемости сложной экосистемой промышленного 
региона. Уточнение этих вопросов является целью настоящей работы. 

Общепринятое аналитическое определение риска связано с соотношением числа 

неблагоприятных (рисковых) событий )(n  к общему числу событий )(N  в некотором 

временном интервале 0, � (�) представляет зависимость типа )()( tNtnR  . При этом 

далеко не всегда в аналитических исследованиях обращается внимание на временной 
фактор, который в общей формуле в чистом виде не фигурирует. На первый взгляд, 
решение задачи управления такими рисками не представляет затруднений.  Покажем что 
это не так.  

Для пояснения обратимся к основной характеристике риска – вероятности появления 

рискового события RP . Чем больше интервал (0, �), в течение которого происходит 

наблюдение событий, тем больше вероятность его наступления. И наоборот. Поэтому, 
время в числителе и знаменателе формулы риска имеет вполне определенный, но 
различный смысл. Если в знаменателе должно отражаться общее событийное время (�), то 
в числителе – это бесконечно малый интервал времени (�t), в течение которого стечение 
ряда факторов приводят к нежелательному событию �� такому, что 
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1
txxxN

dtdn
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IiR  . Уравнение такого объекта 

имеет следующий общий вид [7] 
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Здесь величина h  учитывает нелинейность правой части уравнения, по Г. Николису, - 

нелинейность ветвящейся функции (рис. 1). Подтверждением правомочности такого 
суждения является классификация рисков в терминах управления, показанная в работе 
В. П. Буянова с соавт. [2], где дается обоснование существования бифуркационных явлений, 
возникающих при управлении рисками в сложных системах.  

Скачкообразные изменения параметров, характеризующих явления 
рискообразования, являются характерными для влияния отходов на заболеваемость 
населения, патологическую беременность и др. Чтобы разобраться в том, как реагирует 

величина )(tn  на временные изменения, достаточно рассчитать уравнение (1) для условия 

constx i   и 0h  
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Здесь мы имеем дело со стандартными переходными процессами, в которых 
принимает косвенное участие показатель риска. Общая направленность переходного 
процесса применительно к рискообразованию может иметь вектор, как в сторону статизма 
явления, так и в сторону повышения динамичности, включая запредельные состояния, 
связанные с бифуркационными отображениями. 

 
 

Рисунок 1 – Динамика заболеваний системы кровообращения (а) и проявление аномалий 
здоровья у новорожденных (б): 

1 - пос. Каменск; 2 - Приморский р-н г. Мариуполя; 3 - г. Мариуполь; 4 - Донецкая обл. в 
целом. 

 
Рассмотрим подробнее зависимость )( iR xgP   при 0t , зависимость )(txi

 при 

условии 0RP  и зависимость )(tfPR   при constxi  . Первые две зависимости  имеют 

вид гладких функций (рис. 2). В самом общем виде функция )( iR xgP   при 0t имеет вид 

функции насыщения. А зависимость )(txi
 при условии 0RP , как правило, носит 

гиперболический характер (рис. 2а). Логика, подкрепленная статистическими выкладками 
свидетельствует, что зависимость )(tfPR   при 0ix  может также иметь гиперболический 

характер (рис. 2в). Однако, учитывая сложность и многофакторность рискообразующих 
систем, можно предположить более сложные переходные процессы. Речь идет о возможных 
проекциях типа сборки Уитни [8]. 

В пространстве с координатами ),,( txP iR
 поверхность сборки Уитни задается  

формулой  ),(3 txhtxtP iiR   и проектируется на горизонтальную плоскость ),( txi
, 
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)0( RP  в виде ограниченной области (рис. 3), разделяемой полукубической параболой с 

точкой возврата )( 0P . Каждая точка в заштрихованной области является проекцией трех 

точек поверхности  сборки Уитни,  каждая точка вне этой области - проекцией одной точки 
на сборке, а точки, принадлежащие параболе - проекцией двух точек на сборке При подходе 
траектории проекции к точке возврата )( 0P  проекции всех точек сливаются в одну, 

представляющую не что иное, как точку начала бифуркационных изменений в системе, 
описываемых поверхностью сборки Уитни. Таким образом, устойчивое  управление риском 
может быть осуществимо в некотором временном интервале и только в области, где 

00 ii xx  . Иными словами, если параметр 
ix , который определяет вероятность 

неблагоприятного исхода для человека, длительно присутствующего в зоне расположения 
промышленных отходов, превышает некоторый критический порог, управлять таким риском 
в интервале времени mint  не представляется возможным. 

X
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tt1 t2tmin

X

а)

в)

б)

 
 
Рисунок 2 – Общий вид зависимости 0)( Ri Ptx ; 0 ),( 0;  t ),(  iRiR xtPxgP . 

 
Таким образом, вне временного интервала mint  могут находиться как гладкая 

функция управления риском, так и новые сборки Уитни, т.е. в целом управление риском в 
области неустойчивости 

0xx i   становится проблематичным. 

Рассмотрим устойчивость состояния пространственно-однородной параметрической 
экосистемы "человек - отход", параметры которой характеризуются концентрацией и 
рассеянием вредных веществ. При этом условие однородности системы  обеспечивается 
вынесение за ее пределы собственно источников загрязнения. Условием устойчивости, по 
[8] является 

 

)()( 2
iijii xDxVdtxd  ,                                         (3) 

 
где 

ix  - параметры состояния системы; 

iD  - коэффициент рассеяния i-го компонента в системе отходообразования; 

j  - параметр обращенного потока в системе. 
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Если принять первое допущение о том, что коэффициент рассеяния i-го компонента 
отхода является неизменным для некоторого мгновенного макроскопического состояния, 
описываемого переменными }{ ip , удовлетворяющими уравнениям баланса, а концентрации 

ip  

компонентов в системе невелики при значительном их рассеянии, то уравнение (3) принимает вид 

}{)},({ 2
iijii pDpfdtpd   , где: 

if  - нелинейная функция,  описывающая полную 

скорость выделения в систему i-го компонента;  - бифуркационный параметр системы, 
позволяющий судить об образовании катастрофных явлений (сборок, складок и др.). 
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Рисунок 3 – Общий вид поверхности управления рискообразованием в виде сборки Уитни. 

 
Уравнение (3) раскрывается в систему нелинейных уравнений в частных 

производных, число решений которых зависит от свойств диффузной матрицы. Однако 
полной классификации точных решений таких уравнений не существует. Второй член 
уравнения (3) определяет устойчивость однородной системы и, при определенных условиях 
может привести к спонтанному изменению начальной пространственной симметрии. 

И второе допущение о том, что система не является сильно неравновесной, т.е. находится 
вблизи состояния термодинамического равновесия. Это означает состояние экосистемы, 
включающей промышленные отходы, когда параметры среды, имеют незначительные 
отклонения от равновесных значений. Тогда уравнение (3) записывается через потенциальную 

(энергетическую) функцию V следующим образом iji dppdVdtpd ),(  . Точка начала 

бифуркационных изменений в системе определяется условием 0dpVd  и )(tfV  . 

Поверхность управления, которой принадлежит подобная точка, в месте ее дислокации либо 
имеет ветвление решений, либо потенциальная функция V достигает здесь абсолютного 
минимума не менее, чем в двух точках расположенных в местах пересечения таких 
гиперповерхностей. Линии пересечения таких поверхностей разделяют номинальный и 
бифуркационный режимы функционирования системы и представляются сборкой Уитни 
и др. 

Сравнительные исследования динамики некоторых видов заболеваний для населения, 
компактно проживающего в зонах скопления, например, шлаковых отвалов, свидетельствуют о 
том, что в определенные периоды времени, ограниченного, как правило, 3-4 годами, приходится 
сталкиваться с их многочисленными скачкообразными изменениями. Например, подобные 
изменения установлены для статистики общих заболеваний органов кровообращения у жителей 
поселка Каменск (возле г. Мариуполь) середины 90-х годов, что является существенной 
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аномалией по сравнению с контрольными данными более благополучного в этом отношении 
Приморского района г. Мариуполя (см. рис. 1а). Или подобные зависимости для статистики 
аномальных родов в г. Мариуполе и в целом по Донецкой области (см. рис. 1б). Обозначим эту 
зависимость xi(t) и рассчитаем для нее вероятностную характеристику риска заболеваний 
указанных видов. Результаты расчетов, выполненные по данной методике, приведены в табл. 1. 

Решение уравнения (3) в матричной форме имеет вид PR(t) 
1

i

i

e
x
 . Для первого 

определяющего параметра x1 = const имеем единственное решение PR(t) = 

1 2

1

/x t 
, где 

min
Ct t      - бесконечно малый текущий интервал времени, отведенный для факта 

нежелательного события; t2 =T - общий промежуток времени наблюдения события. 
 

Таблица 1 – Сравнительные результаты расчета вероятности рискообразования, 
связанного с некоторыми видами заболеваний для людей, попадающих под влияние 
шлаковых отходов металлургического производства на территориях, прилегающих к г. 
Мариуполю. 
 

Виды заболеваний 

Заболевания системы  
кровообращения 

Проявления аномалий  
у новорожденных 

Ni+1 – Ni PR расч PR эксперим PR, i – PR,i1
 

i i1 

Ni+1 – Ni PR расч PR эксперим PR, i – PR,i1
 

i i1 

-1 0,15 0,15 0,0 +0,35 0,051 0,042 0,0 

+1,5 0,130 0,134 0,0 +0,22 0,044 0,045 0,0 

-0,5 0,117 0,125 0,0 +0,27 0,039 0,040 0,0 

+25 0,095 0,081 0,0 +0,5 0,030 0,035 0,0 

-1 0,079 0,065;  
0,122 

0,06 +0,31 0,027 0,031 0,0 

+0,5 0,073 0,062;  
0,079 

0,017 +6,85 0,023 0,024 0,0 

- 0,067 0,068 0,0 +0,55 0,019 0,013; 
0,024 

0,011 

- - - - +0,23 0,013 0,011; 
0,017 

0,006 

- - - - -0,27 0,012 0,011 0,0 

- - - - -2,9 0,011 0,011 0,0 

 

Например, для 
10

365
   года расчетная вероятность события, связанного с риском 

заболевания системы кровообращения у жителей, проживающих в зоне шлаковых отвалов, 
поселка Каменск изменяется от 0,15 до 0,07 при скачкообразном изменении числа случаев 
заболевания с 7 до 32 случаев на каждые 10 тыс. населения. 

Если принимать во внимание данные статистической отчетности (см. рис. 1, а, кривая 
1), то за период времени Т = 3 года вероятность рисков при скачке N от 7 до 32 случаев при 

1 10    суток дает разброс по параметру РR в размере 1,33-2 раза при T = const. При этом 
отклонение от расчетной вероятности составляет от 15 до 95%. Такие отклонения нельзя 
объяснить только погрешностями расчетов. Можно сделать вывод о наличии ветвления 
функции PR(t) в период скачкообразного изменения одного из параметров хi. 
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Вывод 
Риски при обращении с промышленными отходами, в том числе, для жителей 

районов, где такие отходы накапливаются в больших количествах, являются 
малоуправляемыми, что не всегда учитывается при их анализе и искажает общую картину. 
Единственным радикальным способом снижения влияния таких параметров на здоровье 
человека в этих случаях есть рассредоточение в пространстве субъектов системы «человек 
– промышленные отходы». Иные способы управления такими рисками являются не 
эффективными. 
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ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АТМОСФЕРИ ВЕЛИКИХ ПОЖЕЖ: АТМОСФЕРНО-
ІОНОСФЕРНА ВЗАЄМОДІЯ ТА ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 
 

Пожежі різної етіології надають не тільки величезний екологічний збиток, але і сильно 
модифікують приземну атмосферу, істотно змінюють її електричні характеристики, 
викликають ряд хвильових процесів. Хвильові збурення, в свою чергу, викликають помітні і 
характерні зміни в іоносферній електриці на висотах 50 – 80 км, та, ймовірно, на висотах в Е-
області іоносфери. В результаті пожеж в атмосферу потрапляє величезна кількість попелу 
та інших частинок. Попіл впливає на електричне поле приземної атмосфери, оскільки в 
результаті прилипання малих іонів, дисперсії і тертя ці частинки набувають електричний 
заряд і у поверхні Землі утворюється великий і щільний шар з великим не компенсованим 
зарядом, який може суттєво змінювати градієнт потенціалу приземного електричного поля, 
що призводить до формування іонізованого шару біля поверхні Землі на площах в десятки 
квадратних кілометрів товщиною в сотні метрів і більше. В роботі розглянуто модель 
атмосферно-іоносферної взаємодії, коротко проаналізовано основні механізми передачі 
збурень з нижньої атмосфери в іоносферу і магнітосферу, розглянуті ймовірні екологічні 
ефекти. Модель об'ємного розподілу середньої масової концентрації димового аерозолю 
M(x,y,z) з уніполярним зарядом побудована на основі припущення, що розподіл речовини за 
трьома напрямками в зоні пожежі відбувається незалежно по нормальному закону. В якості 
основного джерела розглядається модифікація атмосферної електрики умовно рівномірно 
просторово розподіленим димовим аерозолем. Розсіювання аерозолю по вертикалі 
розглядається як би в безмежному просторі. Еволюція димового шлейфу в моделі 
визначається турбулентними характеристиками атмосфери. Розподіл об'ємного заряду 
аерозолю отримано з формули для розподілу M(x,y,z). За відомим розподілом щільності 
об'ємного заряду ( , , )x y z  можна розрахувати напруженість Е(x,y,z) електричного поля в 

довільній точці простору, що оточує димової шлейф пожежі. Силові лінії електростатичного 
поля поблизу поверхні Землі мають переважно нормальну складову Еz, тому розглядаються 
збурення вертикального електростатичного поля. Оцінки показали, що для димових шлейфів 
пожеж, що охоплюють ефективний об'єм 5 1010м3, максимальне відхилення градієнта 
потенціалу електричного поля атмосфери від фонових значень становить  10 кВ/м, що 
можна порівняти з його змінами під час пилових бур. Відповідно амплітуда збурень Еz 
становить ~ 103 В/м. Такі збурення Еz порівнянні зі змінами Еz перед сильними 
землетрусами. 

Атмосферно-іоносферна електрична взаємодія. 
Атмосферно-іоносферна електрична взаємодія в області великих пожеж 

розглядалося за методикою [1]. Вона заснована на уявленні мезосфери в якості активного 
елементу глобального атмосферного електричного кола. Для аналізу електродинамічних 
тропосферно-іоносферних зв'язків використовувалася модель тропосферно-мезосферного 
електричного кола з параметрами: джерело мезосферного струму з щільністю струму jm  10–

9 – 10–8 А/м2, що викликає збурення температури і ефективної частоти зіткнень електронів до 
порядку; локальний приземний опір Rt;; локальний опір Rm мезосферного джерела; зовнішній 
опір глобального шару атмосфери між поверхнею Землі і нижньою межею іоносфери Ra  
200 Ом. У незбурених атмосферних умовах електричні тропосферні-мезосферні зв'язку не 
проявляються [1]. В збурених умовах в регіоні над великими пожежами при наявності 
потужних мезосферних електричних полів можлива реалізація такого механізму [1]: 
зростання на один-два порядки тропосферної провідності над регіоном за допомогою 
тропосферно-мезосферних електричних зв'язків призводить до падіння напруженості 
мезосферного електричного поля, що викликає швидке релаксаційне зниження температури 
Te і ефективної частоти зіткнень електронів e, і відповідну зміну провідності мезосфери. Це 
може призводити до швидкої зміни умов поширення радіохвиль в нижній іоносфері над 
регіоном. При відсутності потужних мезосферних електричних полів отримані оцінки Ez з 
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урахуванням розмірів шлейфів пожеж дозволяють стверджувати, що електричне поле в 
регіоні пожежі може проникати до висот Е-області (Ez буде ~ 0,5 мВ/м) і приводити до 
збурень щільності електронів що реєструється на цих висотах. 

Екологічні ефекти.  
Відмітимо, що умови великих пожеж характеризуються відносною довготривалість 

факторів, що впливають на середовище проживання. Екологічні наслідки великих пожеж 
пов'язані з: 1) масовими викидами в приземну атмосферу продуктів горіння; 2) змінами 
приземного атмосферного електричного поля і 3) генерацією і посиленням електромагнітних 
і акустичних хвильових процесів.  

Викиди в атмосферу продуктів горіння. Найбільш суттєві екологічні наслідки 
пов'язані з викидами пилу, диму і сажі, які екранують сонячне випромінювання. Сильні 
пожежі в регіоні, створюючи потужну вертикальну тягу, сприяють проникненню аерозолів до 
висот стратосфери на великій площі. Це призводить до сильного розсіювання і поглинання 
сонячного випромінювання. Утворюється потужний поглинаючий шар. Маса аерозолів може 
становити ~ 10 – 100 кт. Час перебування аерозолів в стратосфері складає десятки діб, що 
призводить до значних екологічних наслідків. Важливим є факт можливості стимуляції 
вторинних, значно більш енергійних, процесів. Вони пов'язані з розсіюванням аерозолями і 
поглинанням сажею сонячного випромінювання. Енергія вторинних процесів на 3 – 5 
порядків перевершує енергію первинного джерела. Виникаючі збурення поширюються на 
відстані ~ 1000 км і охоплюють крім нижньої атмосфери, іоносферу та магнітосферу. В 
результаті екранування сонячного випромінювання земна поверхня недоотримає, 
наприклад, за 10 діб пожежі близько 1023 Дж енергії. Приблизно така ж енергія виділиться в 
атмосфері. Такі порушення енергетичного балансу мають помітне значення для земної 
поверхні і для атмосфери. Важливо, що прояв екологічних наслідків буде помітним, часто 
істотним і незворотнім далеко за межами зони пожежі і протягом тривалого часу після нього. 

Зміни приземного атмосферного електричного поля в регіоні великої пожежі, як 
зазначено вище, будуть приводити до змін провідності шару атмосфери поблизу поверхні 
Землі на значній площі. Оскільки цей шар атмосфери має найбільший опір в глобальну 
електричному колі, то матимуть місце збурення електричних параметрів цього ланцюга, які 
призведуть до цілого ряду вторинних процесів в атмосфері, іоносфері і магнітосфері Землі. 
Останні, в свою чергу, впливають на навколоземне середовище в глобальних масштабах. 
Передбачити їх вплив на середовище проживання важко, проте, не виключено, що воно 
може бути суттєвим. 

Генерація та посилення хвильових процесів. В результаті генерації і посилення 
електромагнітних і акустичних хвильових процесів в регіоні пожежі потік потужності 
випромінювання зростає в сотні разів. Наприклад, потік потужності акустичного 
випромінювання в природних умовах складає a0  0.3–1 МВт/м2. На площі в 50 км2 
матимемо потужність акустичного випромінювання Pa0 =a0S  15 – 50 кВт. При пожежі на 
такій же площі потужність акустичного випромінювання зростає до Pa  10 МВт. Відзначимо, 
що Pa>> Pa0. Велика частина енергії акустичного випромінювання доводиться на частку 
низькочастотних АГХ, тобто ВГХ, які ефективно проникають на висоти іоносфери, 
диссипирують і відіграють помітну роль у зміні динамічного режиму середньої та верхньої 
атмосфер. 
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ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТІВ ПОВОДЖЕННЯ З 
ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ  

 
Постійне накопичення твердих побутових відходів (ТПВ) створює глобальну загрозу 

навколишньому середовищу та здоров’ю населення Планети. Так, щорічно в нашій державі 
утворюється близько 300 кг сміття на одну особу, а у країнах Європейського Союзу (ЄС) – 
близько 500 кг. Кількість утворення відходів споживання збільшується разом із зростанням 
рівня життя і поширенням ринкових технологій. Поряд з цим, за останні роки збільшується 
кількість ТПВ, які не піддаються  швидкому розкладанню і потребують значних площ для 
розміщення. 

Кожна країна по-різному визначає напрям політики поводження з ТПВ. Європейська 
система поводження з ТПВ орієнтована на мінімізацію відходів за рахунок сортування та 
вторинного використання сировини, а решта потрапляє на переробку й компостування, 
спалювання та складування залишків [1, 2]. Так, рівень переробки ТПВ для країн ЄС складає 
до 60%, а для України коливається від 3 до 8%. При цьому більше 90% ТПВ в нашій державі 
спрямовується на полігони та звалища, яких станом на 2018 рік налічувалось 6107 одиниць 
(з них 259 є перевантаженими, 984 – не відповідають нормам екологічної безпеки).  

Перейняти позитивний досвід поводження з відходами в країнах ЄС для України 
досить складно через особливості роками утвореної системи знехтування проблемою 
утворення та утилізації ТПВ [4]. Технології утилізації ТПВ постійно вдосконалюються та 
розвиваються, але як правило, залишаються ще недостатньо розробленими та 
впровадженими. Хоча законодавча база за вимогами розвитку науково-технічного прогресу 
та розвитку суспільних відношень постійно оновлюється та вдосконалюється. 

В Україні за 2018 рік (без урахування даних АР Крим та м. Севастополь) утворилось 
майже 54 млн. м3 побутових відходів, або понад  9 млн. тонн, які видалено на 
6 тис. сміттєзвалищ і полігонів загальною площею понад 9 тис. га. Близько 78% населення 
України охоплено послугами з вивезення побутових відходів. 

 
Рисунок 1 – Поводження з муніципальними відходами, ЄС–28, 1995 – 2017 рр. згідно [1] 

 
Аналіз статистичних даних [1-3] дозволяє стверджувати, що в Україні існує гостра 

проблема управління потоками відходів в контексті забезпечення екологічної безпеки 
об’єктів поводження з ТПВ, рис. 1 та 2.  
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Рисунок 2 –  Поводження з ТПВ, Україна, 2012 – 2016 рр. згідно [3] 

 
Завдяки впровадженню в 1181 населеному пункті роздільного збирання побутових 

відходів, роботі 26 сміттєсортувальних ліній, 1 сміттєспалювального заводу і 3 
сміттєспалювальних установок перероблено та утилізовано близько 6,2 % побутових 
відходів, з них: 2 % спалено, а 4,2 % побутових відходів потрапило на заготівельні пункти 
вторинної сировини та сміттєпереробні заводи. 

Кількість перевантажених сміттєзвалищ становить 256 од. (4,2%), а 984 од. (16%)  не 
відповідають нормам екологічної безпеки. 

Неналежним чином проводиться робота з паспортизації та рекультивації 
сміттєзвалищ. З 1991 сміттєзвалищ, які потребують паспортизації, у 2018 році фактично 
паспортизовано 157 од. (потребує паспортизації 30 % сміттєзвалищ від їх загальної 
кількості). 

З 543 сміттєзвалищ, які потребують рекультивації, фактично рекультивовано 74 од. 
(7,7% потребує рекультивації). 

Склад ТПВ є одним з визначальних показників для впровадження сучасних 
ефективних технологій поводження з відходами, особливо для довгострокового 
прогнозування обсягів їх утворення як вторинної сировини. Аналіз літературних джерел [5–8] 
свідчить про різнорідний за походженням, але однотипний за компонентами склад ТПВ, рис. 
3. Відсоткове співвідношення морфологічного складу ТПВ достатньо умовні, так як залежать 
від багатьох факторів. Визначними при цьому опинились такі фактори, як кліматичні умови, 
рівень життя населення і рівень розвитку ринку вторинної сировини. Важливо зауважити, що 
згідно зі статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» вирішення 
питань збирання, транспортування, утилізації та знешкодження побутових відходів 
відноситься до компетенції виконавчих органів сільських, селищних, міських рад. 
Морфологічний склад ТПВ значно змінюється не тільки з часом, але і залежить від того, на 
якій конкретній території він збирається (регіон, місто, сільська місцевість тощо) [4]. 
Характерною особливістю ТПВ є те, що вони є сумішшю різних за походженням, складом та 
властивостями компонентів, табл.1.  

Місця видалення відходів виконують функцію накопичувача без оброблення 
(розділення) у тому числі видалення із обсягу ТПВ вторинної сировини (макулатури, 
полімерних матеріалів, металу, скла). Тарифна політика унеможливлює залучення 
приватних інвестицій, що залишає практично не розвинутою систему роздільного збирання 
відходів, створення відповідної інфраструктури.  

Існуючі місця видалення відходів в Україні не відповідають сучасним європейським 
вимогам і потребують повномасштабної цільової реконструкції та реорганізації [8]. 

Водночас з цим відсутня альтернатива забезпечення потреб населення у видаленні 
побутових відходів на період їх реконструкції; а також відсутність схем санітарного очищення 
в більшості населених пунктів, які згідно нормативних вимог мають включати не лише 
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маршрути та графік руху техніки по збиранню ТПВ, а й містити економічну, соціальну та 
екологічну складові. На рис. 3 наведений небезпечний вплив звалищ на навколишнє 
середовище.  
 
Таблиця 1 – Склад твердих побутових відходів у різних кліматичних зонах [7], % 

Компонент Кліматична зона 

середня південна північна 

Папір, картон 25…30 20…28 21…24 
Харчові відходи 30…38 35…45 28…36 

Деревина 1,5…3,0 1…2 2…4 
Метал чорний 2,0…3,5 1,5…2,0 3,0…4,5 

Метал кольоровий 0,2…0,3 0,2…0,3 0,2…0,3 
Текстиль 4…7 4…7 5…7 

Кістки 0,5…2,0 1…2 2…4 
Скло 5…8 3…6 6…10 

Шкіра, гума 2…4 1…3 3…7 
Камінь 1…3 1…2 1…2 

Пластмаса 2…5 1,5…2,5 2…4 
Інше 1…2 1…2 1…3 

Відсів (менше 16 мм) 7…13 10…18 7…13 
 

 

 
Рисунок 3 – Схема шляхів забруднення компонентів довкілля від звалищ ТПВ за [8] 

 
 
Висновки 
В результаті досліджень доцільно сформулювати ряд невирішених першочергових 

завдань по забезпеченню екологічної безпеки об’єктів поводження з твердими побутовими 
відходами в Україні: 

1) невідповідність європейської теорії реаліям української практики;  
2) відсутність єдиного підходу до запобігання надзвичайним ситуаціям на об’єктах 

поводження з ТПВ;  
3) недостатнє створення працездатних схем санітарного очищення населених пунктів 

з урахуванням місцевих умов (заселеність території, що формує морфологію та кількість 
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утворюваних відходів, наявність шляхів для руху транспорту, віддаленість від місць 
перероблення (оброблення) та видалення відходів тощо)та залучення функціонуючих 
об’єктів поводження з ТПВ;  

4) система управління та контролю в галузі поводження з ТПВ знаходиться в стані 
постійного реформування (реорганізації) без належного фінансового забезпечення; 

 5) відсутність обґрунтованої еколого-економічної зацікавленості в максимально 
ефективному зборі відходів кінцевим споживачем;  

6) потреби в цільовій екологічній освіті всіх суб’єктів сфери поводження з ТПВ.  
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ОСОБЛИВОСТІ МОНІТОРИНГУ РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ЕКОСИСТЕМИ 
БЕЗПІЛОТНИМИ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ 
 

Актуальність наукових досліджень щодо розробки підсистеми (у складі Єдиної державної 
системи цивільного захисту – ЄДСЦЗ) моніторингу радіоактивного забруднення екосистеми, 
внаслідок аварій на об’єктах ядерної енергетики, безпілотними літальними апаратами (БПЛА), 
обумовлюється тим, що із 2 720 суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії в 
Україні, які отримали відповідні ліцензії на право роботи, 165 належать до високого ступеню 
ризику, 172 – до середнього, 2 383 – до низького. До І та ІІ категорій радіаційної небезпеки 
належать енергетичні та дослідницькі ядерні установки, наслідком радіаційних аварій на яких 
можуть бути детерміновані та стохастичні ефекти у осіб з числа персоналу і населення, а також 
небезпечне забруднення екосистеми прилеглої локальної території. Це потребує планування, на 
основі результатів моніторингових досліджень, ефективних попереджувальних та невідкладних 
захисних дій за межами майданчиків таких установок відповідно до вимог документу серії норм 
безпеки МАГАТЕ GSR Part 7 «Готовність і реагування у випадку ядерної чи радіологічної 
аварійної ситуації», Відень, 2016 рік. На чотирьох атомних електростанціях України в 
експлуатації знаходяться 15 енергоблоків з водо-водяними енергетичними реакторами (ВВЕР), 
експлуатуючою організацією яких є ДП НАЕК «Енергоатом». На ВП «Запорізька АЕС» 
знаходиться в експлуатації сховище відпрацьованого ядерного палива «сухого типу». 

Одним із ключових засобів забезпечення безпеки функціонування об’єктів ядерної 
енергетики є врахування досвіду експлуатації, що включає в себе проведення обліку та аналізу 
порушень у роботі об’єктів ядерної енергетики, впровадження коригувальних заходів для 
усунення виявлених причин і запобігання повторення порушень, а також проведення 
моніторингу прилеглих до об’єктів ядерної енергетики зон радіоактивного забруднення 
екосистеми. 

Метою роботи є розвиток науково-технічних основ для реалізації оперативного 
моніторингу за зміною меж зони радіоактивного забруднення екосистеми, рівнем небезпеки в 
ній та прогнозування виникнення нових екологічних ризиків, за рахунок об’єднаного 
застосування безпілотних автоматизованих повітряних засобів та наземних пристроїв 
контролю факторів радіаційного забруднення, де доставка наземних пристроїв контролю у 
зону радіоактивного забруднення виконується БПЛА [1, 2]. Функціональну схему цієї підсистеми 
оперативного моніторингу за зміною меж зони радіоактивного забруднення екосистеми, рівнем 
небезпеки в ній та прогнозування виникнення нових екологічних ризиків представлено на 
рис. 1. 

Наземний мобільний автоматизований пристрій оцінки параметрів радіаційного 
забруднення, схему якого представлено на рис. 2, а, включає: блок управління; контрольно-
вимірювальний блок, з відповідним датчиком оцінки параметрів радіаційного забруднення; блок 
відеоспостереження; блок встановлення місця знаходження мобільного пристрою контролю 
(GPS-навігації); блок корегування місця положення мобільного пристрою на поверхні Землі; блок 
ручного корегування роботою мобільного пристрою; блок зберігання інформації; блок індикації; 
блок живлення; блок радіозв’язку; антену. 
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Рисунок 1 – Комплексна функціональна схема підсистеми моніторингу радіоактивного 
забруднення екосистеми безпілотними літальними апаратами внаслідок аварій на об’єктах 

ядерної енергетики 
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Рисунок 2 – Функціональні схеми: а) наземного автоматизованого пристрою оцінки 

параметрів радіаційного забруднення; б) наземного рухомого центру радіаційного 
моніторингу 
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Наземний рухомий центр радіаційного моніторингу, схему якого представлено на 
рис. 2, б, включає: комп’ютеризовану аналітичну систему прогнозу границь зони радіаційного 
забруднення, рівня небезпеки в ній та можливості виникнення нових надзвичайних ситуацій 
(НС); контрольно-вимірювальний блок; блок метеорологічного контролю; 1.4 – блок 
встановлення місця знаходження наземного рухомого центру моніторингу (GPS-навігації); блок 
керування рухом БПЛА; блок отримання, аналізу та систематизації інформації від пристроїв 
оцінки параметрів радіаційного забруднення; блок збереження інформації; блок старту БПЛА; 
блок радіозв’язку; антену. 

Представлений на рис. 3 електромеханічний пристрій для скидання з БПЛА у зону 
радіаційного забруднення автоматизованих пристроїв оцінки параметрів радіаційного 
забруднення містить [3, 4]: 1 – корпус пристрою для скидання з БПЛА автоматизованих 
пристроїв оцінки параметрів радіаційного забруднення; 2 – блок управління процесом 
скидання. В середині корпусу 1 знаходяться: 1.1 – елементи кріплення електромеханічного 
пристрою до корпусу БПЛА; 1.2 – металеві пластини з зазором між ними (на них монтуються 
електромеханічні елементи пристрою); 1.3 – прокладка ущільнювача; 1.4 – металевий 
стержень для утримання автоматизованого пристрою оцінки параметрів радіаційного 
забруднення; 1.5 – корпус котушки індуктивності для її кріплення до металевих пластин 1.2; 
1.6 – елементи кріплення котушки індуктивності до металевих пластин 1.2; 1.7 – котушка 
індуктивності; 1.8 – зворотна пружина. 

Авторами розроблено та представлено підхід і принцип оцінки ефективності покриття 
території зони радіаційного забруднення автоматизованими пристроями оцінки параметрів 
радіаційного забруднення, за умов їх доставки в зону небезпеки завислими, над точкою 
скидання, БПЛА та використання способів одиночного та касетного (див. рис. 4) скидання 
вантажу. Отримані аналітичні вирази для розрахунку відносного середнього виграшу у часі для 
касетного, у порівнянні з одиночним способом доставки, автоматизованих пристроїв оцінки 
параметрів радіаційного забруднення у зону радіаційного забруднення [5, 6]. 
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Рисунок 3 – Електромеханічний пристрій для скидання з БПЛА у зону радіаційного 
забруднення автоматизованих пристроїв оцінки параметрів радіаційного забруднення 
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Рисунок 4 – Схема покриття зони радіаційного забруднення касетним виробом, 

оснащеним автоматизованими пристроями оцінки параметрів радіаційного забруднення 
 

Функціонування розробленої авторами підсистеми оперативного моніторингу 
радіоактивного забруднення екосистеми, внаслідок аварій на об’єктах ядерної енергетики, БПЛА 
повинно здійснюватись у складі функціонуючої в Україні ЄДСЦЗ та в межах класичного контуру 
управління (рис. 1), який забезпечує: 1) збір, обробку та аналіз інформації; 2) моделювання 
розвитку обстановки на об’єкті управління та розвитку НС на території міста, регіону, 
держави; 3) розробку та ухвалення управлінських рішень щодо попередження та ліквідації 
НС, а також мінімізації їх наслідків; 4) виконання рішень щодо попередження та ліквідації НС, 
а також мінімізації їх наслідків [1, 2, 7]. 

У розробленій підсистемі отримання інформації о параметрах радіаційного 
забруднення здійснюється шляхом використання стаціонарних постів радіаційного 
моніторингу та автоматизованими пристроями оцінки параметрів радіаційного забруднення, 
доставка яких у зону радіоактивного забруднення виконується БПЛА. 

Отримана стаціонарними постами радіаційного моніторингу первинна інформація про 
рівень радіаційної небезпеки для екосистеми на локальній території по кабелях передається 
до пристроїв другого рівня. 

Первинну інформацію, що отримано автоматизованими пристроями оцінки параметрів 
радіаційного забруднення, які доставлено у зону радіоактивного забруднення за допомогою 
БПЛА, спочатку транслюється по радіоканалу до наземного рухомого центру радіаційного 
моніторингу, де відбувається первинний аналіз та систематизація цієї інформації. Від 
наземного рухомого центру радіаційного моніторингу інформація по радіоканалу транслюється 
також до пристроїв другого рівня. 

Пристрої другого рівня призначені виконувати обробку отриманої інформації та 
представляти її у вигляді, необхідному для третього рівня. 

Обробка отриманої інформації може виконуватися як в одному місці, так і на 
декількох, залежно від конкретної системи моніторингу та розмірів контрольованої нею 
локальної території. Оброблена інформація у відповідному вигляді надходить на третій 
рівень, де виконується її аналіз та систематизація даних, на основі чого робиться висновок 
про стан радіаційної небезпеки локальної території. Особливо важливо для забезпечення 
швидкодії системи використання автоматизованих засобів обробки інформації, яке значно 
прискорить процеси на другому та третьому рівнях системи моніторингу, дозволить створити 
електронні, доступні в реальному масштабі часу, бази даних та знань. Використання 
відповідних математичних методів дозволить на основі отриманої інформації у відносно 
нетривалі терміни часу виконати моделювання небезпечної ситуації, прогнозування її 
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розвитку та рівня, відображати прогнозовану динаміку катастрофічних подій графічно (у тому 
числі з використанням мап). 

Друга інформаційна підсистема є системою підтримки ухвалення рішення. Особа, що 
приймає рішення (ОПР), визначає один або декілька критеріїв, відповідно до яких 
здійснюється прогностичне моделювання розвитку радіаційної небезпеки та виробляються 
варіанти управлінських рішень, які обґрунтовані відповідними розрахунками. З набору 
варіантів управлінських рішень ОПР обирає один, або задає ще додаткові критерії, 
відповідно до яких виконується моделювання та розробка управлінських рішень, 
направлених на недопущення розвитку небезпеки до рівня катастрофи. Якщо ж катастрофи 
вже не уникнути, то розробка управлінських рішень направлена на мінімізацію наслідків від 
неї. Затверджене ОПР рішення надходить до третьої системи – системи виконання рішення, 
де виконується його формалізація та доведення до виконавців – функціонуючої в Україні 
ЄДСЦЗ. Зміни стану локальної території та зміни стану небезпеки на ній викликатимуть зміни 
у величинах вимірюваних параметрів, що фіксуються пристроями контролю. Подальше 
моделювання покаже ефективність виконання управлінського рішення – контур управління 
замкнувся. 

 
Висновок 
Таким чином, у роботі розроблено науково-технічні основи створення комплексної 

функціональної схеми системи оперативного моніторингу радіоактивного забруднення 
екосистеми внаслідок аварій на об’єктах ядерної енергетики, яка характеризується тим, що для 
підвищення оперативності моніторингу та прогнозування виникнення нових ризиків сумісно 
застосовуються безпілотні автоматизовані повітряні засоби та наземні пристрої для оцінки 
параметрів радіаційного забруднення. Розроблена підсистема моніторингу ЄДСЦЗ дозволяє 
проводити доставку в зону радіаційного забруднення наземних автоматизованих пристроїв 
оцінки параметрів радіаційного забруднення повітряними рухомими платформами (безпілотний 
літак або вертоліт). Запропонована підсистема моніторингу передбачає розташування 
диспетчерського пункту отримання й обробки інформації та обладнання для старту БПЛА на 
наземній рухомій платформі (штабний автомобіль; пожежно-рятувальний автомобіль; 
автомобіль радіаційної, хімічної та біологічної розвідки; бронетранспортер; машина військової 
розвідки; тягач тощо). 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ 
У КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛАХ НА ОСНОВІ ПОЛІОЛЕФІНІВ 
 

Термопластичні деревно-полімерні композити (ДПКТ) на основі поліолефінів – 
поліетилену (ПЕ), поліпропілену (ПП), полівінілхлориду (ПВХ), полістиролу (ПС), 
полікарбонату (ПК) є перспективними для виготовлення сучасних будівельних матеріалів 
різного призначення. Переробка композитів у вироби здійснюється методами екструзії, 
литтям під тиском, пресуванням, ротаційним формуванням. З ДПКТ виготовляються 
різноманітні будівельні вироби та конструкції, будівельні дошки і дошки для підлоги, тераси, 
труби, паркани, сайдинги, стенові панелі, покрівлі, вироби для облицювання будівельних 
конструкцій та ін. У порівнянні з традиційними матеріалами, перевагами виробів та 
конструкцій з ДПКТ є високі експлуатаційні характеристики, довговічність, стійкість до дії 
агресивних середовищ, легкість механічної обробки та екологічність. Розробка нових ДПКТ 
вирішує задачу раціонального використання вторинних полімерів та органічних відходів 
різноманітних виробництв. 

Одним зі напрямків створення ДПКТ з підвищеними експлуатаційними 
характеристиками є додавання дисперсних наповнювачів з відходів рослинного походження. 
Основним видом наповнювача для ДПКТ на основі первинних та вторинних поліолефінів 
традиційно є деревне борошно – побічний продукт переробки різних порід деревини [1–6]. 
Останнім часом окрім деревини, набуло популярності використання не деревних 
наповнювачів. Наприклад, проводяться дослідження щодо можливості використання відходів 
і продуктів переробки сільськогосподарської та деревообробної промисловості. Це продукти 
переробки зернових – лушпиння рису [7, 8], гречки [5, 6, 9, 10], вівса [4–6], пшениці [4]. 
Відходи переробки деяких рослинних культур – лляне волокно [11], стебла бавовни [12], 
стебла соняшника. Відходи деревообробки – борошно хвої [5,6], пальмове [13] і ананасове 
листя [14]. Також застосовувались побутові відходи [15] і макулатура [4]. 

У роботі [4] досліджувались фізико-механічні властивості ДПКТ на основі ПЕ і ПП. 
Наповнювачами слугували деревне борошно і пил, подрібнена грошова макулатура, 
лушпиння і солома пшениці і вівса. Зразки композитів одержувались методами екструзії та 
гарячим пресуванням. Встановлено, що при вмісті наповнювачів у композиціях 50 %, 
найкращі показники міцності при розтягненні і при вигині, ударної в’язкості та модуля 
пружності характерні для композитів з деревними наповнювачами. 

Авторами [5, 6] досліджувались композити на основі вторинного ПП, наповненого 
деревним і хвойним борошном та гречаним і вівсяним лушпинням. Зразки виготовлені 
методом екструзії. Найкращу ударну в’язкість виявили композити з борошном хвої, а міцність 
при вигині – з гречаним лушпинням. В обох випадках оптимальним вмістом наповнювача у 
композиті є 60 %. В ході дослідження знайдена кореляція між хімічним складом, структурно-
реологічними властивостями наповнювачів та фізико-механічними характеристиками 
композитів. 

Дослідження авторів [8] спрямовані на розробку ДПКТ з рисового лушпиння та ПВХ. 
Вивчено вплив розміру та вмісту частинок лушпиння рису на механічні властивості та 
зовнішній вигляд композитів. Експериментальні результати показали, що ударна в’язкість, як 
правило, зменшується зі збільшенням вмісту наповнювача. Композити з більшими розмірами 
частинок мають вищу ударну в’язкість. При навантаженні на розтягування та згинання 
більший модуль пружності і максимальну міцність виявили композити при вмісті 
наповнювача до 60 %. За межами цієї концентрації досліджувані показники зменшуються 
через утворення агломератів рисового лушпиння. Встановлено, що більші за 106 мкм 
розміри частинок вбудовуються у матрицю ПВХ. 
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У роботах [9, 10] вивчені фізико-механічні властивості композитів на основі ПЕ високої 
густини та гречаного лушпиння, його гідролізного лігніну і гідролізного лігніну деревини. 
Зразки виготовлені змішуванням у розплаві з використанням екструдера. Встановлено, що 
для композита з гідролізним лігніном гречаного лушпиння з підвищенням вмісту наповнювача 
межа міцності при розтягненні зростає, а для інших наповнювачів спостерігається зворотна 
залежність. 

В роботі [13] розроблені композити з пальмового листя та полімерних відходів ПК, ПС 
і ПВХ. Зразки композитів зі співвідношенням компонентів 1:1 виготовлені методом екструзії. 
Досліджені щільність, водопоглинення, твердість, модуль пружності (при розтягуванні та 
згинанні), ударна міцність та швидкість лінійного згоряння зразків. Встановлено, що 
розроблені композити з подрібненим пальмовим листям відрізняються меншими 
водопоглинанням, швидкістю горіння та твердістю. Більша щільність дозволяє використання 
композитів у зовнішніх конструкціях. 

Таким чином, вплив наповнювачів на фізико-механічні, реологічні, експлуатаційні та 
інші характеристики композитів дослідниками пов’язується з багатьма факторами. 
Найважливішими з них є хімічна природа, розмір, морфологія і попередня обробка частинок, 
а також вміст та спосіб додавання наповнювача у композит. Але, як з’ясувалось, природа та 
властивості поверхні частинок наповнювачів, які безпосередньо впливають на між фазні 
взаємодії у композитному матеріалі і обумовлюють його властивості, практично не 
розглядається. 

При встановленні впливу природи поверхні наповнювачів на характеристики 
композитів необхідні дослідження фізико-хімічних і кислотно-основних поверхневих 
характеристик. Поверхневі властивості обумовлені хімічною природою, умовами зберігання 
та способом попередньої хімічної, фізичної або механічної обробки. Органічні наповнювачі 
рослинного походження мають складну хімічну будову, нестабільну природу поверхні і 
вивчення поверхневих властивостей є однією з невирішених хіміко-технологічних задач. 
Методами попередньої непрямої оцінки поверхневих властивостей є якісний та кількісний 
аналіз [16, 17]. Також інформаційним є визначення сорбційних властивостей частинок 
наповнювачів по відношенню до речовин різної хімічної природи [18]. В цьому випадку 
результати експериментів співвідносяться з властивостями композитів і здійснюється пошук 
певних кореляційних залежностей. 

Особливої уваги потребує вивчення кислотно-основних властивостей поверхні. 
Кислотно-основні характеристики важливі, тому що у композиціях під час змішування на 
поверхні поділу фаз можуть відбуватись взаємодії між функціональними групами 
(функціоналами) поверхні наповнювача та полімеру. Існує достатньо велика кількість 
теоретичних та експериментальних досліджень щодо кислотно-основної природи між фазних 
взаємодій у полімерних наповнених матеріалах [19–26]. Показано, що інформація про 
кислотно-основні властивості поверхневих функціоналів дозволяє прогнозувати взаємодії на 
поверхні поділу фаз між наповнювачем і полімером [19–21] та регулювати експлуатаційні 
властивості композитів [22–26]. 

Існування функціональних груп на поверхні дисперсних наповнювачів рослинного 
походження та кислотно-основний характер підтверджується дослідженнями [18]. Досліджені 
сорбційні властивості гречаного і лушпиння соняшника по відношенню до різних органічних і 
неорганічних речовин. Виявилось, що попередня обробка кислотно-лужним способом [27], 
збільшує адсорбційну ємність частинок лушпиння обох видів у 2,6–2,9 разів. Відомо, що 
полімери на основі поліолефінів після вторинної переробки внаслідок окислення вуглеводнів 
можуть містити певну кількість функціональних груп [28, 29]. Наприклад, експериментально 
встановлено [28], що на поверхні ПП волокна присутні карбоксильні групи з рКа≈5,7, що 
практично співпадає з кислотною силою груп оцтової кислоти. Таким чином, за наявності 
функціональних груп, з великою вірогідністю на між фазній поверхні будуть відбуватись 
кислотно-основні взаємодії, які суттєво впливатимуть на властивості та характеристики 
композиційних матеріалів. 

У роботах [30−34] проведені експериментальні дослідження поверхневих та фізико-
хімічних властивостей дисперсних наповнювачів рослинного походження – гречаного 
лушпиння, вівсяного лушпиння, деревного борошна та борошна хвої. Мікроскопічні 
дослідження дозволили визначити морфологію поверхні та діапазон розподілу частинок за 
розмірами. Розглянуто порівняльну характеристику хімічного складу наповнювачів. Виходячи 
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з припущення, що функціональні групи органічних складових можуть виходити на поверхню 
частинок, проведений аналіз щодо можливого кислотно-основного характеру поверхні. 
Знайдена кореляція між хімічним складом і фізико-хімічними характеристиками 
наповнювачів. Показано, що сумарний вміст целюлози та лігніну може бути одним з критеріїв 
оцінки стійкості наповнювачів до високих температур. Встановлено, що при зменшенні вмісту 
целюлози та лігніну стійкість наповнювачів до високих температур підвищується. З 
використанням потенціометричного аналізу водних суспензій за способом А. П. Нечипоренко 
досліджені кислотно-основні властивості поверхні наповнювачів. Показано, що використання 
цього методу дозволяє якісно характеризувати загальну відносну кількість та кислотну силу 
поверхневих функціоналів (активних центрів), які переважають на поверхні частинок. 
З’ясувалось, що на поверхні гречаного лушпиння переважають два типи активних центрів: 
слабко-кислотні (рКа≈5,53–5,83) і практично нейтральні (рКа≈6,16–6,30). Поверхня вівсяного 
лушпиння має характер близький до нейтрального з кислотною силою активних центрів 
рКа≈6,15–6,32. Поверхні деревного борошна та борошна хвої характеризуються як слабко-
кислотні з центрами рКа≈5,29–5,52 та рКа≈5,02–5,36 відповідно. Встановлено, що кислотність 
поверхні прямопропорційно залежить від сумарного вмісту целюлози і лігніну у складі 
наповнювачів.  

Використання відходів рослинного походження у складі нових ефективних ДПКТ 
дозволить вирішити декілька важливих сучасних питань.  

По-перше, при використанні відходів з’являється можливість замінити деревні 
наповнювачі. ДПКТ з деревними наповнювачами мають низку недоліків і характеризуються 
горючістю, високим водопоглинанням, низькою стійкістю до водних розчинів електролітів та 
високих температур, а також високою вартістю у зв’язку з дорожчанням деревини. 
Використання відходів дозволить створювати матеріали з покращеними властивостями і 
розширеною функціональністю. 

По-друге, відходи рослинного походження, такі як гречане та вівсяне лушпиння, 
мають значно вищі температури розкладу, ніж деревне борошно. Це дозволяє розширити 
температурний діапазон переробки наповнених відходами композиційних матеріалів і 
удосконалити технології виготовлення виробів з них. 

По-третє, розробка нових наповнених полімерних композиційних матеріалів, дозволяє 
вирішити задачу утилізації відходів сільського господарства, які у великих кількостях 
накопичуються в Україні та займають земельні ділянки чималої площі.  
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ШЛЯХИ ЗМЕНШЕННЯ ШКІДЛИВОГО ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 
ГАЗОТУРБІННИХ ДВИГУНІВ НАЗЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ 

 
Газотурбінні двигуни широко застосовуються в сучасній енергетичній та транспортній 

індустрії. Їх використання, в першу чергу, обумовлено високою енергетично при цьому вони 
мають досить низькою масою, високою прийомистістю і можливістю використання різних 
видів рідкого, газоподібного, в деяких випадках і твердого типу палива. Використання 
газотурбінних двигунів в авіації, газоперекачувальної галузі, потужних мобільних 
електростанціях, стаціонарних енергоустановках пікового використання в енергетиці, а також 
в силових агрегатах наземної техніки і корабельних силових установках, ставить гостро 
питання про екологічну безпеку використання даного виду двигунів. Необхідність зменшення 
шкідливих викидів від продуктів згоряння палива, а також теплового впливу на навколишнє 
середовище і шуму з кожним роком стає все більш актуальним.  

Україна є одним з не багатьох світових виробників всіх типів газотурбінних двигунів і 
виконує проектування нової, перспективної техніки, яка експлуатується по всьому світу. Тому 
зниження шкідливих викидів в атмосферу, зменшення температури вихлопних газів, 
зниження шуму при експлуатації газотурбінних двигунів є одним з найважливіших напрямків 
вдосконалення газотурбінних двигунів усіх типів. Причому необхідно не тільки 
вдосконалювати існуючі газотурбінні установки, але і закладати в нові, проектовані двигуни, 
елементи, методи, вимоги до проектування і експлуатації двигунів, що дозволяють зменшити 
шкідливий вплив на навколишнє середовище. Оптимізація режимів роботи двигуна і 
застосування інноваційних циклів дозволяє досить добре вирішувати поставлені завдання. 

На виході з газотурбінного двигуна, при роботі на оптимальних режимах, газова 
суміш, що викидається в атмосферу, має досить високу температуру. У деяких випадках 
вона досягає 500-600 0С, що при досить великих обсягах повітря що проходить через двигун, 
створює високий температурний вплив на навколишнє середовище. Параметри потоків на 
виході з деяких, вироблених в Україні двигунів, представлені в таблиці. При використанні в 
наземних умовах, в стаціонарних газотурбінних установках це тепло необхідно 
реалізовувати для запобігання викиду зайвого тепла в атмосферу. Необхідно також 
враховувати різноманітність режимів роботи двигунів тому, що потужність, котра необхідна 
споживачеві, може варіюватися. Також газодинамічні параметри потоку вихідних газів 
залежать від умов експлуатації газотурбінних двигунів і параметрів навколишньої атмосфери 
(температура, тиск, вологість і т.д.). На практиці іноді застосовують попереднє охолодження 
повітря (для збільшення потужності двигуна) або його підігрів на вході в двигун (для 
запобігання заледеніння), що має великий вплив на температуру і витрата газу на виході з 
двигуна, а так само на потужності параметри і ефективність силової установки в цілому. 
Зміна тиску теж значно змінює параметри газової суміші, що викидається в атмосферу. При 
цьому тиск істотно впливає на витрату газу і потужність газотурбінного приводу, залишаючи 
температуру суміші, що виходить з двигуна, практично не змінною. У таблиці представлені 
показники параметрів деяких двигунів, що випускаються та спроектованих в Україні, при 
стандартних атмосферних умовах ТН = 15 0С, РН =101325 Па 

Для оцінки теплового впливу на навколишнє середовище можна відзначити, що 
наприклад двигун ГТД-110 за одну секунду викидає близько 230 МДж теплової енергії. Якщо 
температуру на виході з газотурбінної установки знизити до 30 0С при стандартних 
атмосферних умовах, то шкідливе вплив тепла знизиться до 6 МДж за секунду. Отже, 
боротьба з шкідливими викидами тепла є досить актуальною. 

Постановка теплоутилізаційних контурів, що використовують температуру газів, які 
відходять для виробництва пари, нагріву води та подальшого використання отриманої 
перетвореної енергії для господарських потреб є актуальним в збереженні навколишнього 
середовища та раціонального використання ресурсів. Найчастіше використовуються котли 
одного або двох тисків для отримання пара різного тиску і температури з використанням 
тепла відхідних газів. Дане тепло може використовуватися як для обігріву будинків, теплиць, 
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так і для реалізації його в циклі STIG (Steam Injection Gas) або парових турбінах замкнутого 
або розімкнутому циклів, для отримання додаткової електричної енергії. Також використання 
систем конденсації з продуктів згорання і отримання води може допомогти з забезпеченням 
водними ресурсами в районах пустель, з малою кількістю водних ресурсів, або 
використовуватися для реалізації циклу А-STIG (advanced STIG) [1]. 
 

Таблиця – Параметри потоків на виході з деяких двигунів 

Тип двигуна Потужність, 
МВт 

Призначення Температура 
на виході з 
двигуна, 0С 

Витрата 
повітря, 

кг/с 

Енергія, що 
викидається 
за секунду,  

кДж. 
ДП «Івченко-Прогрес», АТ «Мотор Січ», г. Запоріжжя 

ТВ3-117 1,64 Авіаційний, 
енергоустановка 

520 9,1 5,0 

Д-336-1/2-4 4,2 Газоперекачувальний 
агрегат, 
енергоустановка 

430 27,5 12500 

Д-336-1/2-6 6,3 Газоперекачувальний 
агрегат 

450 31,95 15300 

АИ-336-1-10 10,0 Газоперекачувальний 
агрегат, 

440 42,0 19600 

ДП НВКГ “Зоря–Машпроект”, м. Миколаїв  
ДН - 70 10,5 Газоперекачувальний 

агрегат, 
550 36,0 21200 

ДН - 80 26,7 Газоперекачувальний 
агрегат, 

570 88,0 53700 

ДБ-90 19,35 Енергоустановка 460 71 34700 
ГТД-110 114,5 Енергоустановка  590 365,0 230000 

 
На рис. 1 зображена принципова схема ПГУ з котлом-утилізатором одного тиску і 

паровою турбіною. 

 
Рисунок 1 – Принципова схема ПГУ з котлом утилізатором і паровою турбіною: 

1 - ГТД; 2 - турбогенератори; 3 - котел-утилізатор; 4 - парова турбіна; 
5 - конденсатор; 6 - підігрівач мережевої води; 7 - регенеративний підігрівач; 

8 - деаератор; 9 - насос. 
 

Парогазова установка з котлом-утилізатором досить широко поширена в енергетиці. 
Вона відрізняється простотою і високою ефективністю виробництва. Її перевагами є високий 
сумарний ККД вироблення електроенергії при роботі в конденсаційному режимі (55-60%), 
порівняно невисокі експлуатаційні витрати, низькі терміни будівництво і використання в 
якості палива природного газу. Найпростіша парогазова установка з котлом-утилізатором 
працює по циклу Брайтона-Ренкіна. Вихідні гази з газотурбінного двигуна надходить до 
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котла-утилізатора, де велика частина їх теплоти передається пароводяному робочому тілу. 
Пар, що генерується котлом-утилізатором, направляється в паротурбінну установку, де 
виробляється додаткова кількість електроенергії. Пар, що відробив в паровій турбіні, 
конденсується в конденсаторі паротурбінної установки, конденсат за допомогою насоса 
подається в котел-утилізатор.  

При використанні даної схеми необхідно додаткова наявність парової турбіни і ще 
одного електричного генератора. При цьому дану схему доцільно використовувати для 
великих газотурбінних двигунів або декількох, які працюють одночасно на одну парову 
турбіну. 

На рис. 2 зображена принципова схема ГТУ A-STIG. Для скорочення витрат на 
підготовку живильної води в циклі ГТУ STIG була розроблена і тепер успішно застосовується 
сучасна вдосконалена технологія типу ГТУ А-STIG, що дозволяє виділяти (генерувати) пар з 
вихлопних газів, що йдуть з газової турбіни (газопарові суміші), і повертати конденсат води в 
цикл для повторного використання [2, 3]. Це запобігає необхідності використання постійного 
зовнішнього джерела прісної води, так як при спалюванні вуглеводневого палива одним з 
компонентів є вода. 

 

Рисунок 2 – Принципова схема ГТУ A-STIG: 
1 - газотурбінна установка; 2 - котел-утилізатор; 3 - конденсатор; 4 - конденсатосбірник; 

5 - стадія хімічної очистки; 6 - генератор / нагнітач (споживач). 
 

Застосування циклу STIG або «Водолій». Під уприскуванням розуміють подачу в 
камеру згоряння ГТУ великої кількості пара – від 10 до 25% від витрати повітря через газо-
повітряний тракт двигуна, що забезпечує зростання ККД на 25-60% і потужності установки на 
50-90% [1]. Впорскування пара в камеру згоряння призводить не тільки до збільшення 
потужності двигуна через те що значно росте значення теплоємності суміші, збільшення 
витрати робочого тіла через турбіну і збільшення ККД всієї установки в цілому, але також 
призводить до значного зменшення викидів NOх оскільки пар вводиться в зону активного 
горіння палива, проте при цьому відбувається невелике збільшення викидів СО. 
Впорскування виробляють в двох місцях після компресора, практично перед самою зоною 
горіння в невеликій кількості для зменшення освіти NOх і в зону змішування. В результаті 
теплоємність що утворилася суміші є вище, ніж при звичайному спалюванні палива, що і 
призводить до збільшення потужності і зниження питомої витрати палива двигуна, при 
організації в тій же мірі підігріву в двигуні. Крім того, пара може водитися і в турбіну низького 
тиску, при використанні двохвальної схеми газогенератора в двигуні, або на вході в 
безпосередньо силову турбіну приводного ГТД, а так само використовуватися в системі 



147 
 

охолодження лопаток турбіни. При цьому ефективність такого охолодження є вище, ніж 
використання стисненого повітря що береться за компресором, через більшу його 
теплоємності, і як наслідок меншою необхідної маси холодоагенту. Крім того, при 
початковому проектуванні такого способу охолодження лопаток турбіни, можна виконати їх 
більш тонкими, а отже, турбіна буде володіти більш високим ККД, що вплине на ефективність 
всієї газотурбінної установки в цілому. Парогазова установка змішання, з уприскуванням 
пара в камеру згоряння (за схемою STIG), є альтернативною звичайної ПГУ, що має 
пароводяної контур. Вона простіше по влаштуванню і має відмінність у тому, що в її комплект 
не входять конденсаційна парова турбіна з конденсатором і відповідна система 
охолодження. 

Недоліком циклу STIG є необхідність наявності пара, наявність очищеної, знесоленої 
води для його виробництва і можливість виникнення корозії від взаємодії з водою елементів 
двигуна та котла-утилізатора. Також значно зменшує економічну ефективність циклу 
зниження зовнішньої температури повітря, але на екологічні показники ефективності 
застосування цього циклу в діапазонах низьких температур практично не впливає. 
Встановлення теплоутилізаційного контуру, що використовує тепло газів, які виходять з 
двигуна для отримання пара, і встановлення конденсаційного контуру на вихлопі з двигуна 
вирішує питання з забезпеченням водою і парою даної установки і знижує шкідливий вплив 
високої температури вихідних газів. Використання циклів STIG і А-STIG значно знижує 
шкідливі викиди NOх, практично запобігаючи його. Крім того, елементом, що викликає 
найбільший шум, в газотурбінних двигунах наземного застосування, є силова турбіна, але 
прохід через утилізаційний контур потоку газу знижує рівень шуму від цього елемента 
двигуна. Постановка вертикальних шахт шумоглушіння дозволяє зменшити вплив шуму від 
двигуна на обслуговуючий персонал і встановити досить потужні системи шумоглушіння. Це 
дозволяє, крім іншого, постановку каталітичних засобів уловлювання шкідливих викидів з 
газової суміші що викидається в атмосферу газотурбінними приводами. 

Таким чином, застосування обох підходів до утилізації тепла відхідних газів дозволяє 
не тільки збільшити загальну потужність парогазової і газопарові установки, але і, як 
показують розрахунки, що проведені з використанням математичних моделей, які розроблені 
на кафедрі Теорії авіаційних двигунів в Національному аерокосмічному університеті 
ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», знизити температуру відхідних газів, реалізуючи їх енергію, з 
400-600 0С до 30-80 0С. Це знизить тепловий вплив на зовнішнє середовище від 
газотурбінних двигунів у декілька разів. Реалізація циклів STIG і А-STIG, дозволяє так само 
істотно знизити викиди NOх від цього типу енергозабезпечуючих приводів. Це говорить про 
необхідність застосування таких циклів в експлуатації, реконструкції існуючих енергетичних 
установок з газотурбінними приводами і реалізації вже існуючих проектів, спрямованих на 
поліпшення ефективності та екологічної безпеки експлуатації газотурбінних двигунів 
широкого наземного спектру застосування. 
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СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ДАНИХ МОНІТОРИНГУ 
АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ В ЗОНАХ ТА АГЛОМЕРАЦІЯХ УКРАЇНИ 

 
Питання визначення основних завдань з удосконалення моніторингу НПС в Україні є 

досить не простим і потребує постійного ретельного наукового обгрунтування. Окремим 
суттєвим питанням є забезпечення органів самоврядування та громадськості сучасним 
рівнем інформації шодо стану атмосферного повітря. 

У теперішній час розробляється проект нової постанови Кабінету Міністрів України 
щодо моніторингу атмосферного повітря, яка має відповідати вимогам Директив ЄС 
№2008/50/ЄС «Про якість атмосферного повітря й чистіше повітря для Європи». У проекті 
Постанови пропонується створення зон і агломерацій та вимоги до інформаційного 
забезпечення їх систем моніторингу. 

Метою створення інформаційно-аналітичних систем даних про якість атмосферного 
повітря (ІАСД) у зонах та агломераціях є впровадження стратегії і плану дій щодо реалізації 
в Україні вимог Директиви 2008/50/ЄС та підвищення рівня виконання її основних вимог, що 
спрямовані на забезпечення потреб органів місцевого самоврядування та громадськості в 
оперативній і достовірній інформації про стан атмосферного повітря. 

Моніторинг атмосферного повітря у зоні (агломерації) здійснюється суб’єктами 
моніторингу зони (агломерації), які об’єднуються у систему моніторингу атмосферного 
повітря (СМАП) і повинні надавати дані до ІАСД, яка є одною з важливіших складових частин 
СМАП.  

Інтеграція елементів відомчих мереж спостереження (суб’єктів) атмосферного повітря 
в єдину систему моніторингу атмосферного повітря  зони (агломерації)  відбувається шляхом 
утворення організаційних та інформаційних зв’язків для забезпечення виконання функцій 
СМАП і досягнення єдиної мети. 

В зонах та агломераціях мають створюватись органи управління якістю атмосферного 
повітря зони (агломерації), які мають забезпечувати управління його якістю та координацію 
суб’єктів моніторингу, затверджують плани поліпшення якості атмосферного повітря для 
відповідної зони або агломерації, а також вживають заходи для поліпшення стану 
атмосферного повітря. 

Взаємовідносини суб'єктів СМАП ґрунтуються на: 
- координації дій під час планування, організації та проведення спостережень та спільних 

заходів з моніторингу атмосферного повітря; 
- взаємній інформаційній підтримці рішень у галузі охорони атмосферного повітря; 
- сприянні ефективному розв'язанню спільних завдань моніторингу атмосферного 

повітря; 
- відповідальності за повноту, своєчасність і достовірність даних спостережень та 

інформації, що надаються; 
- безкоштовному інформаційному обміні в рамках СМАП, колективному використанні її 

інформаційних ресурсів. 
Основними завданнями ІАСД мають бути: 

 - забезпечення функціонування інфраструктури СМАП на основі інтеграції елементів 
відомчих мереж  в єдину систему; 

 - організація систематичних спостережень, збирання та збереження даних і первинної 
інформації щодо стану атмосферного повітря, забезпечення якості інформації, що 
надається; 

- створення та ведення баз інформаційних ресурсів  ІАСД; 
- виявлення факторів негативного антропогенного впливу на атмосферне повітря та 
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здоров’я  людей, організація спостережень за джерелами такого впливу;  
 - застосування механізмів оцінки та прогнозування стану атмосферного повітря з метою 

підготовки інформації для прийняття управлінських рішень;  
- розвиток та удосконалення елементів діючої  інфраструктури СМАП, забезпечення 

наукової підтримки її функціонування; 
- оприлюднюнення інформації про якість атмосферного повітря. 

Виконання зазначених завдань можливе лише при якісній взаємодії усіх субєктів 
моніторингу та органів управління якістю атмосферного повітря зони. 

Сутність інформаційної взаємодіЇ суб’єктів системи моніторингу атмосферного повітря 
полягає у забезпеченні обміну інформацією між суб’єктами через ІАСД, узгодженою за 
складом, формою та структурою даних, періодичністю формування та передачі інформації 
щодо моніторингу атмосферного повітря. 

Функціонування ІАСД має забезпечувати програмно-технічний комплекс, 
створення якого базується на принципах: 
 уніфікації технічного та програмного забезпечення; 
 об’єднання інформаційних підсистем даних окремих напрямів  моніторингу для 

створення та комплексної оцінки інформації; 
 впровадження передових інформаційних та інформаційноаналітичних технологій; 
 впровадження єдиних уніфікованих форм надання даних і форм збереження даних та 

інформації, що створена на їх основі (баз даних); 
 відкритості інформаційних систем для розширення та впровадження нових напрямів. 
 Інформаційна-аналітична система даних про якість атмосферного повітря зон 

(агломерацій) відповідальна за: 
 створення та збереження банку інформаційних ресурсів ІАСД; 
 попередню оцінку інформації для оперативного реагування органів державного 

управління і виконавчої влади на небезпечні зміни у стані атмосферного повітря; 
 поглиблений аналіз та оцінка інформації про стан атмосферного повітря та вплив на 

нього; 
 прогнозування змін і надання інформації для підготовлення управлінських рішень; 
 реалізацію інформаційної взаємодії суб’єктів моніторингу зон (агломерацій); 
 забезпечення інформаційних потреб користувачів;  
 розроблення і вдосконалення програм спостережень СМАП та доведення положень 

цих програм до організацій, що є виконавцями; 
 підготовку інформації до проектів звітності про стан атмосферного повітря на основі 

інформації моніторингу; 
 підготовку інформації до проектів короткострокових та довгострокових планів 

удосконалення стану атмосферного повітря; 
 оцінка ефективності використання заходів, що спрямовані на поліпшення стану 

атмосферного повітря з застосуванням геоінформаційних технологій; 
 створення моделей існуючого та прогнозного стану атмосферного повітря та заходів 

щодо поліпшення атмосферного повітря для прийняття управлінських рішень; 
 підготовку інформації для забезпечення потреб громадськості в оперативній і 

достовірній інформації про стан атмосферного повітря; 
 розроблення пропозицій щодо наукових досліджень та супроводження робіт з 

виконання задач СМАП; 
 підготовлення звітності про ефективність функціонування СМАП та пропозицій щодо її 

вдосконалення.  
За результатами функціонування ІАСД має виконуватись аналіз інформації, оцінка 

стану атмосферного повітря і впливу на нього факторів забруднення, прогнозування змін та 
підготовка моделей управлінських рішень, який складається з:  

- комплексного аналізу інформації щодо стану атмосферного повітря, що має 
виконувати експертна група ІАСД зони (агломерації). 

- оцінки впливу на атмосферне  повітря факторів забруднення, прогнозування змін, що 
має виконуватись усіма суб’єктами СМАП. 
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- комплексної оцінки змін атмосферного повітря під впливом факторів забруднення, 
прогнозування змін стану атмосферного повітря,  що має виконувати експертна група 
ІАСД зони (агломерації). 

За результатами аналізу інформації експертною групою ІАСД зони (агломерації) має 
проводитись підготовка моделей управлінських рішень та створення моделей заходів щодо 
поліпшення стану довкілля для підготовки управлінських рішень. 

До складу програмно-технічного комплексу ІАСД входять технічне обладнання та 
програмне забезпечення. 

До технічного обладнання входять: 
- сервер інформаційних ресурсів; 
- АРМи фахівців ІАСД; 
- АРМ адміністратора  БД (ІАСД); 
- сервер зовнішніх комунікацій, комунікаційні пристрої та лінії зв’язку; 
- Програмне забезпечення складається з: 
- банку інформаційних ресурсів; 
- загального програмного забезпечення АРМів та серверів; 
- спеціального програмного забезпечення. 

Створення та функціонування інформаційно-аналітичної системи даних про якість 
атмосферного повітря у зонах та агломераціях мають забезпечувати органи управління 
якістю атмосферного повітря. 

Для створення та функціонування ІАСД в зонах та агломераціях проводяться заходи з 
реалізації компонентів технічного, програмного забезпечення і заходів створення і ведення 
інформаційних баз, достатніх для виконання певних задач. 

Організаційні заходи: 
- прийом рішення органом місцевої влади щодо створення ІАСД у зоні (агломерації); 
- визначення обсягів та джерел фінансування щодо створення ІАСД; 
- закупівля необхідного обладнання для ІАСД ; 
- закупівля загального програмного забезпечення; 
- укладання та реалізація угод про співробітництво в галузі організації та забезпечення 

надійного функціонування системи моніторингу атмосферного повітря між органом 
управління якістю атмосферного повітря та всіма суб’єктами моніторингу 
атмосферного повітря зони (агломерації); 

- розробка порядку інформаційної взаємодії в СМАП та регламенту надання даних до 
ІАСД; 

- створення експертної групи ІАСД зони (агломерації) для оцінки стану атмосферного 
повітря та його прогнозу; 

- супроводження та науково-методична підтримка виконання спостереження стану 
атмосферного повітря в зоні (агломерації); 

- організація інформаційного доступу програмно-технічних комплексів органів місцевого 
самоврядування та громадськості до ІАСД; 

- внесення змін до положень про інформаційну взаємодію та угоди  про спільну 
діяльність в межах СМАП при зміні вимог до інформаційних потреб. 
 
Технічні заходи, що необхідні для реалізації та функціонуванні ІАСД: 

- розробка проектних рішень та завдань  щодо розробки ІАСД; 
- розробка та впровадження спеціального програмного забезпечення; 
- розробка та створення загального банку даних; 
- впровадження спеціального програмного забезпечення всіма суб’єктами СМАП для 

інформаційного обміну в рамках ІАСД;  
- проведення дослідної експлуатації та здавання ІАСД до постійного функціонування; 
- вдосконалення ІАСД при визначенні змін в мережах спостережень, регламенті 

спостережень та в інформаційних потребах користувачів.  
Створення та забезбечення функціонування ІАСД в зонах та агломераціях надає 

підгрунтя для розвитку сучасної інформаційної системи у складі загальнодержавної 
автоматизованої системи «Відкрите довкілля», що працюватиме у режимі поточного часу, як 
на регіоналному так і на державному рівні і забезпечить виконання вимог Директиви ЄС 
№2008/50/ЄС «Про якість атмосферного повітря й чистіше повітря для Європи». 
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ЕКОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ РЕГУЛЬОВАНОЇ СХЕМИ ВІДВЕДЕННЯ ШАХТНИХ ВОД 
ДО ГІДРОГРАФІЧНОЇ МЕРЕЖІ 

 
Важливим питанням екологічної безпеки вуглевидобувних регіонів є розробка заходів 

зі зниження негативного впливу промисловості на поверхневі води. Підвищення мінералізації 
води природних водотоків в результаті поповнення шахтними водами займає пріоритетне 
місце в ряду проблем екологічної безпеки вуглевидобувних регіонів [1]. 

Система регульованого скидання випусків шахтних вод до природних водотоків в 
межах річкового басейну забезпечить підвищення екологічної безпеки територій. 

У загальному обсязі скидання забруднених стічних вод частка вугільних підприємств 
складає 7,3 %. В даний час в Україні шахтні і кар'єрні води вугільної промисловості відносять 
до основних джерел засолення природних водоймищ: так, гірничо-видобувними 
підприємствами вугільної промисловості скидається в гідрографічну мережу більше 700 млн. 
м3/рік мінералізованих вод. З кар'єрними і шахтними водами в природні водоймища, що є 
джерелами водопостачання та зрошення, скидається близько 5 млн. тон солей на рік. Це 
істотно впливає на показники якості води у водних джерелах, відбивається на стані 
екологічної безпеки водоймищ, величині витрат на водопідготовку і стані здоров'я населення 
[2]. 

Результати попередніх багаторічних досліджень показали, що концентрації 
забруднюючих речовин в шахтних водах та в поверхневих водах річок-приймачів 
перевищують установлені нормативи та створюють підвищену екологічну небезпеку як в 
місцях розташування ставків-відстійників, так і в місцях скидання шахтних вод [3,4,5].  

Необхідність прогнозування та прийняття водоохоронних рішень в галузі екологічної 
безпеки вимагають наукового обґрунтування необхідності удосконалення існуючих схем 
відведення шахтних вод.  

Перспективним та актуальним напрямком є наукове обґрунтування оптимальних умов 
скиду шахтних вод в річки.  

При обгрунтуванні умов відведення шахтних вод важливу роль відіграє врахування  
особливостей біокліматичних зон України.  

Актуальність наукового дослідження обумовлена відсутністю на даний час науково 
обґрунтованих підходів до формування екологічно безпечних технологічних схем відведення 
шахтних вод в вуглевидобувних регіонах в залежності від особливостей біокліматичних зон 
України.  

Серед основних напрямів державної політики з питань національної безпеки особливе 
значення надається необхідності поліпшення екологічного стану річок України, в тому числі і 
річок басейну транскордонної річки Західний Буг, а також стабілізації і поліпшенню 
екологічного стану в містах і промислових центрах на території Львівсько-Волинського 
кам’яновугільного басейну [6]. 

У Львівсько-Волинського кам ̓ яновугільного басейну України [3] запроектовано 
будівництво перспективної шахти «Любельська» №1-2  

За своїми якісними характеристиками вугілля пластів в блоках №1 і №2 проектованої 
шахти відноситься до коксівного вугілля (марка «К»). За міжнародною класифікацією 
Любельське вугілля відноситься до вугілля класу HCC 64 Mid Vol. 

Згідно проекту, шахта “Любельська” № 1-2   видобуватиме   рядового вугілля до 8,0 
млн. тон на рік, тобто видобуток вугілля в декілька разів більший, ніж  видобуток  всіх 
нині діючих вуглевидобувних підприємств Західної України. При реалізації проекта, держава 
крім економічного ефекту отримає значний соціальний ефект – більше 2,0 тисяч додаткових 
робочих місць з високим рівнем заробітної плати [3]. 

Незважаючи на це, при будівництві та експлуатації шахти виникає ряд важливих 
проблем щодо екологічної безпеки, які потребують обов’язкового вирішення [7]. 
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Територія розміщення шахти «Любельська»№ 1-2 відноситься до біокліматичної зони 
Українське Полісся, для якої характерним являється значне перевищення середньорічної 
кількості атмосферних опадів (біля 800 мм/рік) над випаровуванням (527-560 мм/рік), що 
спричиняє розвиток процесів підтоплення та заболочення. Район є сільськогосподарським, 
промислових підприємств на території немає. На сільськогосподарських угіддях для захисту 
від підтоплення, здійснюється осушна меліорація, в систему якої входить канал 
«Бутинський». Канал впадає в р. Рата – лівий приток річки Західний Буг.  

Особлива увага приділяється вирішенню проблеми, пов’язаної з відведенням 
високомінералізованих шахтних вод, які в вуглевидобувній промисловості традиційно 
акумулюються в ставках-відстійниках впродовж доби з подальшим їх скиданням у 
гідрографічну мережу в міжвегетаційний період. Зазвичай, така технологія не забезпечує 
очищення шахтної води до умов гранично-допустимих скидів (ГДС) [8]. Як результат – значне 
забруднення поверхневих та взаємопов’язаних з ними підземних вод.  

Прогнозні гідрохімічні показники шахтних вод, які за хімічним складом переважно 
відносяться до хлоридно-гідрокарбонатно-сульфатно-магнієвого типу з мінералізацією 2,0-
4,1 г/дм3 (при проходці шахтних стволів) та хлоридно-натрієвого з мінералізацією до 20,2 
г/дм3 (в період експлуатації шахти). Вміст завислих речовин коливається від 2,0 до 62 мг/дм3. 
Прогнозна концентрація органічних речовин (по БСК5) може досягати більше 20,0 мг О2/дм3, 
азоту амонійного – 0,77–1,0 мг/дм3, заліза загального – 0,53 мг/дм3. Концентрація 
нафтопродуктів і важких металів, за винятком цинку, не буде перевищувати 
рибогосподарську ГДК.  

В зв’язку з цим, з’явилась необхідність в удосконаленні традиційних методів  
очищення та відведення шахтних вод в гідрографічну мережу. Авторами розроблені варіанти 
відведення шахтних вод з урахуванням природних умов регіону, а саме – скид     в р. Рата 
шляхом транспортування шахтних вод по меліоративному каналу зі збереженням його 
гідрологічного режиму. 

З цією метою рекомендовані та науково обґрунтовані умови використання дренажних і 
дощових вод після очищення (сепараторами нафтопродуктів з системою «Байпас») в 
технологічному процесі розбавлення мінералізованих шахтних вод перед скиданням в 
р. Рату.  

Для цього розроблені варіанти акумуляції шахтних вод, розроблена та обґрунтована 
технологія освітлення і розбавлення мінералізованих шахтних вод дренажними та 
очищеними дощовими водами до умов гранично-допустимих скидів (ГДС) 
з урахуванням: особливостей біокліматичної зони Полісся, якісних і кількісних показників 
шахтних вод, які характерні для прийнятої технології проходження стволів, особливостей 
гідрологічних режимів р. Рата і меліоративного каналу осушної системи «Бутинська», а також 
якісних і кількісних показників дощових і дренажних вод.  

Слід відзначити, що згідно з проведеними результатами польових досліджень, 
мікрокомпонентний та макрокомпонентний склад дренажних  вод у всіх точках відбору проб, 
дренажні води по солевмісту ідентичні воді існуючої в даному регіоні меліоративної 
осушувальної системи. 

Розроблено 6-ть варіантів схем підготовки шахтних вод до регульованого скиду в 
меліоративний канал з подальшим відведенням в р. Рата [9]. Із них до реалізації 
рекомендуються технічно спрощені, екологічно прийнятні варіанти підготовки шахтних вод та 
подачі їх в канал осушної системи для етапу проходки стволів та при виникненні аварійних 
ситуацій (варіанти 1 і 2) (рис. 1а, б). 

Для цього розроблена  система  природоохоронних  об’єктів: ставків- відстійників, 
накопичувачів шахтних вод і дощових стоків зі значною резервною ємністю 

(відповідно 200 і 90 тис.м3), для відстоювання і розбавлення шахтних вод до прийнятних для 
відведення в осушну систему концентрацій.  

Варіант 1 (рис. 1а). При реалізації 1-го варіанту відведення, система й схема 
регульованого скиду шахтних вод вибрана й обґрунтована як комплекс інженерних 
споруджень, який включає: канал, що перетинає центральний проммайданчик; ставок-
відстійник дощових вод ємністю  90,0 тис.м3; ставок-відстійник шахтних вод ємністю 200,0 
тис.м3; трубопроводи і насосні станції. На виході існуючого каналу з проммайданчика, 
влаштовується штучне спорудження (шлюз) для створення підвищеного рівня в каналі до 
припустимого, з якого вода по напірному трубопроводу від насосної станції подається в 
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ставок-відстійник дощових вод. Зі ставка-відстійника дощових вод суміш дренажних і 
дощових вод напірним трубопроводом по естакаді, прокладеній над залізничними коліями, 
подається в ставок-відстійник шахтних вод і, після розведення до максимально-допустимих 
концентрацій та біологічного очищення, з максимально-допустимими витратами в 
автоматичному режимі скидається в осушну систему – у канал «Бутинський» і далі – у 
р. Рата (відповідно до умов ГДС речовин у р. Рата). 

 
а) 

 

 б)  

Рисунок 1 – Схеми 1-го (а) та 2-го (б) варіантів  відведення шахтних вод в канал 
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Варіант 2 (рис. 1б). При реалізації 2-го варіанта відведення шахтних вод забір води з 

каналу, перетинаючого проммайданчик шахти, для акумуляції в ставку-відстійнику дощових 

вод здійснюється таким же засобом, як і в 1-ому варіанті, а подача дренажних і дощових вод 

для розведення й скидання шахтних вод в осушну систему (канал «Бутинський») 

здійснюється по спрощеній – самопливній схемі. При цьому вода зі ставка-відстійника 

дощових вод ємністю 90,0 тис. м3 по найближчій відстані випускається в канал, що проходить 

уздовж південної й західної границь центрального проммайданчика й самопливом, минаючи 

ставок-відстійник шахтних вод ємністю 200,0 тис. м3, надходить на вхід каналу «Бутинський». 

Сюди ж здійснюється скидання висвітлених та біологічно очищених шахтних вод зі ставка-

відстійника з витратами, що забезпечують умови ГДС речовин. 

Реалізація запропонованих варіантів забезпечує нормативну якість води в річці Рата: 

при скидах в штатному режимі шахтних вод в обсязі 140,0 м3/год з мінералізацією 6,0-7,0 

г/дм3, а при аварійних ситуаціях - скид шахтних вод в обсязі 300,0 м3/год - з мінералізацією 

9,4 - 9,7 г/дм3. 

Таким чином, транспортування шахтної води по каналу “Бутинський” в р. Рата 

являється екологічно прийнятним і не спричинить змін гідрогеологічних умов  в регіоні та не 

викличе зміни структури і забруднення ґрунтів по трасі проходження каналу «Бутинський». 

Доведено, що  осушний ефект дренажного режиму каналу «Бутинський» не порушиться і 

функціональне призначення каналу буде зберігатися [10,11]. 

 

Висновки 

В якості найбільш ефективних заходів по досягненню нормативів екологічної безпеки 
водокористування в контрольному створі р. Рати, розроблено та прийнято до реалізації один 
із двох запропонованих варіантів, який забезпечить:  

- скидання шахтних вод в регульованому режимі в залежності від асимілюючої 
здатності водоприймача (для реалізації скидання шахтних вод зі змінною в часі 
витратою води рекомендовано та прийнято в проекті будівництво ставка-відстійника з 
достатньою акумулюючою ємністю для накопичення шахтних вод – 200,0 тис. м3); 

- розбавлення шахтних вод дощовими та дренажними водами, які за гідрохімічними 

характеристиками в даному регіоні близькі до фонових показників якості води р. Рати і 

згідно з розрахунками, мають достатні витрати для розбавлення шахтних вод.  
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Концепція «уранової спадщини». Зростання екологічної свідомості в світі у кінці 

минулого століття призвело до виведення з експлуатації та закриття об’єктів гірничо 
видобувної галузі у розвинених країнах, включаючи і уранові шахти. У 90-і роки з’явились 
перші дві великі програми по ремедіації територій уранової спадщини, очолювані 
Міністерством енергетики США (DOE) і Федеральним міністерством економіки Німеччини 
(BMWi). Перша зустріч експертів обох країн відбулася у 1993 році в США. Невдовзі до них 
приєднались представники інших урановидобувних країн  і було створено групу експертів 
щодо обміну досвідом з питань ремедіації територій видобутку урану - Uranium Mining 
Remediation Exchange Group (UMREG) – на підставі якої згодом було утворено міжнародну 
мережу обміну інформацією та неформальної експертної оцінки проектів рекультивації 
територій уранової спадщини в різних країнах. 

На світовому рівні концепція «radiation legacy sites» – спадщини радіоактивно 
забруднених  територій отримала подальшого розвитку, зокрема на міжнародній зустрічі у 
Норвегії, 2017 [1]. Визначень «radiation legacy sites» та/або «uranium legacy sites» існує 
багато, проте два моменти є ключовими: це території, де рівень радіоактивності перевищує 
фоновий з одного боку, і роботи по їх відновленню не завершені або не проводились взагалі. 
Це території, радіоактивно забруднені внаслідок антропогенної діяльності в минулому - 
«affected by past practices»,   які потребують проведення моніторингу з подальшою 
рекультивацією земель (МАГАТЕ, 2016) [2]. 

Уранова спадщина Європи. Видобування урану в Європі протягом 20-го століття 
залишило у спадщину радіоактивно забруднені території, де відбувалися вилучення 
(підземним та відкритим/кар’єрним способами, або методом підземного вилуговування) та 
перероблення уранової сировини. Наразі такі території потрапляють у сферу дії 
Європейських стандартів безпеки (BSS - Директива ЄС 59 / 2013) як радіаційно небезпечні 
території, які потребують певних заходів щодо можливих шляхів їх екологічної рекультивації. 
Це стосується дванадцяти країн Європи (не включаючи східних країн бувшого СРСР), де такі 
території існують та чекають на свій час, або повністю чи частково рекультивовані: Болгарії, 
Естонії, Іспанії, Німеччини, Польщі, Португалії, Румунії, Словенії, Угорщини, Франції, Чеської 
Республіки та Швеції [3-4]. 

Уранова спадщина України. За певних об’єктивних причин (які ми наразі не 
розглядаємо), в численних Європейських публікаціях (IAEA, UMREG тощо) щодо територій, 
постраждалих внаслідок видобування та перероблення радіоактивної сировини, проблема 
уранової спадщини України не розглядається. Цим дослідженням ми маємо намір 
привернути увагу спільноти до екологічної безпеки територій уранової спадщини України, де 
від часів другої Світової війни відбувалося та по сьогоднішній час триває видобування 
різними способами та перероблення уранової сировини. Пропонується наступна 
класифікація таких територій (табл. 1). 

Відпрацьовані родовища шахтним способом. Запаси уранової руди на цих 
родовищах давно відпрацьовані. Проте залишились екологічні наслідки, пов’язані із 
техногенним забрудненням територій, залишених у спадок наступним поколінням. Це 
обумовлено низкою причин, серед яких мають місце недосконалість технологічних процесів 
та відсутність норм екологічної безпеки. Практичне вирішення приведення територій в 
екологічно безпечний стан стримується перш за все через брак планування і реалізації 
проєктів відновлення навколишнього природного середовища та відсутність фінансування 
для виконання довготривалих реабілітаційних програм. 
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Таблиця 1 – Території уранової спадщини України 
 

Території відпрацьованих уранових родовищ  
Назва об’єкту 

спадщини  
Назва підприємства  Розташування Примітки 

Первомайське 
родовище 

ДП «СхідГЗК», шахти  
«Об’єднана», 

Північна, 
Первомайська та ін. 

(недіючі) 

Терни (Кривий Ріг) 
Дніпропетровської 

обл. 

Відпрацьоване 
підземним 
способом 

Жовторіченське 
родовище 

ДП «СхідГЗК», шахти  
«Нова», «Вільхівська» 

та ін. (недіючі) 

місто Жовті Води 
Дніпропетровської 

обл. 

Відпрацьоване 
підземним 
способом 

Девладівське 
родовище 

ДП «СхідГЗК»,  
ділянка підземного 

вилуговування 
«Девладове» 

с. Довгівка  
Софіївський р-н 

Дніпропетровської 
обл. 

Відпрацьоване 
методом 

підземного 
вилуговування 

Братське 
родовище 

ДП «СхідГЗК»,  
ділянка підземного 

вилуговування 
«Братське» 

смт. Братське  
Братський р-н 

Миколаївської обл. 

Відпрацьоване 
методом 

підземного 
вилуговування 

Території діючих урановидобувних підприємств 
Інгульська шахта ДП «СхідГЗК» 

«Інгульська шахта» 
(з 1969 р.) 

с. Неопалимівка 
Кропивницький р-н 

Кропивницької 
(Кіровоградської) обл. 

Відпрацьовує 
Мічурінське та 
Центральне 
родовища 

Смолінська шахта ДП «СхідГЗК» 
«Смолінська шахта» 

(з 1975) 

смт. Смоліне 
Маловиськівський р-н 

Кропивницької 
(Кіровоградської) обл. 

Відпрацьовує 
Ватутінське 
родовище 

Новокостян-
тинівська шахта 

ДП «СхідГЗК» 
«Новокостянтинівська 

шахта» (з 2011) 

с. Олексіївка 
Маловиськівський р-н 

Кропивницької 
(Кіровоградської) обл. 

Відпрацьовує 
Новокостян-

тинівське  
родовище 

Території переробних підприємств 
Жовті Води ДП Східний 

гірничозбагачувальни
й комбінат (СхідГЗК) 

місто Жовті Води 
Дніпропетровської обл. 

Діюче 
підприємство 

Кам’янске  Виробниче об’єднання 
«Придніпровський 

хімічний завод»  
ВО ПХЗ 

місто Кам’янське  
Дніпропетровської обл. 

Недіюче 
підприємство. 

Закрите в 
1991р. 

 
Первомайське родовище (залізисто-карбонатно-уранові руди) було відкрито відразу 

після війни у 1945т році у північній частині міста Кривий Ріг. На той час це було найбільше за 
запасами урану родовище Радянського Союзу. Уранові руди було відпрацьовано у 1968 році, 
проте експлуатацію шахти було ще продовжено задля видобутку багатих залізних руд. 
Жовторіченське родовище (альбіт-уранові, сульфід-настуранові та малакон-апатитові  руди) 
було відкрито у наступному 1946 році після ретельного обстеження на радіоактивність усіх 
діючих на той час рудників Криворізького басейну. Промислова експлуатація цього родовища 
розпочалась на початку 1950-х років, а на початку 1990-х запаси уранової руди було 
вичерпано до глибини 1.5 км. Однак на верхніх горизонтах було виявлено й розвідано 
комплексні рідкіснометалеві та рідкісноземельні руди, проте розпочати видобуток останніх 
вже із затоплених водою шахт не вдалось.  
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Відпрацьовані родовища методом підземного вилуговування (ПВ). У 1955 р на 
північний схід від міста Кривий Ріг було відкрите Девладівське родовище під час 
розвідування наявності нікелю у буровугільних еоценових відкладах. З 1962 року на території 
родовища почали проводити дослідницькі та натурні роботи по вилуговуванню урану на місці 
його залягання, а з 1967 почалась його промислова експлуатація, яка тривала до 1983 року. 
Взагалі у Дніпровському басейні виявлено та досліджено близько двох десятків рудо проявів 
урану. Всі вони локалізуються в обводнених осадових вуглистих піщано-глинистих породах 
бучацького ярусу та мають ряд факторів, сприятливих для відпрацювання методом ПВ. Це 
невелика глибина залягання руд (від перших до 80-100 м), достатня водо насиченість рудних 
горизонтів та прийнятні геотехнологічні параметри вилуговування урану. Аналогічне до 
Девладівського також було відпрацьоване Братське родовище (1972-1983 рр.). 
Зацікавленість до цього району щодо можливості видобування урану методом ПВ триває до 
цього часу. Було б дуже доцільно використовувати набутий досвід в інших уранових регіонах 
світу для планування майбутніх рекультиваційних робіт щодо відновлення територій. Адже 
мова йдеться про запуск сірчанокислих розчинів у водоносні горизонти, близько розташовані 
до поверхні в умовах густонаселеної місцевості. 

Діючі урановидобувні підприємства:  Інгульська шахта – 8 км у південно-східному 
напрямку від м. Кропивницький, с. Неопалимівка, Смолінська та Новокостянтинівська шахти 
знаходяться відповідно біля селищ Березівка та Олексіївка Маловиськівського району 
Кропивницької області. 

У 70-тих роках минулого сторіччя центр урановидобувної промисловості в Україні 
перемістився до Кропивницької області, де Мічурінське та Ватутінське уранові родовища 
було введено в експлуатацію. Розроблення цих родовищ триває по сьогоднішній час. Відоме 
державне підприємство «Східний гірничозбагачувальний комбінат» (СхідГЗК), до складу 
якого входять зазначені підприємства – єдине підприємство в Україні, що забезпечує 
видобуток природного урану і виробництво його оксидного концентрату.  

  На сьогоднішній день в країні існує розвинена інфраструктура видобування урану та 
виготовлення уранового концентрату. Родовища, що розробляються, мають великі розміри 
уранових покладів, характеризуються високою міцністю урановмісних порід, що дозволяє 
проходити очисні блоки великих об’ємів, а гірські виробки без кріплення, а також відносно 
простими заходами щодо радіаційного захисту завдяки невеликому вмісту урану в рудах. 

У більшості країнах території, де триває видобування та/або перероблення уранової 
сировини, не відносяться до «уранової спадщини» («uranium legacy sites»). Проте   ми 
пропонуємо розглядати ці території у такому контексті, оскільки за довгі роки експлуатації 
уранових родовищ вони набули усі ознаки радіоактивно забруднених внаслідок активної 
антропогенної діяльності та потребують проведення моніторингу з подальшою 
рекультивацією земель. За даними, опублікованими асоціацією «Український ядерний 
форум», за більше як 50 років на Інгульській шахті пройдено майже 500 кілометрів гірничих 
виробок, пробурено 6,6 тисяч кілометрів свердловин. За більш як 45 років існування 
Смолінської шахти було пройдено 267 кілометрів гірничих виробок, пробурено 6,3 тисяч 
кілометрів свердловин, видобуто майже 28 мільйонів тонн руди. На Новокостянтинівській 
шахті видобуто 1 мільйон тонн руди при запланованій потужності – до 2,5 мільйонів тонн на 
рік [5]. 

Переробні підприємства. Як вище зазначалось, державне підприємство СхідГЗК 
виконує усі роботи з видобування і перероблення уранових руд в Україні. Урановий 
концентрат одержують на гідрометалургійному заводі (ГМЗ) в місті Жовті Води зі змішаної 
рудної маси з чотирьох діючих родовищ, оскільки ці руди одного генетичного типу та 
аналогічні за технологією вилучення урану. Хвостосховища діючого ГМЗ розташовані на 
площі 256 га із середньою активністю відходів 75 Бк/г (за даними [6]. Розглядаються два 
хвостосховища: відпрацьований кар’єр бурих залізняків (КБЗ) та балка Щербаківська (Щ).  

Хвостосховище «КБЖ» розташоване на північній околиці міста. Кар’єр 
використовувався під складування відходів без спеціальних протифільтраційних пристроїв. 
Складування хвостового матеріалу, що представляє собою відходи перероблення уранових 
руд, відбувалося в період з 1964 по 1995 рр. шляхом гідроналиву. Наразі більша частина 
поверхні хвостосховища вкрита ізолюючим шаром грунту, а на решті частини розташований 
ставок, який використовується як резервна ємність.Загальна активність складованого 
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матеріалу - близько 27 000 Кі. Площа хвостосховища становить 55,6 га, об'єм твердих 
відходів 12,4 млн м3. 

Хвостосховище «Щ», яке розташоване 1.5 км на південь від міста, складається з двох 
секцій: «старої» та «нової». «Стара» секція площею біля 100 га використовується як 
резервна, а «нова» продовжує заповнюватися. Пилові частки хвостосховища «Щ» є 
джерелом радіоактивного забруднення повітряного середовища південної частини міста в 
літній період. З обох хвостосховищ виділяється радон, який внаслідок дифузії і перенесення 
вітром призводить до збільшення техногенного радіаційного фону.  

Виробниче об’єднання «Придніпровський хімічний завод» (ВО «ПХЗ») було 
одним з найбільших підприємств з перероблення уранових руд в колишньому СРСР в період 
з 1949 по 1991 рр. На ньому перероблялися уранові руди з усієї країни, а також країн Східної 
Європи. Складний виробничий комплекс складався з об'єктів зберігання і сортування руд, 
системи їх транспортування, розмелювальних цехів, цехів кислотного і содового 
вилуговування, екстракційних цехів методами радіохімії і гідрометалургії, об'єктів 
складування залишків екстракційного виробництва (хвостів) і низькоактивних виробничих 
відходів, а також інших об'єктів на території загалом майже 300 га. Територія колишнього ВО 
«ПХЗ» визнана як «важка спадщина після розпаду СРСР», «територія техногенного 
лиха» [7]. Більша частина об’єктів не експлуатуються, вони залишаються 
незаконсервованими і спричиняють шкоду довкіллю, персоналу та населенню. За даними 
обстежень, виявлено витоки радіаційно забруднених підземних вод до рік Коноплянки та 
Дніпра. Деякі інженерні споруди хвостосховищ знаходяться в аварійному стані, що може 
призвести до виникнення аварійних ситуацій.  

Територія спадщини колишнього ВО «ПХЗ» контролюється на рівні держави, за 
міжнародними проєктами оцінено ризики впливу хвостосховищ технологічних відходів на 
здоров’я людей та навколишнє середовище, розроблено методи (методологію) ремедіації, 
програму заходів на найближчий час. Обговорюються питання використання об’єктів після 
приведення їх у відносно безпечний стан. Однак процес реабілітації такої території дуже 
складний і тривалий (розглядається цифра у 15-20 років). Тому набуває актуальності 
міжнародна співпраця, також важливі діалоги з місцевими органами управління, 
громадськістю регіону, регуляторними органами тощо.  

На урановидобувних і переробних підприємствах країн ЄС активно розвиваються 
програми міжнародної технічної співпраці, спрямовані на надання допомоги в здійсненні 
реабілітаційних проєктів. Аналіз показує, що ефективність виконання таких задач багато в 
чому залежить від наявності відповідних національних стратегій екологічної безпеки, 
нормативних вимог та регуляторних механізмів, а також досвіду в управлінні подібними 
проєктами відповідно до міжнародних стандартів. 

Екологічні наслідки. Особливості впливу на навколишнє середовище 
обумовлюються  надходженням разом з відходами радіоізотопів трьох радіоактивних 
сімейств – урану-238, урану-235 і торію-232. Радіоактивність в основному пов’язана із  
сімейством урану-238. Рівень радіоактивності відходів різний для різних родовищ і залежить, 
головним чином, від вихідного вмісту  урану в руді, фізико-хімічних властивостей руд і 
вміщуючих порід, метеорологічними властивості місцевості, а також активності геохімічних 
процесів, що протікають на родовищі до його розроблення. Мова йдеться про природне 
вилуговування, що обумовлює утворення різних співвідношень урану з продуктами його 
розпаду.  

На більшості сучасних уранових підприємств радіоактивне забруднення вище 
фонового простежується на відстані до 700 м від основного джерела забруднення. На 
територіях, прилеглих до проммайданчиків уранових рудників, воно обумовлене 
механічними втратами уранмістячих речовин, дифузним забрудненням ґрунту, який осідає 
радіоактивним пилом, аерозолями, які утворюються внаслідок експлуатації рудних складів, 
відвалів, автомобільних доріг та залізниць.    

Особливий вид забруднення (атмосферного повітря, підземних та поверхневих вод, 
ґрунту, рослинності)  пов'язаний із роботою ГМЗ – забрудненням від хвостосховищ – місць 
складування і довготривалого зберігання відходів перероблення руди. При переробленні 
уранової руди близько 14% сумарної активності переходить в урановий концентрат, в якому 
знаходиться 90% урану. Після розпаду короткоживучих дочірніх продуктів залишається 
близько 70% початкової активності, зумовленої 230Th і його дочірніми продуктами. З огляду 
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на те, що в одній тонні руди, що містить 1 кг урану, знаходиться приблизно 0,15 ГБК урану-
238 і продуктів його розпаду, після вилучення урану з кожною тонною відходів надходить 
приблизно 0,1 ГБК радіоактивних продуктів, тобто 100 Бк/г. За даними досліджень, середня 
активність відходів на хвостосховищах заводів з перероблення руди для України становить 
70 Бк/г, а їх загальна площа 542 га. Дослідники доводять, що з точки зору радіаційного 
впливу на населення переробка урану набагато більш небезпечна, ніж його видобуток 
шахтним способом [6].  

Висновки 
Території уранової спадщини України, де раніше існували або наразі  працюють 

видобувні і переробні підприємства з їх інфраструктурою, та де існують техногенно підсилені 
джерела природного походження, потребують розроблення та впровадження конкретних 
заходів щодо їх реабілітації. Такі заходи потребують багато коштів і плідної співпраці 
державних установ (обв’язково включаючи наукові установи), міжнародних організацій, ДП 
«СхідГЗК», органів місцевого самоврядування та громадських організацій.    
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НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ІНДУЦИРОВАНОЇ АКТИВАЦІЇ АКТИВНОГО 
МУЛУ (ХІМІЧНОГО МУТАГЕНЕЗУ)  НА ОЧИСНИХ СПОРУДАХ М. СУМИ 
 

Сьогодні важко уявити всі можливості, які відкриває перед нами спрямована селекція 
бактерій активного мулу. 

Мета статті. Підкреслюючи деякі особливості в дослідженні біологічного окислення 
забруднюючих речовин стічних вод, ми намагаємося показати, як змінилися наші уявлення 
про механізм цього процесу і які можливості відкриває спрямована селекція бактерій 
активного мулу. 

Для очищення комунальних і промислових стічних вод на станції очисних споруд 
м. Суми використовують традиційну технологію біологічного очищення в аеротенках за 
допомогою мікроорганізмів активного мулу. Використання даної технологій для очищення 
висококонцентрованих стічних вод має низку недоліків: вплив на ефективність очищення 
нерівномірності надходження стічних вод; залежність від температури; залежність від рН 
стоків, що надходять; токсичність ряду забруднюючих речовин до активного мулу 
(нафтопродуктів, СПАР, іонів важких металів, ксенобіотиків тощо); спухання мулу внаслідок 
розвитку нитчастих бактерій та інших чинників.  

Як результат, маємо недостатнє відокремлення активного мулу від очищеної води, 
велику кількість надлишкового мулу, який потребує значних витрат на обробку та утилізацію. 

Стічні води, які надходять  на очисні споруди м. Суми можна охарактеризувати так: 
- концентровані по: азоту амонійному, фосфатам, сірководню; 
- середньоконцентровані по: хлоридам, залізу, зваженим речовинам, БСК5, ХСК, цинку; 
- розбавлені: по сульфатам, міді, хрому. (табл. 1). 
 
Таблиця 1 – Вміст забруднюючих речовин в стічних водах, що надійшли від абонентів 
м Суми на станцію очисних споруд у квітні 2019 року 

 
Аналізуючи отримані результати і враховуючи гідробіологічні показники активного 

мулу, можливо визначити проблеми технологічного процесу біологічної очистки на очисних 
спорудах м. Суми. 

 
№ п/п 

 
Показники 

Середня концентрація 
забруднюючих речовин стічних 
вод, які надходять на станцію 

ОС, мг/дм3 

Допустима концентрація 
забруднюючих речовин 

від абонентів, мг/дм3 

1. рН 7,63 6,5 – 8,5 

2. БСК5 360,0 207,3 
3. БСК  повн. 560,0 201 (проект ) 
4. ХСК 856,70 500 
5. Азот амонійний 44,0 20,0 
6. Сульфати 48,40 77,0 
7. Хлориди 95,0 80,4 
8. Фосфати 14,50 4,9 
9. Завислі речовини 323,2 254,3 (проект-195) 
10. Залізо 1,4 1,0 
11. Цинк 0,74 0,12 
12. Мідь 0,045 0,12 
13. Хром (III) 0,004 0,5 
14. Сірководень 18,7 1,0 
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Сполуки азоту і фосфору входять до складу мікроорганізмів активного мулу та мають 
істотне значення для їх життєдіяльності. Для ефективного процесу біоочистки стічних вод 
повинна бути достатня концентрація основних елементів живлення - органічного вуглецю 
(БСК), азоту і фосфору. При нестачі або перевищенні вмісту азоту та фосфору в стічних 
водах на вході очисних споруд виникає порушення біоценозу активного мулу, що гальмує 
окислення забруднень мікроорганізмами активного мулу в аеротенках. 

Кисень – один з найбільш важливих факторів, який впливає на розвиток та 
життєдіяльність мікроорганізмів активного мулу, і на якість біологічної очистки стічних вод. 
Під час експлуатації труб-аераторів понад терміну придатності відбувається  їх сильне 
засмічення та руйнування, що  призводить до недостатності розчиненого кисню в аеротенках 
і ,відповідно, неякісної біологічної очистки. 

Також, однією з найважливіших проблем  є високий вміст сірководню в стічних водах, 
що надходять на очисні споруди м. Суми. Так, у квітні 2019 року зафіксовано збільшення 
вмісту сірководню в стічних водах до 18,7 мг/л. 

У водах, що містять сірководень, розвиваються сіркобактерії, які уявляють собою 
мікронитки, плаваючі у воді. Масовий розвиток сіркобактерій в активному мулі викликає 
різкий розлад в роботі біологічних споруд: активний мул спучується і погано осідає при 
відстоюванні. [3] 

В результаті сумісного впливу всіх факторів відбувається істотне порушення 
функціонального стану активного мулу, утворюється нитчасте спухання і погіршується 
біологічна очистка стічних вод, як наслідок з’являється піна.   

У квітні 2019 року після проведення мікроскопічного аналізу активного мулу і піни, яка 
утворилася в аеротенках на очисних спорудах м. Суми, були ідентифіковані нитчасті 
сіркобактерії: Thiothrix, Beggiatoa, Тип 021N (рис. 1, 2, 3). [2] 

  

 
Рисунок 1 – Нитчасті сіркобактерії Thiothrix в активному мулі ОС м. Суми. 
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Рисунок 2 – Нитчасті сіркобактерії Beggiatoa alba в активному мулі ОС м. Суми. 

 
 

 
Рисунок 3 – Нитчасті сіркобактерії Тип 021N в активному мулі ОС м. Суми. 

 
З метою оздоровлення біомаси активного мулу та усунення піни  були проведені 

профілактичні заходи: 
 1) підвищення ферментативної активності мікроорганізмів активного мулу методом 

індуцированої активації (метод хімічного мутагенезу) [1]; 
2) механічне усунення накопиченої піни ( перекачування піни зі вторинних відстійників 

на мулові майданчики). 
Через 5-6 діб після проведення вищезазначених заходів отримали налагодження 

біологічної очистки в аеротенках, цим самим досягли: 
 зникнення піни, як результат зменшення кількості нитчастих бактерій;  
 підвищення видового різноманіття мікроорганізмів активного мулу;  
 поліпшення флокуляційних властивостей активного мулу; 
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 глибоке вилучення сполук азоту і фосфору. 
Але, саме головне, нове розуміння процесів, що відбуваються в середині живих клітин 

(бактерій), при застосуванні методу індуцированої активації мікроорганізмів активного мулу.  
Метод індуцированої активації  є підвищення ферментативної активності 

мікроорганізмів активного мулу стимулюючими агентами з подальшою його селекцією. В 
нашому випадку стимулюючими агентами є дві трикарбонові кислоти (лимонна та 
бурштинова кислоти). 

Цикл трикарбонових кислот, будучи одним з найбільш важливих циклів метаболізму 
аеробних організмів (бактерій, найпростіших, грибів, вищих рослин і людини), уявляє собою 
ще й типовий каталітичний цикл. Хоча тепер визнано, що в метаболізмі аеробних бактерій 
цей цикл відіграє центральну роль, а в кінці сорокових років вважалося, що у бактерій він 
відсутній [4]. 

Аеробне дихання бактерій є складним процесом, що включає ферментативні 
окислювально-відновні реакції і пов'язані з синтезом АТФ. Цикл реакцій, в яких субстрат 
окислюється до СО2, при цьому звільнений водень прямує в ланцюг тканинного дихання, де 
надалі окислюється до води., називається циклом Кребса (цикл трикарбонових кислот або 
цикл лимонної кислоти) (рис. 4) [4]. 

 

 
Рисунок 4 – Цикл трикарбонових кислот або цикл лимонної кислоти 

 
Здавалося, що сіркобактерії також відносяться до аеробних бактерій, і повинні 

стимулюватися трикарбоновими кислотами. Але проведений експеримент підтвердив теорію 
про відсутність здатності сіркобактерій до хемолітоавтотрофному і хемолітогетеротрофному 
обміну. Вченими  Інституту мікробіології Росії було доведено наявність перекисного 
механізму окислення сполук сірки і відсутність зв'язку їх окислення з використанням 
клітинами енергії. [5] 

На очисних спорудах м. Суми для обробки активного мулу застосували послідовно, як 
у циклі Кребса, спочатку лимонну кислоту, а потім бурштинову кислоту. Всі розчини 
готувалися на дистильованої воді і в концентрованому вигляді додавалися в суміш 
обробленого мулу в необхідній розрахунковій кількості. Зміна послідовності трикарбонових 
кислот або використання інших стимулюючих агентів ( міді сірчанокислої) не призвело до 
очікуваних результатів. 

За рік випробувань цього методу було доведено, що індуцирована активація 
активного мулу забезпечує ефективну боротьбу з нитчастим спуханням активного мулу в 
аеротенках, а також цей метод призводить до збільшення швидкості і глибини вилучення 
забруднюючих речовин, особливо сполук азоту і фосфору (табл. 2). 
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Таблиця 2 – Результати проведення методу індуцированої активації  мікроорганізмів 
активного мулу на станції очисних споруд у квітні 2019 року 

 
Висновки 
На підставі вивчення методу індуцированої активації мікроорганізмів активного мулу 

на станції очисних споруд м Суми можна зробити наступний висновок: 
1. Такі хімічні реагенти, як лимонна кислота і бурштинова кислота, стимулюють ріст 

колоній аеробних бактерій зі здатністю синтезувати різноманітні ферменти і 
збільшувати свою біомасу. 

2. Застосування трикарбонових кислот дає можливість пригнічувати розвиток нитчастих 
бактерій. 

3. Зміна біоценозу активного мулу після обробки трикарбоновими кислотами йде в 
напрямку, адаптованому до заданого складу стічних вод і містить всі ферментні 
системи, необхідні для деградації присутніх забруднюючих речовин, особливо сполук 
азоту і фосфору. 

4. Застосування даного методу дає істотне підвищення спадкової різноманітності 
мікроорганізмів активного мулу. 
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Дата 

Концентрації 
сірководню 

на вході ОС, 
мг/дм3 

Концентрації на виході ОС, мг/дм3 

NH4 
+ NО2 

- NО3 
- РО4

3- Завислі 
речовини 

До проведення обробки 
2-3.04. 2019 р. 18,4 4,63 2,33 17,75 6,40 17,6 

16-17.04 
2019 р. 

17,0 11,58 1,63 16,15 9,20 20,4 
 

23-24.04 
2019 р. 

20,8 10,04 3,80 12,51 10,04 32,0 
 

Після проведення обробки 
6-7.05 2019 р. 22,5 8,01 4,3 3,52 5,33 32,4 

14-15.05. 
2019 р. 

22,7 4,15 0,95 17.85 1,40 16,2 

28-29.05 
2019 р. 

19,0 3,68 0,41 9,98 0,93 15,0 

ПДК 1,0 6,14 1,0 28,0 5,7 15,0 

https://chem21.info/info/612217/
http://www.dslib.net/micro-biology/izuchenie-sistematiki-fiziologii-i-osobennostej-sernogo-metabolizma-bescvetnyh.html
http://www.dslib.net/micro-biology/izuchenie-sistematiki-fiziologii-i-osobennostej-sernogo-metabolizma-bescvetnyh.html
http://www.dslib.net/micro-biology/izuchenie-sistematiki-fiziologii-i-osobennostej-sernogo-metabolizma-bescvetnyh.html
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПАКЕТІВ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ 
АНАЛІЗУ ДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕКОСИСТЕМІ 

 
Серед найбільш актуальних проблем сьогодення виділяється проблема з'ясування 

причин і меж стійкості складних динамічних екосистем, які складаються з великого числа 
компонентів [1]. На даний час практично неможливо уявити процес побудови еколого-
математичних моделей без використання спеціалізованих програмних засобів. очевидно, що 
вибір програмного забезпечення дуже широкий і перед користувачем виникає проблема 
вибору того засобу, який дозволить найкращим чином побудувати модель екосистеми, яка 
буде не тільки зручною для користувача, але і такою, що адекватно відображає реальну 
ситуацію. Від самого початку, методи моделювання та імітаційні технології були зосереджені 
на лінійних взаємозв'язках, оскільки можливості моделювання нелінійних екосистем були 
дуже обмежені. Однак практично будь-який значущий процес в екосистемах має на увазі 
нелінійність. Причому складність не обов'язково залежить від кількості компонентів в 
екосистемах, оскільки навіть проста нелінійна екосистема може бути дуже складною для 
розуміння і вирішення. Існує ряд програмних засобів, які дозволяють будувати моделі 
екосистеми без використання складних математичних функцій і знання спеціальної мови 
програмування. Прикладом таких засобів можуть служити різні пакети імітаційного 
моделювання як CASE-засоби (Ithink, Vensim, Pilgrim, Stella та ін.). Але такі засоби не завжди 
задовольняють вимогам дослідників, зосереджених на більш суворому, математично 
вивіреному аналізі динамічних процесів, що відбуваються в екосистемах. Ті користувачі, які 
ведуть теоретичні дослідження і володіють більш ґрунтовними знаннями в теорії динамічних 
екосистем, зазвичай вважають за краще використовувати системи комп'ютерної математики 
(MatLab, MathCAD, Maple та ін.), які дозволяють використовувати широкий спектр 
математичних функцій і ряд спеціалізованих засобів для моделювання нелінійних екосистем. 
Спочатку для здійснення розрахунків процесів, що відбуваються в екосистемах 
використовувалися різні універсальні мови програмування. 

На початку 90-х рр. ХХ століття на зміну їм прийшли спеціалізовані системи 
комп'ютерної математики. Серед них найбільшу популярність здобули системи MatLab, 
MathCAD, Mathematica, Maple та ін. Кожна з цих систем має свої переваги і недоліки. 

Розглянемо більш докладно основні математичні пакети. 
Пакет Maple - пакет символьних обчислень, розроблений фірмою Waterloo Maple 

Software. Ця система розрахована на широке коло користувачів і є типовою інтегрованою 
системою, тобто включає в себе мову програмування, редактор документів бібліотеки 
функцій та ін. Maple має великі можливості для роботи з диференціальними рівняннями як в 
символьному, так і в чисельному вигляді. 

Також слід зазначити, що система має достатній рівень абстракції для відтворення не 
тільки основних формул, а й деяких доказів. 

У Maple включені пакети підпрограм для розв'язання задач лінійної і тензорної 
алгебри, Евклідової і аналітичної геометрії, теорії чисел, теорії імовірностей і математичної 
статистики, комбінаторики, теорії груп, інтегральних перетворень, чисельної апроксимації і 
лінійної оптимізації (симплекс метод), задач фінансової математики та ін. 

Водночас є ряд розширень, які можуть використовуватися для проведення 
досліджень в екології [2]. 

Переваги пакету Maple: 
 інтуїтивно зрозумілий інтерфейс; 
 простота управління параметрами і легкість підготовки графічних процедур; 
 засоби чисельного моделювання; 
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 вбудовані бібліотечні функції; 
 вбудовані математичні пакети; 
 створення призначеного для користувача інтерфейсу; 
 мова програмування; 
 вбудована довідкова система. 

Недоліки пакету Maple: 
 умовності і неточності в символьних обчисленнях; 
 невдала інтеграція Maple з Excel. 

Пакет Mathematica був створений в 1988 році фірмою Wolfram Research, Inc. для 
здійснення символьних і чисельних обчислень. Система Mathematica є однією з найбільших 
програмних систем, вона реалізує одні з найефективніших алгоритмів обчислень. 
Mathematica дозволяє вирішувати завдання з лінійної алгебри (включаючи приведення 
квадратичних форм до канонічного вигляду і приведення лінійного оператора до жорданової 
форми), з математичного аналізу, тензорного аналізу, теорії диференціальних рівнянь (як 
звичайних, так і в часних похідних). 

За допомогою системи Mathematica можна обчислювати інтеграли (певні і 
невизначені), вирішувати диференціальні рівняння (чисельно і аналітично). Причому за 
допомогою цієї системи можна отримати не тільки остаточну відповідь, але і здійснити 
проміжні обчислення (наприклад, розкладання правильної раціональної функції в суму 
елементарних дробів).  

Також Mathematica має потужний графічний пакет для двовимірних і тривимірних 
побудов, а також додаток World Plot для побудови географічних карт. Ще однією особливістю 
даної системи є можливість обробляти файли в форматі цифрового звуку і генерувати 
звукові сигнали складних хвильових форм [3]. 

Переваги пакету Mathematica: 
 проблемно-орієнтована мова програмування; 
 велика кількість пакетів-розширень; 
 комплексна візуалізація всіх етапів обчислень; 
 підтримує формат MathML; 
 вбудовані функції; 
 зручна довідкова система; 
 робота з анімацією і звуком; 
 інтеграція з пакетами Excel і Word. 

Недоліки пакету Mathematica: 
 досить складний для розуміння інтерфейс; 
 вимагає багато місця на жорсткому диску. 

Пакет MathCAD є міжнародним стандартом для технічних обчислень. Він 
розроблений фірмою Mathsoft, Inc. MathCAD і є одним з найпростіших та зручних засобів 
для здійснення математичних обчислень.  

MathCAD  
- має велику бібліотеку вбудованих функцій і чисельних методів; 
- дозволяє здійснювати символьні обчислення і будувати графіки різних типів; 
- включає засоби для підготовки друкованих документів і Web-сторінок; 
- сумісний з Microsoft Office.  

Також система дозволяє програмувати призначені для користувача функції, причому 
мова програмування максимально наближена до математичної мови. Робота з програмою 
MathCAD інтуїтивно зрозуміла навіть для непідготовленого користувача, і для простих 
завдань нагадує роботу з калькулятором, має дуже багато операцій [4]. 

Переваги пакету MathCAD: 
 використання можливостей пакету Maple; 
 зручний інтерфейс призначений для користувача; 
 швидке здійснення чисельних розрахунків; 
 розрахований практично на будь-якого користувача; 
 найбільш пристосований для конструкторської діяльності; 
 вбудовані бібліотечні функції; 
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 можливість передавати результати в мережу Internet в режимі оn-line; 
 підтримує формат TeX; 
 вбудована довідкова система. 

Недоліки пакету MathCAD: 
 обмежені можливості в області комп'ютерної алгебри; 
 невелика, в порівнянні з іншими пакетами, кількість додаткових можливостей. 

Пакет MatLab являє собою добре апробовану і надійну систему математичного 
моделювання, розраховану на рішення самого широкого кола математичних задач з 
поданням даних в матричній формі, запропоновану фірмою Math Works, Inc.  

Основним призначенням MatLab є моделювання, аналіз візуалізація динамічних 
процесів, що мають відношення до різноманітних сфер діяльності людини. В системі MatLab 
присутні досить багато вихідних текстів програмних модулів - функцій, тестових прикладів. 
Така відкритість дає можливість користувачеві не тільки розібратися в алгоритмах, але і 
модифікувати їх для своїх додатків і розширити сферу застосування пакета. 

Звичайно, MatLab поступається системам візуального програмування за низкою 
аспектів, але його можливості в цій області досить широкі і посилюються наявністю 
спеціалізованих додатків [5]. Також в системі ретельно відпрацьовані засоби візуалізації 
результатів обчислень і відображення різних графічних об'єктів. 

Переваги пакету MatLab: 
 використання можливостей пакету Maple; 
 потужні засоби діалогу, графіки та комплексної візуалізації; 
 вбудовані бібліотечні функції; 
 вбудовані математичні, фінансові, статистичні пакети; 
 створення призначеного для користувача інтерфейсу; 
 мова програмування високого рівня; 
 вбудована довідкова система; 
 пакет-розширення Simulink для моделювання динамічних систем; 
 вбудовані пакети для зв'язку з Excel і Word; 
 підтримка засобів Java. 

Недоліки пакету MatLab: 
 відсутність символьних обчислень; 
 вимагає багато місця на жорсткому диску. 

 
Порівняння цих пакетів між собою показує, що кожен з них має свої переваги і 

недоліки. Вибір системи комп'ютерної математики для вирішення завдання імітаційного 
моделювання нелінійних взаємозв'язків в екосистемах повинен обумовлюватися не тільки 
особистими перевагами користувача, але і цілями дослідження, оскільки набір функцій в 
пакетах не зовсім ідентичний. 

Продемонструємо на прикладі моделювання стійкості в екосистемах під час зовнішніх 
впливів можливості пакетів, що наведені вище (MatLab, MathCAD, Mathematica, Maple), а 
також CASE-засобів (Ithink і Stella) [6].  

Метою задачі індуктивного моделювання складних процесів екосистеми є Виявлення 
неявних причинно-наслідкових зв'язків і закономірностей, прихованих даних, і подання їх в 
явній формі математичних моделей. При цьому в багатьох випадках ця задача розв'язується 
за умов істотної неповноти та невизначеності даних. Імітаційне моделювання стійкості в 
екосистемах під час зовнішній дії буде складатись з двох окремих етапів: створення моделі і 
аналіз побудованої моделі з метою прийняття рішення [7]. Однак кожен з цих етапів включає 
кілька проміжних фаз, які мають свою специфіку і, незважаючи на видиму простоту, є дуже 
тонким процесом, найменші помилки в якому можуть привести до небажаних наслідків, 
виправити які буде дуже важко. 

Виділимо такі етапи імітації [8]: 
1. формулювання проблеми; 
2. формулювання математичної моделі; 
3. складання програми на ЕОМ; 
4. оцінка придатності моделі; 
5. планування експерименту; 
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6. обробка результатів експерименту. 
Спочатку потрібно ясно і точно визначити цілі імітаційного експерименту, оскільки, 

очевидно, що експеримент, проведений тільки заради імітації, ніякої практичної користі не 
має. 

Цілі можна сформулювати у вигляді: 
- питань, на які потрібно відповісти; 
- гіпотез, які потрібно перевірити; 
- впливів, які потрібно оцінити. 

Слід також сформулювати критерії оцінки можливих відповідей на питання або 
критерії прийняття гіпотез або довірчі інтервали для оцінок впливу. 

На другому етапі будується математична модель, яка пов'язує ендогенні змінні 
екосистеми з її управляючими і екзогенними змінними. При побудові моделі стійкості в 
екосистемах слід приділити увагу складності моделі, кількості змінних і структурі екосистеми. 
Також на цьому етапі оцінюються параметри моделі екосистеми і її попередня адекватність.  

Третій етап присвячується процесам складання програми на ЕОМ, введення даних і 
початкових умов. У разі нестачі даних їх слід згенерувати. 

В процесі оцінки придатності моделі екосистеми перевіряють наскільки добре модель 
відображає дані за минулі періоди часу і наскільки точні її прогнози щодо майбутніх періодів. 

Побудова динамічної моделі нелінійної екосистеми має на увазі роботу з системами 
диференціальних і різницевих рівнянь, тому в рамках даної роботи буде доречно розглянути 
функції, які застосовуються для вирішення систем диференціальних рівнянь. 

Для вирішення звичайних диференціальних рівнянь були застосовані чисельні 
методи, які реалізовані в спеціальних функціях-обчислювача. 

Наведений на малюнку графік ілюструє аналіз стійкості нелінійної екосистеми (стану 
рівноваги) під час зовнішньої дії, розрахований за допомогою таких пакетів імітаційного 
моделювання (знизу – до гори). 

 MatLab – 1; 
 Maple – 2; 
 MathCAD – 3; 
 Mathematica – 4; 
 Stella – 5; 
 Ithink – 6.  

 
 

Рисунок 1 – Аналіз стійкого стану нелінійної екосистеми розрахований за допомогою 
різних пакетів імітаційного моделювання. 
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Таким чином, побудова системно-динамічних моделей рівноважного стану в 
екосистемах, розрахована за допомогою різних пакетів імітаційного моделювання дозволяє 
отримати досить наочні моделі для практичного використання в ході аналізу стійкого стану 
нелінійної екосистеми під час зовнішньої дії. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБУ ІНАКТИВАЦІЇ АНТИБІОТИКІВ ШЛЯХОМ ЙОГО ДЕСТРУКЦІЇ 
ОЗОНО-ПОВІТРЯНОЮ СУМІШШЮ З МЕТОЮ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ І ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ 

 
На сьогодні екологічною проблемою сучасного суспільства є стрімке забруднення 

водних ресурсів всього світу фармацевтичною продукцією, утому числі, антибіотиками. За 
даними Йоркського університету (Велика Британія), забруднення антибіотиками охопило дві 
третини водних шляхів планети. Авторами [1] експериментально встановлено, що до 90% 
антибіотиків, що застосовуються, потрапляють у довкілля: ґрунт і водні об’єкти. Залишки 
медичних препаратів потрапляють в річки через відходи життєдіяльності людини і тварин, а 
також через очисні споруди, в тому числі, фармацевтичних підприємств [1-3]. З іншого боку 
під впливом антибіотиків може суттєво змінюватися біоценоз водних об’єктів. А 
хвороботворні бактерії поступово стають несприйнятливими впливу антибіотиків. 

В УКРНДІЕП сумісно з ІПХНМУ ННЦ ХФТІ проведені експериментальні дослідження 
спрямовані на інактивацію бактерицидних властивостей розчину антибіотику під час його 
оброблення озоно-повітряною сумішшю.  

Мета дослідження – оцінка ефективності інактивації антибіотику ципрофлоксацину 
гідрохлориду озоном у водному розчині. 

Матеріали та методи – досліджували зразок антибіотику, який належить до групи 
фторхинолонів - ципрофлоксацину гідрохлорид (надалі - ЦФ).  

Для оцінювання бактерицидної активності ЦФ використовували тест-об’єкт - культуру 
кишкової палички - Escherichia coli В.  

Метод дослідження – хімічний та біохімічний.  
Спосіб оброблення – продувка зразка водного розчину антибіотика ЦФ, в обсязі 1 літр  

озоно-повітряною сумішшю крізь диспергатор (барботаж).  
Оцінювання бактерицидної активності ЦФ до і після його оброблення проводили за 

біохімічним методом шляхом визначення ферментативної активності (комплексу 
дегідрогеназ) Escherichia coli В. Для визначення комплексу дегідрогеназ (надалі - ДГА) 
використовували модифіковану методику визначення ДГА під час технологічного контролю 
роботи аеротенків [4]. ДГА - є показником метаболізму мікроорганізмів тест-об'єкта і чуйно 
реагує на вплив токсичних речовин, у тому числі, на антибіотики. Шляхом порівняння ДГА 
тест-об'єкта, що розвивався в оптимальних умовах зростання і ДГА тест-об'єкта, що 
знаходився під час контакту з розчином ЦФ, оцінювали ступінь бактерицидного впливу ЦФ на 
тест-об'єкт при різних режимах оброблення. 

Результати. Розчин антибіотика ЦФ у концентрації 5 мг/дм3 за активною речовиною 
оброблювали озоно-повітряною сумішшю при концентрації озону 15 г/дм3. Період 
оброблення складав 10, 20, 30, 40 і 60 хвилин. Розчин ЦФ і зразки розчину ЦФ, які 
оброблювали, змішували зі суспензією Escherichia coli В (тест-об’єкт) у концентрації 108 
клітин в см3. Результати впливу зразків ЦФ до і після оброблення на тест-об’єкт надані на 
рис. 1 - 2. 

З отриманих даних (рис.1) видно, що ДГА тест-об’єкта в обидвох серіях експерименту 
мала максимальні величини - 7,04 мг/дм3 і 8,69 мг/дм3 (токсичний вплив відсутній), проте 
розчин ЦФ пригнічував життєдіяльність тест-об’єкта, що виражалося у зниженні 
ферментативної активності мікроорганізмів в 4-5 разів. Оброблення зразків ЦФ озоном 
сприяло окисленню антибіотика, розчин якого втрачав бактерицидні властивості, що 
виражалося в збільшені ДГА в мікроорганізмах тест-об’єкта, які контактували з обробленими 
зразками. 
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Рисунок 1 – Визначення ДГА тест-об'єкта 
 

 
 

Рисунок 2 – Залежність ступеня токсичності зразків від періоду оброблення 
 

 
Також розчин ЦФ оброблених зразків зменшив токсичну дію (рис.2) щодо тест-об’єкта. 

Якщо ступень токсичності розчину ЦФ до оброблення озоно-повітряною сумішшю складала 
79% – 81%, то оброблення розчину ЦФ дозволило зменшити негативний вплів антибіотику 
аж до повної його інактивації. Зменшення токсичності залежало від періоду оброблення, так 
найбільший ефект спостерігався після 30 хв. окиснення антибіотику озоном. 
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Висновки 
Оброблення розчину антибіотику ЦФ озоно-повітряною сумішшю при концентрації 

озону 15 г/дм3 призводить до руйнування структури ЦФ, істотного зменшення його  
бактерицидної  дії та ступеня токсичності відносно до тест-об’єкта  (бактерій Escherichia coli 
В).  
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ЯКІСТЬ ВОДИ р. СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ НА ТРАНСКОРДОННІЙ ДІЛЯНЦІ В МЕЖАХ 
с. ОГУРЦОВО 

 
Сіверський Донець – важливе джерело прісної води сходу України. Басейн 

р. Сіверський Донець включає території Харківської, Донецької та Луганської областей, яким 
для забезпечення своїх господарських комплексів необхідна велика кількість водних 
ресурсів. Щорічно Україна споживає більш ніж 2 км3 води з р. Сіверський Донець. Попри те 
водозабезпеченість регіону залишається низькою, а інтенсивність використання річкового 
стоку басейну у два рази перевищує середній рівень використання річкового стоку по Україні. 
Негативні антропогенні зміни обмежують можливість використання водних ресурсів для 
задоволення господарсько-питних потреб. За таких обставин важливою і актуальною є 
об'єктивна інформація про їх стан. Таким чином, від стану басейну р. Сіверський Донець у 
значній мірі залежить стан та економічний розвиток регіону [1].  

Сіверський Донець протікає по території Росії та України. На територію України 
потрапляє в районі с. Огурцово. Оцінка якості води у цьому пункті дозволяє оцінити 
транскордонний внесок забруднюючих речовин на територію України.  

Дослідження двох проб води р. Сіверський Донець, відібраних у травні 2019 року з 
проміжком в один тиждень, проведено лабораторією еколого-аналітичних досліджень 
УКРНДІЕП. Під час досліджень визначено фізико-хімічні показники основного складу, вміст 
біогенних речовин, металів та мікроелементів, стійких органічних забруднюючих речовин 
(СОЗ). Визначення вмісту забруднюючих речовин проведено з використанням 
стандартизованих методик хімічного аналізу [2-5]. Вміст важких металів та мікроелементів 
визначено методом оптичної емісійної спектроскопії з індуктивно зв'язаною плазмою на ІЗП-
ОЕС спектрометрі PlasmaQuant PQ 9000 Elite, вміст ртуті – методом атомно флуорисцентної 
спектроскопії на аналізаторі Millenium Merlin, вмісту СОЗ – методом газової хроматографії-
мас-спектрометрії на хромато-мас-пектрометрі Agilent 6890N/5975B. 

В таблицях 1 – 6 наведено середні значення показників за досліджуваний період та 
відповідний напіврозмах. Для показників, які були виміряні лише в одній пробі або вміст яких 
в обох пробах не перевищив межу кількісного визначення, дані щодо напіврозмаху не 
наведено.  

Перевищення нормативів екологічної безпеки водокористування (гранично 
допустимих концентрацій речовин для води водних об’єктів рибогосподарського 
водокористування, ГДКр.г. [7] та гранично допустимих концентрацій речовин для води 
водних об'єктів, вода яких використовується для задоволення питних, господарсько-
побутових та інших потреб населення, ГДКг.п. [8]) розраховані для випадків відповідного 
водокористування. Перевищення нормативів і клас якості питної води розраховані за ДСТУ 
4808:2007 для випадку джерел централізованого питного водопостачання. 

За показниками основного іонного складу вода р. Сіверський Донець є 
гідрокарбонатно-кальцієво-натрієвою.  

За показниками основного складу (табл. 1) перевищень нормативів екологічної 
безпеки водокористування не спостерігається. Одночасно, вода є обмежено придатною для 
централізованого питного водопостачання за жорсткістю та лужністю (четвертий клас якості 
по цих показниках).  
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Таблиця 1 – Показники основного складу води р. Сіверський Донець в районі с. Огурцово 

Показник, одиниця 
вимірювання 

Середнє значення, 
(напіврозмах) 

Кратність 
перевищення 

ГДКр.г. 

Кратність 
перевищення 

ГДКг.п. 

Клас якості 
води за ДСТУ 

4808 
рН, од, рН 8,00, (0,07) В межах ГДК В межах ГДК 2 

Кальцій, мг/дм3 116, (4) 0,64 – – 
Магній, мг/дм3 16, (1) 0,4 – 2 
Натрій, мг/дм3 102, (4) – – – 
Калій, мг/дм3 7, (0) 0,14 – – 

Хлориди, мг/дм3 36, (1) 0,12 0,10 2 
Сульфати, мг/дм3 97, (0) 0,97 0,19 2 
Гідрокарбонати, 

мг/дм3 
511, (23) – – – 

Мінералізація, мг/дм3 885, (33) 0,89 0,89 3 
Жорсткість, 
ммоль/дм3 

7,1, (0,3) – – 4 

Лужність, ммоль/дм3 8,4, (0,4) – – 4 
Кольоровість 

(фільтрована), град, 
66,5, (7,5) – – 2 

Кремній, мг/дм3 7,52, (0,62) – 0,75 – 
 
Результати визначення масових концентрацій сполук біогенних елементів (табл. 2) 

свідчать про перевищення нормативів ГДКр.г. амонієм, нітритами та органічними 
речовинами, ГДКг.п. – органічними речовинами. Четвертий клас якості води у разі 
використання для централізованого питного водопостачання встановлено за вмістом 
фосфатів.  

 
Таблиця 2 – Вміст біогенних елементів у воді р. Сіверський Донець в районі с. Огурцово 

Показник, одиниця 
вимірювання 

Середнє 
значення, 

(напіврозмах) 

Кратність 
перевищення 

ГДКр.г. 

Кратність 
перевищення 

ГДКг.п. 

Клас якості 
води за ДСТУ 

4808 

Амоній, мг/дм3 0,5, (0,1) 1,7 0,19 3 

Нітрити, мг/дм3 0,10, (0,01) 1,3 0,03 3 

Нітрати, мг/дм3 2,3, (0,3) 0,06 0,05 3 

Фосфати, мг/дм3 1,5, (0,9) 0,71 – 4 

ХСК, мгО/дм3 28, (11) 1,9 1,9 3 

БСК5, мгО2/дм3 5,6, (2,5) 1,9 1,9 – 

 
Таблиця 3 – Масові концентрації токсичних неметалів у воді р. Сіверський Донець районі 
с. Огурцово 

Показник, 
одиниця 

вимірювання 

Середнє значення, 
(напіврозмах) 

Кратність 
ГДКр.г. 

Кратність 
ГДКг.п. 

Клас якості 
води за ДСТУ 

4808 

Броміди, мг/дм3 0,14, (0,04) 0,01 0,70 2 

Фториди, мг/дм3 0,12, (0,03) 0,16 0,17 1 

Миш'як, мг/дм3 0,0082, (0,0026) 0,16 0,16 2 

Бор, мг/дм3 0,0912, (0,0191) 0,18 0,18 1 

Селен, мг/дм3 0,0321, (0,0107) 16 3,2 4 

 
За результатами визначення масової концентрації токсичних неметалів (табл. 3) 

значне перевищення нормативів екологічної безпеки водокористування встановлено для 
селену, а саме 16•ГДКр.г. та 3,2• ГДКг.п. Саме за масовою концентрацією селену 
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встановлено четвертий клас якості води для потреб централізованого питного 
водопостачання. 

За результатами визначення вмісту металів у воді (табл. 4) перевищення того чи 
іншого нормативу екологічної безпеки водокористування спостерігається для таких 
елементів, як алюміній, кадмій, марганець, стронцій. Але оцінювання якості води для цілей 
централізованого питного водопостачання за цими показниками відповідає  
першому та другому класам якості («відмінна» та «добра» якість). За вмістом кадмію воду 
віднесено до третього класу якості питної води («задовільна» якість), а за вмістом сурми –до 
четвертого класу («обмежено придатна»). Отримані результати для заліза, марганцю, цинку, 
міді та хрому добре співставлюються з ретроспективними літературними даними [1].  

 

Таблиця 4 – Вміст металів у воді р. Сіверський Донець районі с. Огурцово 

Показник, одиниця 
вимірювання 

Середнє 
значення, 

(напіврозмах) 

Кратність 
ГДКр.г. 

Кратність 
ГДКг.п. 

Клас якості 
води за ДСТУ 

4808 
Срібло, мг/дм3 0,0065, (0,0040) 0,065 0,13 – 

Алюміній, мг/дм3 0,0608, (0,0042) 1,5 0,12 2 

Барій, мг/дм3 0,0296, (0,0004) 0,30 0,30 1 

Берилій, мг/дм3 менше 0,0001 – - 1 

Вісмут, мг/дм3 менше 0,017 - - – 

Кадмій, мг/дм3 0,0026, (0,0016) 0,52 2,6 3 

Кобальт, мг/дм3 0,0043, (0) 0,43 0,043 1 

Хром, мг/дм3 0,0042, (0) 0,84 0,084 1 

Мідь, мг/дм3 0,0056, (0,0002) - 0,0056 2 

Залізо, мг/дм3 0,0728, (0,0035) 0,73 0,24 2 

Літій, мг/дм3 0,0122, (0,0001) 0,6 0,4 2 

Марганець, мг/дм3 0,0682, (0,0023) 6,8 0,68 2 

Нікель, мг/дм3 0,0063, (0,0002) 0,63 0,063 1 

Свинець, мг/дм3 0,0048, (0) 0,048 0,16 1 

Стронцій, мг/дм3 0,892, (0,004) 8,9 30 – 

Сурма, мг/дм3 0,0012, (0,0002) 0,01 0,02 4 

Титан, мг/дм3 0,0074, (0,0050) 0,12 0,074 – 

Цинк, мг/дм3 0,0054, (0,0006) 0,54 0,0054 1 

Галій, мг/дм3 0,0014, (0,0004) – – – 

Індій, мг/дм3 менше 0,05 – – – 

Талій, мг/дм3 менше 0,001 – – – 

Ртуть, мг/дм3 менше 0,00002 менше 0,4 менше 0,04 1 
 

Масові концентрації таких пріоритетних забруднюючих речовин як синтетичні 
поверхнево-активні речовини СПАР та нафтопродукти (табл. 5) перевищують нормативи 
екологічної безпеки водокористування у разі оцінювання якості води для цілей 
рибогосподарського водокористування. 

 

Таблиця 5 – Вміст нафтопродуктів та СПАР у воді р. Сіверський Донець районі 
с. Огурцово 

Показник, одиниця 
вимірювання 

Результат 
вимірювання 

Кратність 
ГДКр.г. 

Кратність 
ГДКк.п. 

Клас 
якості 
води 

СПАР, мг/дм3 0,12 1,2 – 3 

Нафтопродукти, мг/дм3 0,065 1,3 0,22 3 
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За результатами оцінки масових концентрацій стійких органічних забруднювачів СОЗ, 
інших токсичних органічних речовин (табл. 6) перевищень жодного з нормативів екологічної 
безпеки водокористування не виявлено. Оцінювання якості води для цілей централізованого 
питного водопостачання за цими показниками демонструє «відмінний» клас. 

 
Таблиця 6 – Масові концентрації СОЗ у воді р. Сіверський Донець районі с, Огурцово 

Показник, одиниця 
вимірювання 

Результат 
вимірювання 

Показник, одиниця 
вимірювання 

Результат 
вимірювання 

-ГХЦГ, мкг/дм3 менше 0,01 2-Нітрофенол, мг/дм3 менше 0,001 

-ГХЦГ, мкг/дм3 менше 0,01 
2,4-Диметилфенол, 

мг/дм3 
менше 0,001 

Ліндан, мкг/дм3 менше 0,01 
2,4-Дихлорфенол, 

мг/дм3 
менше 0,001 

Гептахлор, мкг/дм3 менше 0,01 
1,2,4-Трихлорбензол, 

мг/дм3 
менше 0,001 

Алдрін, мкг/дм3 менше 0,01 Нафталін, мг/дм3 менше 0,001 

Діелдрін, мкг/дм3 менше 0,01 п-Хлоранілін, мг/дм3 менше 0,001 

п,п- ДДЕ, мкг/дм3 менше 0,01 
1,1,2,3,4,4-Гексахлор-
1,3-бутадієн, мг/дм3 

менше 0,001 

п,п- ДДД, мкг/дм3 менше 0,01 
1,2,3,4,5,5-Гексахлор-
1,3-циклопентадієн, 

мг/дм3 
менше 0,001 

п,п- ДДТ, мкг/дм3 менше 0,01 
2,4,6-

Трихлорфенол,мг/дм3 
менше 0,001 

Фенол, мг/дм3 менше 0,001 
2,4,5-Трихлорфенол, 

мг/дм3 
менше 0,001 

2-Хлорфенол, мг/дм3 
менше 0,001 

2-Хлорнафталін, 
мг/дм3 

менше 0,001 

1,3-Дихлорбензол, мг/дм3 менше 0,001 o-Нітроанілін, мг/дм3 менше 0,001 

1,4-Дихлорбензол, мг/дм3 менше 0,001 m-Нітроанілін, мг/дм3 менше 0,001 

1,2-Дихлорбензол, мг/дм3 
менше 0,001 

2,4-Динітрофенол, 
мг/дм3 

менше 0,001 

2-Метилфенол, мг/дм3 менше 0,001 р-Нітроанілін, мг/дм3 менше 0,001 

4-Метилфенол, мг/дм3 
менше 0,001 

Гексахлорбензол, 
мг/дм3 

менше 0,001 

Гексахлоретан, мг/дм3 
менше 0,001 

Пентахлорфенол, 
мг/дм3 

менше 0,001 

Нітробензол, мг/дм3 менше 0,001 Бензо[а]пірен, мг/дм3 менше 0,001 

 
Таким чином, вода р. Сіверський Донець на межі України та Російської федерації 

демонструє перевищення нормативів екологічної безпеки водокористування за деякими 
показниками. Також за деякими показниками вода є обмежено придатною для використання 
у якості джерела централізованого питного водопостачання. Проте однозначно виявити 
транскордонний антропогенний внесок в забруднення р. Сіверський Донець неможливо без 
вичерпних досліджень складу води річки та її приток на території Російської федерації. 
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АНТРОПОГЕННІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД 
ОЗЕР ЛИМАНСЬКОЇ ГРУПИ ТА ДІЛЯНКИ РІЧКИ СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ  

 
Зміївська ТЕС входить до переліку екологічно небезпечних об’єктів 

загальнодержавного значення, функціонування якої є суттєвим чинником формування стану 
гідроекосистеми регіону. До водних об'єктів, що підпадають під вплив енергетичного 
комплексу Зміївської ТЕС, в першу чергу, належать: річка Сіверський Донець на ділянці від с. 
Черкаський Бишкин вниз за течією до с. Червоний Донець, ставок - охолоджувач ТЕС, озера 
Світличне, Сухий Лиман, Комишувате, Чайка та Личове. Зі зростанням антропогенного 
навантаження на озера Лиманської групи та річку Сіверський Донець відбуваються негативні 
зміни, що стосуються всіх сторін існування водної екосистеми [1-3]. Метою роботи є 
визначення та аналіз факторів, що впливають на формування якості води та гідроекосистему 
водних об'єктів, що знаходяться в зоні впливу Зміївської ТЕС. 

Формування екологічного стану озер Лиманської групи відбувається за рахунок 
надходження забруднюючих речовин з викидами Зміївської ТЕС, поверхневим стоком, з 
водозбору та фільтраційними водами. На стан поверхневих вод впливає надходження в 
озеро Чайку очищених господарсько-побутових вод смт. Слобожанське, Зміївської ТЕС і вод 
золовідвалу. Всі категорії стічних вод скидаються у р. Сіверський Донець (рис. 1).  

Залежно від шляхів надходження забруднюючих речовин до досліджуваних 
поверхневих вод виділяють джерела прямого техногенного впливу, які характеризуються 
безпосереднім надходженням забруднюючих речовин - іженерно-технічних систем 
водовідведення Зміївської ТЕС при експлуатаційних і аварійних витоках; фільтрацією стічних 
вод в ґрунтові води з золовідвалу,  їх розвантаження у поверхневі води, та непрямого, через 
природне середовище території, по ланцюжку: атмосферне повітря  поверхневий стік  
поверхневі води  ґрунтові води. 

 

 
Рисунок 1 – Фактори, що впливають на екологічний стан озер Лиманської групи та річки 

Сіверський Донець 
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Необхідно відзначити, що інтенсивність забруднення поверхневих вод залежить в 
першу чергу від обсягу та концентрацій забруднюючих речовин в стічних водах, тобто перш 
за все від джерел прямого техногенного впливу. Джерела непрямого техногенного впливу 
(через атмосферу) обумовлюють меншу інтенсивність, але велику площу забруднення.  

В зоні впливу Зміївської ТЕС озеро Чайка грає важливу роль приймаючи техногенні 
води на природному озерному “біоплато”, а також  в захисті річки Сіверський Донець від 
забруднення можливими аварійними скидами електростанції. 

Формування змішаного стоку Зміївської ТЕС. 
Техногенне формування змішаного стоку обумовлено перехватом поверхневих та 

ґрунтових вод внаслідок підпору, що утворився з боку золовідвалу та ставка-охолоджувача, 
захистом прилеглих до золовідвалу територій від підтоплення, відведенням господарчо-
побутових та промислово-зливових стічних вод по обвідному дренажному каналу 
золовідвалу в оз. Чайка [4].  

Система централізованого водовідведення Зміївської ТЕС складається з 
транспортування господарчо-побутових стічних вод, їх очистки та скиду очищених вод разом 
з промислово-зливовими, поверхневими (дощовими, сніговими) і дренажними  водами до оз. 
Чайка, що перекачується в оз. Личове, яке має гідравлічний зв'язок  з р. Сіверський Донець. 
Система централізованого водовідведення Зміївської ТЕС об'єднує об’єкти водовідведення 
та очистки господарчо-побутових і промислово-зливових стічних вод, а також об’єкти 
водовідведення змішаного стоку. 

До об’єктів водовідведення та очистки господарчо-побутових стічних вод відносяться: 
каналізаційна мережа господарчо-побутових стічних вод сел. Слобожанське до відповідних 
місць балансового розподілу відповідальності зі споживачами; каналізаційна мережа 
господарчо-побутових стічних вод промислового майданчика Зміївської ТЕС; дві фекальні 
насосні станції сел. Слобожанське; дві фекальні насосні станції промислового майданчика 
Зміївської ТЕС; два напірні колектори від фекальних насосних станцій сел. Слобожанське; 
два напірні колектори від фекальних насосних станцій промислового майданчика Зміївської 
ТЕС; очисні споруди №2 біологічної очистки господарчо-побутових стічних вод сел. 
Слобожанське та промислового майданчика Зміївської ТЕС.  

До об’єктів водовідведення та очистки промислово-зливових стічних вод відносяться: 
мережа зливової каналізації сел. Слобожанське; мережа зливової каналізації промислового 
майданчика Зміївської ТЕС; дренажні насоси машинного залу Зміївської ТЕС; споруди 
механічної очистки промислово-зливових вод; підземний колектор промислово-зливових вод. 

До об’єктів водовідведення змішаного стоку відносяться: канал промислово-зливових 
вод; насосна станція «Чайки» з приймальним ковшем та водоприймачем; напірний та 
самопливний водоводи для скиду суміші стічних вод в оз. Личове. 

Стічні води енергетичного комплексу Зміївської ТЕС та смт. Слобожанське є одним з 
основних джерел антропогенного впливу. За добу до оз. Чайка скидається стічних вод 
більше 19020 м3, що за рік складає 6,8 млн. м3. Екосистема ж озера приймає участь у 
зменшенні концентрацій деяких хімічних речовин скидних вод об’єднаного стоку Зміївської 
ТЕС. Внаслідок процесів самоочищення в озері Чайка та Личове до р. Сіверський Донець 
потрапляє вода зі зменшеними концентраціями за такими речовинами, як азот амонійний та 
ХСК, БСКпов, зважені р-ни [5]. Обстеження ж озера Чайка показало, що вода змішаного стоку, 
яка надходить до озера, знаходиться в озері незначний час. Витікаючи з каналу, потік відразу 
повертає і практично по прямій надходить в підвідний канал насосної станції. Тобто в озері 
не відбувається повноцінного самоочищення води оскільки змішаний стік, має занадто малий 
час перебування в озері Чайка для повного перемішування з природним стоком і 
повноцінного біологічного самоочищення [6]. 

Золовідвал Зміївської ТЕС. 
Енергетичний комплекс Зміївської ТЕС має золошлаконакопичувачі для разміщення 

золошлаків від спалювання вугілля і азбестовмісних відходів (4 клас небезпеки). Щорічно тут 
утворюється більше 1 млн. тонн золошлаків. Золовідвал є одним з основних джерел прямого 
техногенного впливу на якісний склад поверхневих та ґрунтових вод. Специфіка 
технологічного процесу обумовлює акумуляцію в золовідвлах лужних вод підвищеної 
мінералізації з різноманітним спектром сполук важких металів з наступною їхньою 
фільтрацією в ґрунтові води території. Надходження в ґрунтові води забруднюючих речовин 
непрямим шляхом здійснюється через почво-ґрунти території, що прилягають до 
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золовідвалу ТЕС (винесення пилу з поверхні золовідвалу). 
Золовідвал Зміївської ТЕС є двухсекційним спорудженням і займає загальну площу 

близько 350 га. Нижній ярус золовідвалу обладнаний системою відводу дренажних вод 
золовідвалу. Навколо золовідвалу споруджений обвідний канал, що дренує природно-
техногенні води з наступним скиданням їх в оз. Чайка. 

За хімічним складом золошлакового матеріалу золовідвала основна частка належить 
окислам кремнію, алюмінію і заліза - до 90-91%. У вугільному шлаку присутні також окисел 
марганцю - до 0,25%. З важких металів як домішки, у різний час, у залежності від 
споживаного палива, у золошлаці присутні: ванадій, хром, нікель, мідь, цинк та свинець. 
Техногенні води золовідвалу є гідрокарбонатно-сульфатними та хлоридно-сульфатними 
змішаного катіонного складу слаболужними - з величиною рН до 9,5 і мінералізацією від 1,0 - 
1,5 г/дм3 до 2,0 г/дм3. Характерним елементом в складі золошлакових матеріалів є кальцій. У 
значних кількостях в них міститися SiO2, Al2O3, Fe2O3. 

Дослідження Харківської ГРП свідчать про наявність взаємозв'язку природно-
техногенних вод золовідвалу та ґрунтових вод горизонтів верхньочетвертинних озерно-
болотних та алювіальних відкладень [7]. 

Викиди Зміївської ТЕС в атмосферне повітря.  
Загальна кількість джерел викидів забруднюючих речовин на Зміївській ТЕС - 299, ті 

що викидають в атмосферне повітря 53 забруднюючі. При цьому сумарний валовий викид 
забруднюючих речовин складає в середньому 134815,60 т/рік. Основними вкладниками в 
загальний валовий викид ТЕС є димові труби котлоагрегатів блоків № 1-10 (джерела № 1-5) 
[6]. 

Технологічний процес спалювання палива в котлоагрегатах супроводжується 
виділенням димових газів, що містять оксиди азоту, сірчаний ангідрид, оксид вуглецю, пил 
антрациту (кам'яного вугілля), золу вугільну та золу мазутну. Вказані забруднюючі речовини, 
що містяться в димових газах котлоагрегатів, надходять в атмосферне повітря після очистки 
від пилу через п'ять димових труб.  Їх доля в сумарному валовому викиді ТЕС складає 
приблизно 99,88 %. Вміст летючої золи в димових газах після очистки в трьохпільних 
електрофільтрах складає 1200-1300 мг/н.м3, що значно перевищує існуючі норми. Низька 
ефективність очистки обумовлена недосконалістю конструкції електрофільтрів і їх 
перевантаженням димовими газами із-за великих присосів повітря по газовому тракту [8]. 

 
Висновки 
У роботі визначено, що основними фактори, які впливають на формування 

екологічного стану озер Лиманської групи та річки Сіверський Донець є: надходження 
забруднюючих речовин з викидами Зміївської ТЕС, поверхневим стоком з площі водозбору 
та ґрунтовими водами. Відмічено вплив змішаного стоку Зміївської ТЕС на екологічний стан 
озер Чайки та Личове. Визначено, що вплив озер Лиманської групи на режим р. Сіверський 
Донець відбувається за рахунок прямого скиду в річку забрудненої води з озера Лиичове та 
внаслідок фільтраційних втрат при безпосередній інфільтрації стічних вод з озера Чайки в 
підземні води і далі - в річку. 

Врахування найважливіших факторів розвитку досліджуваних поверхневих вод 
дозволить обґрунтовано судити про те, що призводить до зміни їх екологічного стану, 
розробити заходи щодо реабілітації та збереження екологічного благополуччя озер і 
забезпечити екологічну безпеку р. Сіверський Донець. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ОЦІНКИ СТАНУ ДОВКІЛЛЯ В 
ДОСТУПНОМУ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ ВИГЛЯДІ 

 
Наявність комплексної, актуальною, високоякісної, своєчасної і легкодоступною 

екологічної інформації дозволяє зробити оцінку стану навколишнього середовища і є 
основою ефективного і обґрунтованого управління природоохоронною діяльністю. Така 
інформація має велике значення для інформування громадян про якість навколишнього 
середовища з тим, щоб вони, володіючи всією повнотою інформації, могли відстоювати своє 
основне право на життя в умовах здорового та безпечного навколишнього середовища. 

З іншого боку, відсутність такої інформації серйозно ускладнює визначення дієвих 
стратегій і цільових показників в області охорони навколишнього середовища і раціонального 
використання природних ресурсів, а також контроль їх ефективності. 

Проте, аналіз величезного масиву екологічних даних, співставлення узагальненої 
інформації та її об'єднання, при необхідності, з економічними і соціальними даними являють 
собою складну задачу розробки зрозумілих, доступних і адресних рекомендацій для органів 
місцевого самоврядування та для інформування населення. 

Для  полегшення проведення екологічної оцінки в країнах Східної Європи та  для 
узгодження отриманих даних між країнами Європи Комітет по екологічній політиці 
Європейської економічної комісії (ЄЕК) розробив Керівництво щодо використання 
екологічних показників в країнах Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії [1, 2]. 
Використання екологічних показників є найбільш пріоритетним підходом до екологічної 
оцінки довкілля і для оповіщення громадськості. 

Керівництво є узагальненим збірником основних екологічних показників, за якими 
проводиться екологічна оцінка довкілля. Усі показники  розбиті на 9 потоків (напрямів), кожен 
з яких включає в себе певну кількість екологічних і соціально-економічних показників, що 
характеризують вплив тих чи інших факторів на стан навколишнього середовища. У таблиці 
наведено напрями та екологічні показники, за якими ЄЕК рекомендує проводити екологічну 
оцінку довкілля. 

 
Таблиця – Основні напрями та групи екологічних показників, що включені до Керівництва 
для країн СЄКЦА 

№ 
з/п 

Напрям оцінювання Екологічні показники, які входять у напрям 

1 Забруднення 
атмосферного повітря та 

руйнування озонового 
шару 

- Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
- Якість атмосферного повітря в населених пунктах 
- Використання озоноруйнівних речовин 

2 Зміна клімату - Температура повітря 
- Атмосферні опади 
- Викиди парникових газів 

3 Вода - Відновлювані ресурси прісних вод 
- Забір прісних вод 
- Побутове споживання води у розрахунку на душу 
населення 
- Втрати води 
- Повторне і оборотне використання прісної води 
- Якість питної води 
- Біохімічне споживання кисню та концентрація азоту 
амонійного в річковій воді 
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№ 
з/п 

Напрям оцінювання Екологічні показники, які входять у напрям 

- Біогенні речовини в прісній воді 
- Біогенні речовини в прибережних морських водах 
- Забруднені стічні води 

4 Біорізноманіття - Природні території, що підлягають особливій охороні 
- Ліси та інші лісовкриті землі 
- Види, що підлягають особливій охороні 
- Тенденції зміни чисельності і розповсюдження окремих 
видів 

5 Земельні ресурси та 
ґрунти 

- Вилучення земель із продуктивного обороту 
- Райони, що зазнають ерозії ґрунтів 

6 Сільське господарство - Внесення мінеральних та органічних добрив 
- Внесення пестицидів 

7 Енергетика - Кінцеве енергоспоживання 
- Валове внутрішнє використання енергії 
- Енергоємність 
- Енергоспоживання на основі відновлюваних джерел 

8 Транспорт - Пасажирооборот 
- Вантажооборот 
- Склад парку дорожніх механічних транспортних засобів 
у розбивці по видах палива, що використовується 
- Середній вік парку дорожніх механічних транспортних 
засобів 

9 Поводження з відходами - Утворення відходів 
- Переробка та вторинне використання відходів 
- Кінцеве видалення відходів 
- Транскордонне перевезення небезпечних відходів 

 
На восьмій Конференції «Довкілля для Європи» (Батумі, Грузія, 8-10 червня 2016 

року) європейські міністри охорони навколишнього середовища запропонували країнам 
розвивати свої національні інформаційні системи з використанням екологічних показників [3, 
4]. В її основі увага приділяється якості екологічних показників, за допомогою яких 
оцінюється загальний екологічний стан довкілля. 

Робоча група запропонувала країнам цілий ряд рекомендації, серед яких є: 
 забезпечити більш тісне узгодження процедур збору даних з національним 

політичним контекстом і національними цільовими екологічними показниками і 
підвищити ефективність використання наявних потоків даних і пов'язаних з ними 
показників при підготовці екологічних оцінок і доповідей; 

 підвищити якість використання відповідних екологічних оцінок і доповідей для 
кількісної оцінки прогресу в досягненні цільових показників. 
Як показав аналіз показників по напрямам, не всі напрями і деякі показники у 

напрямах безпосередньо характеризують стан навколишнього середовища, що дозоляє для 
оцінки стану навколишнього середовища використати не всі показники, які рекомендовані 
ЄЕК. 

Якщо розглядати ситуацію в Україні щодо екологічного оцінювання довкілля, 
оприлюднення інформації, її доступності для населення, то існує ще багато невирішених 
питань в цій області. Національні  та регіональні доповіді про стан довкілля дуже громіздкі, 
містять великий обсяг інформації і важкі для сприймання населенням. 

Вважаємо актуальним визначення для України екологічних показників, які 
безпосередньо характеризують стан навколишнього середовища, для оцінки яких є необхідні 
статистичні дані і які можуть бути доступними для громадськості. Аналіз екологічної 
інформації, яку надають громадськості та засобам масової інформації в різних регіонах, 
показав, що найбільш привабливої формою  представлення екологічних відомостів 
громадськості є узагальнена інформація. Тому пропонується використати для цієї цілі 



186 
 

інтегральну оцінку стану навколишнього середовища на підставі екологічних показників і яка 
була б легкодоступною для сприйняття населенням. 

Узагальнюючи наявний вітчизняний і зарубіжний досвід [6, 7] в проведенні екологічної 
оцінки навколишнього природного середовища вважаємо за доцільне взяти за основу 
Керівництво щодо використання екологічних показників в країнах Східної Європи, Кавказу та 
Центральної Азії; розподілити всі напрями, за якими проводиться оцінювання, та всі 
екологічні показники на соціально-економічні та екологічні (природно-ресурсні). На основі 
екологічної складової провести інтегральну оцінку стану довкілля, яка повинна враховувати 
значення екологічних показників щодо атмосферного повітря, водних ресурсів, ґрунтів, лісів 
та біорізноманіття і  враховувати поводження з відходами.  

Інтегральна оцінка повинна враховувати значення екологічних показників, які відібрані 
по кожному напряму. Для одержання інтегральної оцінки кожне значення показника має бути 
виражена у відносному значенні і з рахунком важливості його відносно з іншими показниками 
та напряму, до якого він відноситься. 

Таким чином, інтегральна оцінка також буде визначена у відносному значенні, що 
представить оцінку навколишнього середовища в доступному для населення вигляді. Дана 
інтегральна оцінка буде інтегрально-комплексною, актуальною, високоякісної і зможе 
використовуватись для прийняття екологічно правильних управлінських рішень. 

Але розрахунок такої інтегральної оцінки достатньо складний, тому для широкого 
використання такої методики необхідно розробити програму для ПК.  
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ТРАНСКОРДОННИЙ ВПЛИВ ТЕС СУМІЖНИХ ДЕРЖАВ НА ЗАБРУДНЕННЯ 
АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ В УКРАЇНІ 

 
 Поблизу кордону України розташовано ряд найбільших закордонних теплових 

електростанцій (ТЕС), потужністю понад 300 МВт. Серед яких електричну потужність понад 
1000 МВт мають ТЕС в Польщі: Belchatow, Kozienice, Rybnik, Polaniec, Opole, Turow, Dolna 
Odra, Jaworzno 3, Patnow I, Laziska; Rovinari, Turceni, Mintia в Румунії; Matra в Угорщині, які 
працюють на бурому та кам’яному вугіллі, лігніті та газу [1]. 

Спалювання вугілля на найпотужніших закордонних ТЕС призводить до забруднення 
атмосферного повітря газоподібними речовинами та твердими частками, як на території 
суміжних країн, так і на території України. 

Використання вугілля на ТЕС Польщі при виробництві електроенергії вносить 
приблизно 10% внеску у викиди PM2.5 і PM10, і 32 % і 49 % внеску у викиди NOx і SO2. 
Додатковий ефект, що впливає на збільшення концентрації PM, обумовлений окислами 
азоту (NOx) і двоокису сірки (SO2), тому що ці гази вступають у реакції в атмосфері й 
утворюють вторинні неорганічні аерозолі, які є частиною PM2.5 [2].  

У Польщі респіраторні й сердечно судинні хвороби разом відповідальні за більш ніж 
50% смертельних випадків (46% смертних випадків пов'язані із сердечно судинними 
захворюваннями, 6% з раком легені і 5% відносяться до інших респіраторних захворювань. У 
той час як забруднення повітря - тільки один з факторів ризику виникнення цих захворювань, 
висока поширеність цих хвороб − найбільша небезпека для здоров'я.  

Близько 50% теплових і близько 30% всіх станцій, що генерують електроенергію, у 
Румунії працюють як комбіноване виробництво тепла й електроенергії, хоча багато із цих 
станцій є застарілими й у цей час працюють із низькими коефіцієнтами потужності [3].  

У складі летючої золи в атмосферне повітря надходять природні радіонукліди, 
канцерогенні та неканцерогенні важкі метали, їх сполуки та бенз(а)пірен. Всі ці компоненти 
викидів входять до переліку найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, і 
підлягають регулюванню [4]. 

Транскордонний вплив викидів летючої золи та її складових суттєво залежить від 
гранулометричного складу.  

З метою оцінки транскордонного впливу на атмосферне повітря складових летючої 
золи ТЕС та їх внеску в формування екологічного ризику згідно з вимогами міжнародно-
правових актів, Директиви 2010/75/ЄС Європейського Парламенту та Ради “Про промислові 
викиди (інтегроване запобігання та контроль забруднення)” від 24.11.2010 р. [5], Директиви 
2008/50/ЕС [6] і Директиви 2004/107/ЕС [7] необхідно враховувати різнофракційний склад 
летючої золи при спалюванні вугілля на ТЕС суміжних країн при нормальному режимі 
експлуатації. 

Таким чином, на забруднення атмосферного повітря в транскордонному контексті 
необхідно враховувати не тільки вплив викидів закордонних ТЕС газоподібних речовин, а 
також і викиди летючої золи з урахуванням різнофракційного складу. 

В табл. 1 наведено річний обсяг газоподібних сполук, твердих часток закордонних ТЕС. 
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Таблиця 1 − Річний обсяг газоподібних викидів і твердих часток закордонних ТЕС [8]  

Країна ТЕС 
Викиди, т/рік 

PM10 CO2 NOx SO2 

Польща Belchatow 1,19∙103 3,71∙107 3,41∙104 7,48∙104 

Польща Kozienice 9,27∙102 1,13∙107 1,61∙104 3,09∙104 

Польща Rybnik 7,09∙102 6,55∙106 9,9∙103 1,64∙104 

Польща Polaniec 4,66∙102 6,30∙106 1,47∙104 1,70∙104 

Польща Opole 2,03∙102 5,82∙106 5,78∙103 3,25∙103 

Польща Turow 9,89∙102 7,59∙106 7,15∙103 1,08∙104 

Польща Dolna_Odra 8,0∙101 4,69∙106 4,33∙103 1,97∙103 

Польща Jaworzno_3 9,1∙101 4,52∙106 4,67∙103 3,93∙103 

Польща Patnow_I 3,38∙102 5,37∙106 6,72∙103 5,20∙103 

Польща Laziska 2,86∙102 3,78∙106 3,85∙103 4,75∙103 

Польща Lagisza 1,61∙102 2,91∙106 3,9∙103 3,63∙103 

Польща Ostroleka 1,42∙102 2,02∙106 4,2∙103 5,63∙103 

Польща Adamow 2,08∙103 3,91∙106 7,47∙103 1,33∙104 

Польща Siekierki 2,76∙102 2,84∙106 2,56∙103 4,01∙103 

Польща Siersza 2,70∙102 1,82∙106 2,26∙103 5,35∙103 

Польща Patnow_II 7,4∙101 2,35∙106 1,65∙103 1,15∙103 

Польща Skawina 2,36∙102 1,56∙106 3,00∙103 7,15∙103 

Польща Zeran 3,06∙102 2,32∙106 3,10∙103 6,89∙103 

Польща Krakow 2,36∙102 1,78∙106 3,46∙103 6,32∙103 

Угорщина Matra 1,87∙102 6,48∙106 6,63∙103 4,85∙103 

Румунія Rovinari 3,20∙102 5,46∙106 9,07∙103 4,09∙103 

Румунія Turceni 2,10∙102 4,16∙106 9,75∙103 6,73∙103 

Румунія Mintia 2,07∙103 9,28∙105 3,90∙103 9,97∙103 

Румунія Isalnita 1,78∙102 1,76∙106 2,46∙103 1,59∙103 

Румунія Craiova_II 2,64∙102 1,30∙106 1,58∙103 1,52∙104 
 

Поширення газоподібних викидів та твердих часток, їх середньорічні концентрації в 
атмосферному повітрі, розраховано за моделлю, в якій розсіювання часток в поперечній 
площині (уздовж координатних осей "Y" і "Z") описується розподілом Гауса з дисперсіями σy і 
σz, відповідно, див. [9]. У цій моделі напрямок координатної осі "X" вибирається вздовж 
напрямку вітру, тобто вісь шлейфу викиду спрямована уздовж осі "Х". Дисперсійні 
коефіцієнти σy і σz, що описують розширення струменя викиду уздовж поперечних осей "Y" і 
"Z", задаються чисельно в залежності від відстані "Х". Числові параметри, що задають 
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значення σy і σz, отримані в ході спостережень в різних за категоріями стабільності 
атмосферних умов [9]. 

В даному підході враховано атмосферні умови за 7 категоріями: за величиною 
стабільності A, B, C, D, E, F, G відповідно до Пасквіля [10]. Для кожної категорії визначені 
емпіричні коефіцієнти, за якими визначаються дисперсії σy(x) і σz(x) уздовж координатних 
осей "Y" і "Z" відповідно [11]. 

При розрахунку концентрацій, який проведено згідно з [11, 12], використано розподіл 
швидкостей вітру за 16 румбами, які необхідно усереднювати в межах одного румба, через 
відсутність докладних статистичних даних.  

Розроблена авторами програма [12, 13] дозволяє розраховувати коефіцієнт 
осадження для будь-якої фракції. З урахуванням швидкості гравітаційного осадження для 
будь-якої фракції знаходимо концентрації в атмосферному повітрі, розраховуємо потоки 
різних за розмірами часток летючої золи на великих відстанях від джерела викидів. Це 
дозволяє нам оцінювати масоперенос летючої золи PM10 через кордон будь-якої країни в 
сусідні країни [12, 13], і, в свою чергу, оцінювати масоперенос з сусідніх країн в Україні. 

Аналіз даних по викидах ТЕС, їхній потужності й споживаному паливу дозволив нам 
виділити найбільше вливаючи на Україну закордонні ТЕС − це 19 ТЕС Польщі, 1 ТЕС 
Угорщини й 5 ТЕС Румунії. Всі вони мають встановлену електричну потужність більше 300 
МВТ і працюють на вугіллі. У таблиці 2 відзначені затіненим кольором в осередках найбільші 
величини.  

 
Таблиця 2 − Потоки досліджуваних ТЕС  

Країна ТЕС 
Потоки, т/рік 

PM10 CO2 NOx SO2 

Польща Belchatow 1,87E+02 1,01E+07 9,34E+03 2,05E+04 

Польща Kozienice 2,21E+02 3.89E+06 5,51E+03 1,06E+04 

Польща Rybnik 6,40E+01 1,14E+06 1,73E+03 2,84E+03 

Польща Polaniec 1,30E+02 2,40E+06 5,59E+03 6,47E+03 

Польща Opole 2,16E+01 1,31E+06 1,30E+03 7,33E+02 

Польща Turow 5,33E+01 1,53E+06 1,44E+03 2,18E+03 

Польща Dolna_Odra 3,25E+00 7,33E+05 6,77E+02 3,08E+02 

Польща Jaworzno_3 1,54E+01 1,36E+06 1,40E+03 1,18E+03 

Польща Patnow_I 2,13E+01 7,56E+05 9,46E+02 7,32E+02 

Польща Laziska 4,87E+01 1,19E+06 1,21E+03 1,49E+03 

Польща Lagisza 2,82E+01 9,09E+05 1,23E+03 1,13E+03 

Польща Ostroleka 1,17E+01 3,10E+05 6,48E+02 8,65E+02 

Польща Adamow 2,82E+02 1,12E+06 2,15E+03 3,82E+03 

Польща Siekierki 3,36E+01 5,48E+05 4,93E+02 7,73E+02 

Польща Siersza 4,09E+01 4,72E+05 5,88E+02 1,39E+03 

Польща Patnow_II 4,64E+00 3,31E+05 2,33E+02 1,62E+02 

Польща Skawina 3,06E+01 3,31E+05 6,36E+02 1,51E+03 

Польща Zeran 3,91E+01 4,75E+05 6,34E+02 1,41E+03 
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Країна ТЕС 
Потоки, т/рік 

PM10 CO2 NOx SO2 

Польща Krakow 5,79E+01 6,88E+05 1,34E+03 2,44E+03 

Угорщина Matra 1,42E+01 7,70E+05 7,87E+02 5,76E+02 

Румунія Rovinari 7,09E+01 2,79E+06 4,64E+03 2,09E+03 

Румунія Turceni 4,64E+01 2,13E+06 4,98E+03 3,44E+03 

Румунія Mintia 2,04E+02 1,90E+05 7,99E+02 2,04E+03 

Румунія Isalnita 2,84E+01 6,78E+05 9,49E+02 6,12E+02 

Румунія Craiova_II 2,57E+01 3,17E+05 3,84E+02 3,71E+03 

 
У таблиці 2 виділені ТЕС, величини потоку летючої золи PM10 яких на територію 

України понад 100 тон на рік: Kozienice (Польща) - 221 т/рік; Adamow (Польща) − 209 т/рік; 
Mintia (Румунія) − 204 т/рік; Belchatow (Польща) − 187 т/рік; Polaniec (Польща) − 130 т/рік. 

За викидами CO2 виділено 10 ТЕС, потоки забруднюючих речовин яких, на територію 
України перевищують 1 млн. т/рік: Belchatow, Kozienice, Rybnik, Polaniec, Opole, Turow, 
Jaworzno 3, Laziska (Польща), Rovinari, Turceni (Румунія). 

Максимальні потоки NOx на територію України очікуються від наступних ТЕС: 
Belchatow, Kozienice, Polaniec (Польща), Rovinari, Turceni (Румунія). 

Максимальні потоки SO2 на територію України спостерігаються від ТЕС: Belchatow 
(Польща) − 20,5 тис. т/рік, Kozienice (Польща) − 10,6 тис. т/рік.  

Підсумовуючи потоки від різних ТЕС для кожної країни, одержуємо сумарні потоки 
забруднюючих речовин на Україну з суміжних країн (таблиця 3). 

Найбільший потік летючої золи на Україну з ТЕС, що працюють в сусідніх країнах на 
вугіллі, іде з Польщі. Це близько 12 тис. тонн летючої золи легкої фракції 0-10 мкм (PM10). 

 

Таблиця 3 – Потоки забруднюючих речовин на Україну від різних країн, т/рік 

Країна 

Потік 

Летюча зола Гази 

PM10 CO2 NOx SO2 

Польща 1.22E+03 2.90E+07 3.63E+04 5.95E+04 

Угорщина 1.42E+01 7.70E+05 7.87E+02 5.76E+02 

Румунія 3.75E+02 6.10E+06 1.18E+04 1.19E+04 

 

Також з Польщі на Україну йдуть максимальні потоки газів: CO2 − 29 млн. т; NOx – 36,3 
тис. т і SO2 − 59,5 тис. т. Потоки зазначених речовин з Румунії на Україну приблизно в 4 рази 
менше. Потоки цих же забруднюючих речовин із Угорщини приблизно на два порядки менше.  

Для порівняння потоків забруднюючих речовин між Польщею, Угорщиною та Румунією 
на Україну з одного боку і потоків із України на Польщу, Угорщину та Румунію з другого боку 
в таблиці 4 наведені розрахунки, що виконані раніше [14, 15], про потоки забруднюючих 
речовин із України на сусідні країни.  
 
Таблиця 4 – Потоки забруднюючих речовин із України на сусідні країни  

Напрям 
Потік летючої золи, т/рік Потік газів, т/рік 

PM10 NOx SO2 

На Польщу 3,19·103 4,90·103 6,69·104 

На Угорщину 2,85·102 5,56·102 7,24·103 

На Румунію 1,84·103 2,92·103 4,02·104 
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Порівнюючи потоки з України й на Україну, таблиці 3 і 4, можна зробити наступні 
висновки: 
а) потік летючої золи PM10 з України в Польщу більше в 2,6 рази ніж в зворотному напрямку; 
б) потік SO2 з України в Польщу більше в 1,12 рази ніж в зворотному напрямку; 
в) потік NOx з України в Польщу менше в 7,4 рази ніж в зворотному напрямку. 

Те що, потоки з України в Польщу летючої золи й SO2 більше чим у зворотному 
напрямку очевидні, тому що багато ТЕС на Україні виробили основну частину свого ресурсу 
й системи очищення на Україні в порівнянні із країнами Європи гірше. 

То що потоки окислів азоту з України в Польщу менше, ніж у зворотному напрямку 
можна пояснити двома причинами. 

1. Перша − тим що процес спалювання вугілля на ТЕС України проходить при інших 
температурних режимах, чим у країнах ЄС. На Україні використовується режим спалювання 
вугілля, при якому менше утворюється NOx, але більше інших шкідливих компонентів викиду.  

2. Інша можлива причина малої кількості суміші газів NOx, що викидається, може 
полягати у вимірі не всіх компонентів цієї суміші на Україні, що занижує загальний викид, 
тобто різними методиками вимірів. 

Все вищесказані співвідношення відноситься також до взаємних потоків шкідливих 
речовин між Угорщиною й Україною, і між Румунією й Україною. 

Для оцінки потоків забруднюючих речовин через кордон, розраховуючи на 1 МВт 
встановленої електричній потужност,і оцінено взаємні нормовані потоки між Польщею й 
Україною. Проведемо оцінку всіх досліджуваних ТЕС, які перебувають всередині кола 
діаметром 500 км, що кордоні між Польщею й Україною. Таким чином, виділено найближчу 
зону взаємного впливу. 

В "ближню" зону впливу з 19 розглянутих ТЕС Польщі потрапили 17. Не потрапили ТЕС 
"Turow" і "Dolna_Odra". А з ТЕС України в "ближній" зоні впливу виявилися лише 3 ТЕС: 
"Добротворська", "Бурштинська" і "Ладиженська". 

В таблиці 5 наведені взаємні сумарні потоки забруднюючих речовин ТЕС "ближньої" 
зони.  

 
Таблиця 5 – Взаємні потоки Україна-Польща ТЕС " ближньої" зони, т/рік 

Напрям 
Летюча зола Гази 

PM10 NOx SO2 

Україна  Польща 3,11·103 4,79·103 6,47·104 

Польща   Україна 1,17·103 3,45·104 5,72·104 

 
Розрахункові дані потоків, нормовані на встановлену електричну потужність наведені в 

таблиці 6. 
 

Таблиця 6 – Нормовані потоки Україна−Польща ТЕС" ближньої" зони 

Країна 

Встановлена 
електрична 

потужність ТЕС " 
ближньої" зони 

Взаємний потік 
летючої золи, 

т/(рік*МВт) 

Взаємні потоки газів, 
т/(рік*МВт) 

PM10 NOx SO2 

Україна 4734 0,66 1,01 13,68 

Польща 21762 0,054 1,59 2,63 

 
Аналізуючи дані, наведені в таблиці 6, зроблено наступні висновки: 
 при вироблені 1 МВт електричної потужності із України в Польщу переноситься в 12,2 

разу більше летючої золи, ніж в зворотному напрямку, таким чином на ТЕС України при 
вироблені 1 МВт електричної потужності викидається приблизно більше в 12,2 разів 
летючої золи, ніж в Польщі; 
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 при вироблені 1 МВт електричної потужності із України в Польщу переноситься в 0,64 
разу менш окислів азоту (NOx), ніж в зворотному напрямку, таким чином на ТЕС 
України при вироблені 1 МВт електричної потужності викидається приблизно менші NOx 
в 0,64 разів ніж в Польщі; 

 при вироблені 1 МВт електричної потужності із України в Польщу переноситься в 5,2 
разу більше SO2, ніж в зворотному напрямку, таким чином на ТЕС України при 
вироблені 1 МВт електричної потужності викидається сірчистого газу приблизно в 5,2 
разів більше, ніж в Польщі.  
Цей аналіз показує, що на ТЕС України необхідно впроваджувати нові сучасні методи 

спалювання вугілля, котрі на кожний вироблений мегават електричної потужності значно 
менше викидають летючої золи і сірчистого газу та споруджувати значно кращі очисні 
споруди для очищення вихідних газів від летючої золи й сірчистого газу. 

 
Висновки 
Проведено аналіз даних по викидах ТЕС, їхні потужності й споживаному паливу, який 

дозволив нам виділити найбільші закордонні ТЕС, що впливають на Україну - це 19 ТЕС 
Польщі, 1 ТЕС Угорщини й 5 ТЕС Румунії. Всі вони мають встановлену електричну 
потужність більше 300 МВТ і працюють на вугіллі. 

Для кожної із відібраних ТЕС створені карти, на яких розраховані та побудовані 
сектори, по яким викиди переносяться на Україну, та обчислювані потоки і концентрації на 
кордоні України в кожному секторі. 

Для кожної ТЕС наведені сумарні потоки летючої золи й газів, які переносяться на 
Україну через кордон. Виділено окремі ТЕС з найбільшими величинами. Ці потоки і 
концентрації від розглянутих ТЕС не порушує норматив по чистому повітрю ЄС на кордоні 
Україні. 

Показано що найбільший потік за рік летючої золи на Україну іде з Польщі. Це близько 
12 тис. т летючої золи найбільш небезпечної легкої фракції 0-10 мкм (PM10). Також з Польщі 
на Україну йдуть таки потоки газів за рік:  CO2 - 29 млн. т; NOx – 36,3 тис. т і SO2 - 59,5 тис. т. 
Потоки зазначених речовин з Румунії на Україну приблизно в 4 рази менше. Потоки цих же 
забруднюючих речовин із Угорщини приблизно на два порядки менше. 

Проведено аналіз потоків, які нормовані на встановлену електричну потужність, що 
ідуть із Польщі в Україну та в зворотному напрямку. Показано, що при вироблені 1 МВт 
електричної потужності на ТЕС: 

- із України в Польщу переноситься в 12,2 разу більше летючої золі, ніж в зворотному 
напрямку; 

- із України в Польщу переноситься в 0,64 разу менш окислів азоту (NOx), ніж в 
зворотному напрямку; 

- із України в Польщу переноситься в 5,2 разу більше SO2, ніж в зворотному напрямку. 
Всі отримані дані показують, що на ТЕС України необхідно впроваджувати нові 

сучасні методи спалювання вугілля, котрі на кожний вироблений МВт електричної потужності 
значно менше викидають летючої золи і сірчистого газу, та реконструювати або 
споруджувати значно кращі очисні споруди для очищення вихідних газів від летючої золи й 
сірчистого газу. 
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ОБ’ЄКТАХ 
 

На сьогоднішній день нафта займає провідне місце в світовому паливно-
енергетичному господарстві оскільки вона є найважливішим джерелом рідкого палива, 
мастил, сировиною для синтетичних матеріалів тощо. Проте, нажаль, всі стадії 
нафтокористування супроводжуються всезростаючими масштабами забруднення 
навколишнього середовища нафтою та нафтопродуктами. Особливу небезпеку для 
екосистеми планети являють розливи нафтопродуктів у морях і океанах, що набули 
глобального характеру як внаслідок аварій, так і внаслідок недосконалості технологій 
морського видобутку, обробки та транспорту нафтопродуктів. Також значні обсяги 
нафтопродуктів викидаються у море ріками з побутовими та дощовими стоками, а також 
внаслідок аварій та технологічних скидів на підприємствах, розташованих на берегах річок. 
За даними Міжнародної морської організації щорічно в Світовий океан потрапляє від 2 до 10 
млн тонн нафти і нафтопродуктів. Вкриваючи воду тонкою плівкою, нафта перешкоджає 
проникненню у воду кисню, чим завдає величезної шкоди мешканцям води і часто 
призводить до їх масової загибелі. Іноді аварійні розливи нафти супроводжуються 
загорянням і горінням нафтопродуктів, що призводить до виникнення великих гнаних вітром 
пожеж на водній поверхні. Це особливо небезпечно при аваріях для людей, які потрапляють 
у воду й терплять лихо, а також персоналу технічних плаваючих засобів різного призначення, 
що перебувають у морі. Нафтове забруднення завдяки своїм властивостям та за відповідних 
кліматичних умов може здійснювати негативний вплив на біосферу протягом багатьох років. 
Для ліквідації наслідків значного розливу нафти потрібні десятки млрд. доларів. 
Попередження таких надзвичайних ситуацій є загальносвітовою проблемою [1-5]. 

Для України проблема забруднення водного середовища (зокрема морських 
акваторій) нафтою та нафтопродуктами також стоїть дуже гостро [6-9]. 

Відомі наступні методи ліквідації розливу нафтопродуктів у водному середовищі: 
механічний, фізико-химічний, хімічний, термічний та біологічний. Проте, як показує світова 
практика з ліквідації таких надзвичайних ситуацій, найбільш ефективними і екологічними є 
фізико-химічні методи на основі використання різних сорбентів (неорганічні, органічні, 
органічні мінеральні, синтетичні). Це пояснюється особливими характеристиками цих 
речовин: висока сорбційна нафтоємність, високий ступінь гідрофобності, високий показник 
плавучості після вбирання нафти (крім неорганічних), можливість видалення нафти з 
сорбенту, можливість регенерації сорбенту [6]. 

Незважаючи на те, що в даний час на світовому ринку представлений вибір сорбентів 
та технологій їх одержання і застосування, що розрізняються як по ефективності очищення 
води, так і за економічними показниками їх використання, відомі методи і засоби вирішення 
зазначених проблем не можна назвати достатніми. Відомо, що в даний час сорбенти на 
основі терморозширеного графіту (ТРГ) найбільш повно відповідають вимогам ефективності 
збору нафтопродуктів завдяки їх робочим характеристикам та економічним показникам. 

На сьогоднішній день в світі існують різні сорбенти на основі ТРГ та технології їх 
синтезу. Досить високими робочими характеристиками відзначається порівняно невелика 
кількість розробок у цьому напрямку, серед яких, зокрема, виділяються сорбенти 
"праймсорб" (США), сорбенти марки СТРГ (РФ) і деякі інші [3–6]. 

Проте зазначені сорбенти не повною мірою здатні задовольнити всі вимоги, висунуті 
практикою, особливо враховуючи форс-мажорні обставини їх застосування, що нерідко 
складаються на практиці. Зокрема, до числа недоліків згаданих сорбентів можна віднести їх 
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досить високу вартість ("праймсорб"), а технології їх синтезу не передбачають врахування 
чинника часу, який є дуже важливим для вирішення завдання очищення водного середовища 
від забруднення нафтопродуктами. 

Сорбенти на основі ТРГ мають високу ефективність якщо їх отримують 
безпосередньо перед застосуванням. Сорбційна активність ТРГ знижується з часом з 
моменту їх отримання відповідно до закономірностей зниження хімічної активності реагентів, 
близьких до експоненціального закону. Згодом сорбційна активність ТРГ виходить на нижчий 
рівень квазістабільності, все ж достатньо високий у порівнянні з іншими видами сорбентів. 
Таким чином, на сьогоднішній день актуальною проблемою є створення мобільної установки 
для виробництва в реальному часі високодисперсного наносорбенту на основі ТРГ 
безпосередньо поблизу або на місці техногенної катастрофи. 

Аналіз наявних на сьогодні патентів, винаходів та розробок у цій галузі свідчить про 
кількісну і якісну недостатності наявних методів і засобів вирішення зазначеної проблеми, що 
підтверджує і практика на прикладах аварій у світовій нафтовидобувній та нафтопереробній 
промисловості останнім часом. 

В Україні питаннями розробки технологій синтезу ТРГ займається Інститут газу НАН 
України. Співробітниками даного інституту розроблено автоматизовану установку отримання 
ТРГ продуктивністю 15 кг/год за кінцевим продуктом. Дана установка може бути реалізована 
як у вигляді стаціонарного, так і мобільного обладнання в залежності від вирішуваних задач. 
Як показав аналіз основних наукових робіт Інституту газу НАН України з даної проблематики 
[10, 11] для отримання необхідного температурного режиму при синтезі ТРГ в 
запропонованій установці здійснюється спалювання природного газу у спеціальному 
газовому пальнику. Через це суттєвим недоліком такої технології є її пожежонебезпечність, 
що в умовах техногенної катастрофи, пов’язаної з розливом нафтопродуктів у водному 
середовищі, може призвести до значних руйнівних наслідків та людських жертв. 

Для усунення даного недоліку та покращення ефективності існуючої технології 
синтезу ТРГ авторами проекту пропонується новий підхід до отримання необхідного 
температурного режиму шляхом використання НВЧ-магентронів. Їх застосування значно 
підвищить пожежобезпечність даної технології та дозволить безпечно та швидко отримати 
температуру порядка 1500 оС (у аналога - можливість отримання максимальних температур 
лише порядка 1000 оС). Це дасть можливість за більш короткий час синтезувати 
високодисперсний наносорбент на основі ТРГ, який буде мати набагато кращі 
характеристики поглинання нафтопродуктів ніж ТРГ, отримуваний установкою Інституту газу 
НАН України. Також в конструкції запропонованої авторами установки передбачені і інші нові 
елементи, що є НОУ-ХАУ, які дозволять зменшити її масу, збільшити продуктивність роботи 
обладнання та підвищити її мобільність в порівнянні із зазначеним аналогом [12–14]. 

Однією з основних відмінностей запропонованої технології виготовлення 
високодисперсного наносорбенту на основі ТРГ від існуючих аналогів є використання НВЧ-
магнетронів замість високотемпературних печей. Слід зазначити, що застосування 
електромагнітного поля НВЧ є енергетично більш вигідним способом при виробництві 
високодисперсного наносорбента, ніж використання традиційного поверхневого термічного 
нагріву. Авторами експериментально встановлено, що при виготовленні 1,5 г ТРГ в 
муфельній печі з споживаної потужністю 3 кВт потрібно 10 хв, а при застосуванні НВЧ-
магнетрона для отримання високодисперсного наносорбента необхідна потужність 1,2 кВт 
при тривалості впливу 25 с. При цьому питоме енергоспоживання при використанні 
традиційного способу обробки становить 333,3 кВт•год/кг, а при використанні 
електромагнітного поля НВЧ – 5,6 кВт•год/кг, тобто майже в 60 разів ефективніше з точки 
зору енергоспоживання. 

Позитивні результати цих досліджень можуть здешевити процес отримання 
високодисперсного наносорбента на основі ТРГ. При налагодженні промислового 
виробництва запропоновані технічні засоби набудуть більш широкої реалізації у різних 
сферах народного господарства для ефективної ліквідації техногенних катастроф, 
пов’язаних із розливом антропогенних рідин у водному об'єкті чи на ґрунті. Це в свою чергу 
значно підвищить екологічну безпеку України та підійме її імідж у світі [13, 14]. 
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ВЛИЯНИЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ НА РАДИАЦИОННУЮ СИТУАЦИЮ 
 В Г. ХАРЬКОВЕ И ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ   

 
Одной из первоочередных задач ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 

АЭС является установление радионуклидного состава выброса и пространственного 
распределения радиоактивного загрязнения [1,2].  

Для экологического контроля над выбросами АЭС разработана методика выявления 
источника загрязнения по соотношению загрязняющих веществ, содержащихся в замерах 
воздуха или почвы, взятых на рассматриваемой территории [3]. Для определения 
источников загрязнения используются математические методы факторного анализа, в 
основе которых лежит решение обратной задачи переноса примеси. Эти методы позволяют 
по определенному числу точек наблюдений восстановить параметры источников 
загрязнения и выяснить территориальную локализацию  загрязнения. Для моделирования 
процессов распространения загрязнения воздуха применяется один из методов факторного 
анализа – метод рецепторного моделирования (Receptor Modeling). 

Целью работы является применение разработанной методики рецепторного 
моделирования для идентификации источника загрязнения по результатам замеров воздуха 
и почвы, полученных на территории г. Харькова и области после аварии на ЧАЭС в 1986 г. 

 
Объект исследования и входные данные 
Специализация промышленности Харьковской области – машиностроение, 

производство строительных материалов, газовая, легкая, пищевая промышленность и др. В 
области находится одна из крупнейших в Украине Змиевская тепловая электрическая 
станция (ЗТЭС), которая расположена в 55 км от Харькова. В настоящее время ее 
электрическая мощность составляет 2200 МВт. 

 

 
 

Рисунок 1 – Объемная активность радионуклидов в воздухе апрель-июнь 1986 г.  
(AV, Бк/м3) 

 
После аварии на Чернобыльской АЭС, в ННЦ ХФТИ начал проводиться контроль 

содержания радионуклидов в атмосферном воздухе и выпадениях в районе города 
Харькова и области. Контроль радиационной обстановки в течение мая, июня и июля 1986 г. 
и ее анализ позволил оценить средние уровни альфа, бета и гамма излучений [4]. 
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Для определения экологической ситуации в г. Харькове были использованы данные 
об объемной активности 5-ти радионуклидов в воздухе, измеренные 28.04-7.06 1986 г. (рис. 
1). 

 
Методы исследований 
Для определения основных обстоятельств, влияющих на радиоактивное загрязнение 

атмосферы и почвы в Харьковском регионе в 1986 году, используется метод рецепторного 
моделирования [5]. Метод позволяет определять как характеристики источников 
загрязнения, так и вклад отдельных источников  в конкретные образцы. Вопрос о месте 
расположения самих источников загрязнений решается в результате анализа траекторий 
воздушных масс, переносящих загрязнения. 

Для изучения пространственного распространения загрязняющих веществ 
использовалась программа HYSPLIT-4 [6]. Эта программа позволяет осуществить 
моделирование процесса формирования и распространения облака воздушных загрязнений 
от заданного источника.  

 
Результаты исследований 
Исследовалась зависимость между аварией на ЧАЭС 26 апреля 1986 г. и 

ухудшением радиационной обстановки в Харьковской области и г. Харькове.  
Наибольшее расстояние от ЧАЭС преодолели радионуклиды 103Ru, 106Ru, 131I, 133I, 

132Te, 134Cs, 137Cs и радиоактивные инертные газы. За время прошедшие после аварии 
полностью распались не только короткоживущие, но и среднеживущие радионуклиды. 
Мощность дозы внешнего облучения значительно, на несколько порядков, уменьшилась. В 
окружающей среде остались практически только долгоживущие радионуклиды цезия, 
стронция и трансурановых элементов [7]. 

Для определения экологической ситуации в районе были использованы результаты 
замеров воздуха и почвы. Выявлены основные радионуклиды, влияющие на радиационную 
обстановку в зоне исследований: 132Te (Т1/2 = 3,26 суток), 103Ru (Т1/2 = 39,3 суток), 134Cs (Т1/2 = 
2,06 года) и 137Cs (Т1/2 = 30 лет), 131I (Т1/2 = 8,04 суток). Обработка данных осуществлялась с 
помощью программы PMF v3.0.2.2 [8]. 

По результатам замеров во втором квартале 1986г. радиационная обстановка в 
Харьковской области изменилась. Через 4 дня после аварии, т.е. 30 апреля в воздух начали 
поступать радионуклиды – продукты выбросов поврежденного блока. Зарегистрирован 
широкий спектр радионуклидов в воздухе, в твердых и жидких атмосферных выпадениях. 
Наблюдались 2 максимума во временном изменении активности – 30 апреля и 10 мая. 
Менее четкий максимум – 13 мая. Максимальное превышение экспозиционной дозы в 
воздухе над стационарным уровнем естественного фона в г. Харькове было в 5,3 раза [4].  

Перемещение воздушных потоков с радиоактивными аэрозолями в основном на 
север и запад от ЧАЭС благоприятно отразилось на радиационной обстановке в г. Харькове. 
Концентрация 131I составила 34 Бк/м3, максимальная альфа-активность в выпадениях – 0,8 
Бк/м2 в сутки, максимальная бета-активность в выпадениях – 700 Бк/м2 в сутки. К концу июня 
эти величины активности практически возвратились к стационарным значениям. 
Наблюдались лишь небольшие их превышения, обусловленные малыми количествами 
долгоживущих изотопов [4]. 

На основании полученных данных было выполнено пространственное 
моделирование распределения 137Cs и 131I на территории Харьковской области. Определены 
траектории движения воздушных масс в первую неделю после аварии. Они подтверждают  
факт поступления радионуклидов в Харьковскую область. На карте (рис.2) представлены 
концентрации 137Cs и 131I с 28.04.86 по 1.05.86 г.  Концентрация радионуклидов показана в 
условных единицах массы. На рисунке видно, что радиационные выбросы за 4 дня были 
доставлены в Харьковскую область и загрязнению подверглась в большей степени северо-
восточная часть области.  
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Рисунок 2 – Концентрация 137Cs и 131I в воздухе с 28.04.86 6ч по 1.05.86 6ч  на территории 
Харьковской области  

 
Распределение частиц радионуклидов в воздухе над территорией Харьковской 

области  показано на рис. 3.  Частицы радионуклидов находятся в приземном слое 
атмосферы (до 1 км).  

 
Рисунок 3 – Распределение частиц радионуклидов в воздухе с 28.04.86 6ч по 1.05.86 6ч 

(Харьковская область выделена красным контуром)  
 

Таким образом, в г. Харькове 30 апреля 1986 г. произошло повышение активности 
воздуха и атмосферных выпадений 

В 1991г. в ННЦ ХФТИ произведены измерения мощности эквивалентных доз 
фотонного излучения на высоте 1м, на поверхности почвы и в почве в г.Харькове и 
Харьковской области, а также проводились замеры загрязнения почвы области 137Cs [9]. 

В результате этих исследований получены следующие результаты. Средняя 
мощность эквивалентной дозы в почве на глубине 2-5 см, измеренная по периметру города, 
равна 0,139±0,1 мкЗв/ч. Загрязнение почвы 137Cs в основном обусловлено как вкладом от 
стратосферных выпадений продуктов ядерных взрывов, так и результатом выпадений 
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выбросов от ЧАЭС. Приближенная оценка для загрязнения почвы г. Харькова и области до 
Чернобыльской аварии равна 0,22 Бк/см2. В результате аварии ЧАЭС средняя 
загрязненность почвы города увеличилась в 4 раза [9]. 

Анализ результатов измерения мощности эквивалентной дозы в почве  показал, что в 
Харьковской области имеется несколько районов с относительно высокой 
радиоактивностью. Это район между городами Змиев, Чугуев и Балаклея, район между 
городами Изюм и Барвенково, юго-западный участок области, а также вся территория 
вблизи северной границы области. 

Свой вклад в повышение радиационного фона вносит Змиевская ТЭС, которая 
расположена между городами Змиев и Балаклея. 

ТЭС, работающие на каменном угле, продуцируют треть всех загрязняющих веществ 
в приземной слой атмосферного воздуха. В выбросах содержатся токсичные по характеру 
воздействия на здоровье человека компоненты: двуокись серы, окиси азота, окиси углерода, 
а также летучая зола. В золе топлива обнаружены тяжелые металлы и микроэлементы, 
которые характеризуются неканцерогенными (Co, V, Cu, Zn, Ng) и канцерогенными (Cr, Ni, 
Cd, As, Be) эффектами, а также  естественные радионуклиды (226Ra, 210Pb, 208Th) [10]. 

 

 
 

Рисунок 4 – Накопление 137Cs в почве в 1991г на территории Харьковской области. 
Отмечены участки с загрязнением 1,8-2,8 Бк/см2 

 

Наибольшее загрязнение почвы 137Cs имеет участок территории между городами 

Змиев, Чугуев, Балаклея и участок, лежащий к северо-востоку от г. Харькова (рис. 4). На 

этих же участках зафиксированы и повышенные мощности доз в почве. Можно выделить 6 

участков, загрязненность которых лежит в диапазоне от 0,15 до 0,3 Бк/см2, это указывает на 

то, что в области есть участки, где выпадения 137Cs в 1986 году практически отсутствовали. 

Выводы 
Таким образом, выявлены основные радионуклиды и источники загрязнения, 

влияющие на радиационную обстановку в зоне исследований, получены траектории 
движения воздушных потоков на территории Харьковской области, а также карты 
распространения радионуклидов 137Cs и 131I после чернобыльской аварии 1986г. В 
результате обработки полученных результатов сделан вывод о том, что содержание 
радионуклидов в атмосферном воздухе г. Харькова и Харьковской области увеличилось 
после аварии на ЧАЭС. 
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Предложенное исследование является валидацией метода идентификации источника 
загрязнения по проведенным измерениям концентрации радионуклидов и анализу движения 
воздушных масс в районе исследования. 
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ПОБУДОВА РЕГРЕСІЙНОЇ МОДЕЛІ З ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ КЛІТИН 
ЦІАНОБАКТЕРІЙ ANABAENA FLOS-AQUAE ЗА ПОКАЗНИКОМ СВІТЛОПРОПУСКАННЯ 
 

При проведенні процедур з визначення токсичності хімічних речовин однією із 
найважливіших ланок трофічного ланцюга водної екосистеми, яка використовується для 
цього, є продуценти. Вони представлені мікроводоростями та ціанобактеріями. Їх 
особливість як тест-організмів полягає в тому, що на відміну від ракоподібних та риб, при 
визначенні токсичності хімічних речовин вони є найбільш чутливими до пестицидів та різних 
фармацевтичних препаратів, які потрапляють до водної екосистеми [1-5].  

В Україні в галузі біотестування використовуються методики з визначення токсичності 
хімічних речовин на зелених мікроводоростях Scenedesmus subspicatus, Scenedesmus 
quadricauda і Selenastrum capricornutum [6, 7]. Звертаючи увагу на сучасний стан проблеми 
забруднення водної екосистеми фармацевтичними препаратами та пестицидами у світі, 
актуальним є впровадження методик з визначення токсичності хімічних речовин на 
ціанобактеріях. [1-5, 8] 

На основі проведеного дослідження міжнародних стандартизованих методик з 
визначення токсичності хімічних речовин на мікроводорослях і ціанобактеріях [9, 10] у якості 
досліджуваного тест-організму було обрано культуру нитчастих ціанобактерій Anabaena flos-
aquae, яка культивується на середовищі Алена з додаванням розчину мікроелементів 
Фіцджеральда; а замість прямого підрахунку клітин ціанобактерій було запропоновано 
використовувати непрямий метод підрахунку клітин ціанобактерій – за показником 
світлопропускання [11].  

З метою переведення значення світлопропускання в концентрацію клітин було 
побудовано калібрувальний графік - регресійну модель «світлопропускання-концентрація 
клітин» (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Регресійна модель «світлопропускання-концентрація клітин» для культури 

Anabaena flos-aquae 
 

Для отримання вище наведених результатів було зроблено серію розведень вихідної 
концентрованої суспензії ціанобактерій, для якої визначали значення світлопропускання та 
концентрацію клітин. Значення світлопропускання визначали спектрофотометрично при 
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довжині хвилі 600 нм [11] на спектрофотометрі Ultrospec 3100 pro (Biochrom, США). 
Візуалізацію клітин ціанобактерій у 1 мкл аліквоти кожного розведення проводили за їх 
аутофлуоресценцією в червоному діапазоні спектру (λEx = 559нм, λEm = 605-715 нм) за 
допомогою лазерного скануючого конфокального мікроскопу Olympus FV10i-LIV (Olympus, 
Японія). Автоматичний підрахунок кількості клітин проводили з використанням програмного 
забезпечення Olympus cellSence Dimension. 

Використання непрямого методу підрахунку клітин ціанобактерій за показником 
світлопропускання дозволяє в більш короткий час отримувати результати випробувань з 
визначення токсичності хімічних речовин. За допомогою калібрувального графіку 
«світлопропускання-концентрація клітин» для вихідної культури Anabaena flos-aquae, яка 
культивується на середовищі Алена з додаванням розчину мікроелементів Фіцджеральда, 
стає можливим переводити отримані значення світлопропускання в концентрацію клітин, 
оскільки концентрація клітин є більш використовуваним показником. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РІВНІВ ЗАБРУДНЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД НА БУЧАЦЬКО-КАНІВСЬКИХ 
ВОДОЗАБОРАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ДДАБ 

 
Загальна постановка проблеми та її актуальність. Як відомо, проблема 

забезпечення населення високоякісними питними підземними водами для України є однією із 
пріоритетних. Але на території центральної частини Дніпровсько-Донецького артезіанського 
басейну (ДДАБ) наразі склалися еколого-гідрогеологічні умови, які призвели до поступового 
погіршення якості експлуатаційних підземних вод [3, 5, 6 та ін.]. Проблема стабілізації їх 
хімічного складу є досі невирішеною. Наявні розроблені заходи є недостатньо ефективні на 
фоні сучасних економічних та екологічних реалій. 

На думку авторів, є необхідним вирішувати дану проблему за допомогою 
удосконалення науково-технічних заходів при гідрогеохімічному моніторингу на стратегічно 
важливих діючих водозаборах регіону. 

У межах території досліджень одним із головних джерел питних підземних вод є води 
бучацько-канівського водоносного комплексу (БКВК). Тому автори вирішували вищенаведену 
проблему, проводивши апробацію розроблених рекомендаційних заходів на водах даного 
комплексу. 

Метою роботи є розробка критеріїв оцінки рівнів забруднення підземних вод на 
бучацько-канівських водозаборах, як складової вирішення проблеми стабілізації якості цих 
вод. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Авторами встановлено [3], що 
превалюючим фактором формування складу підземних вод БКВК на сучасному етапі є 
природні явища, активізовані глибинними гідрогеоміграційними процесами та техногенною 
складовою. На це вказує трансформація якості вод на протязі періоду активного впливу на 
геологічне середовище (ГС) регіону (1960-2015 рр.) у бік збільшення вмісту характерних 
компонентів (Cl-, F-, Fезаг., Br-, B3+, J-). Але, також, у водах епізодично зустрічаються підвищені 
значення забруднюючих речовин поверхневого характеру (NO3

-, NO2
-, NH4

+ та деякі ін.). 
Тому було необхідним розробити відповідні рекомендаційні заходи, які: - включають 

дані особливості та причини змін складу вод; - є ефективними, оперативними та економічно 
доцільними при прийнятті управлінських рішень для стабілізації якості підземних вод. 

Авторами встановлені 2 рівні необхідних моніторингових робіт на водозаборах регіону 
– загальний та спеціальний. 

1) Загальний рівень. Роботи проводяться у межах впливу досліджуваної мережі 
водозаборів на ГС. Границі впливу, у залежності від наявних фактичних даних, можливо 
визначати за 3 варіантами. 

По-перше, за гідрогеофільтраційним рівнем впливу водозаборів на ГС. В зв’язку з тим, 
що екологічні зміни відбуваються при стійкому порушенні динамічної рівноваги ГС, до 
екологічно вагомих границь зміни гідрогеофільтраційних умов можна віднести зону розвитку 
депресії зі зниженнями, що перевищують природні середньобагаторічні коливання рівня 
підземних вод [1]. Тобто, границями можуть виступати межі локальної депресійної лійки, 
поява якої спричинена роботою досліджуваних водозаборів. 

По-друге, за гідрогеохімічним рівнем впливу на ГС. У цьому випадку границями 
можуть виступати межі зони розвитку підземних вод зі зміненим (у порівнянні із геологічними 
фоновими значеннями) складом. 

У третьому випадку, за відсутності інших даних, можливе використання території 
розрахованого для досліджуваного водозабору ІІІ-ого поясу зони санітарної охорони (ЗСО). 
Границі даного поясу визначаються згідно гідродинамічних розрахунків [4]. Вихідними є 
умови, що, якщо за межами території поясу у водоносний комплекс потраплять мікробні 
(нестабільні) та/або хімічні (стабільні) забруднювачі, то вони не досягнуть водозабору або 
досягнуть не раніше розрахункового часу (не менше 25 років). 
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Авторами були розроблені критерії оцінки рівнів забруднення підземних вод при 
загальному рівні моніторингових робіт. Вони базуються на наступному: 
 визначені пріоритетні показники якості підземних вод, по яким встановлені підвищені 

значення у водах цільового комплексу. Це значно скорочує час та зменшує вартість 
робіт у порівнянні з повним комплексом гідрогеохімічних досліджень; 

 запропоновані характерні інтервали значень для цих показників, які вказують на 
ступінь забрудненості вод. Це дозволяє підвищити оперативність при прийнятті 
відповідних управлінських рішень. 
Відомо, що однією із головних характеристик техногенної геохімічної аномалії є її 

інтенсивність, яка визначається ступенем накопичення хімічного елементу у порівнянні з 
природним (геологічним) фоном. Тому запропоновані критерії оцінки рівнів забруднення 
базуються на використанні визначеного авторами для вод території робіт середнього 
геологічного фонового вмісту (геофон) елементів. Геофон визначався із релевантних 
значень у межах територій, які віддаленні від осередків забруднення та з мінімальним 
техногенним впливом. У разі відсутності цих даних, використовувалася гранично допустима 
концентрація (ГДК) елементу згідно діючих нормативів [2]. 

Було виділено 3 рівні забруднення вод (таблиця 1). Не забруднені води: вміст 
досліджуваного компоненту – якщо є дані середнього геофонового вмісту – до 1 геофону 
включно, якщо ці дані відсутні – до 1 ГДК включно. Відносно забруднені води: відповідно від 
1 до 1,5-2 геофонів або від 1 до 3 ГДК. Забруднені води: 1,5-2 геофони та більше або 3 ГДК 
та більше відповідно. 

 
Таблиця 1 – Запропоновані рівні забруднення підземних вод при загальних моніторингових 
роботах 

Назва показнику, 
одиниці вимірювання 

Рівень забруднення підземних вод 
Не забруднені 

Відносно забруднені 
(час прийняття 
управлінських 

рішень) 

Забруднені 
У межах 

середнього 
геофонового 

вмісту 

У межах 
діючих 

нормативів [2] 

Фізико-хімічні показники 
Мінералізація, мг/дм3 ≤ 1150 ≤ 1000 1150-2300 ≥ 2300 
Загальна жорсткість, 
ммоль/дм3 

≤ 4,5 ≤ 7,0 4,5-9,0 ≥ 9,0 

Водневий показник, рН ≤ 7,6 6,5-8,5 7,6-11,4 ≥ 11,4 
Cl-, мг/дм3 ≤ 275 ≤ 250 275-550 ≥ 550 
Fезаг., мг/дм3 ≤ 0,25 ≤ 0,2 0,25-0,5 ≥ 0,5 

Санітарно-токсикологічні показники 
Перманганатна 
окиснюваність, мг/дм3 

немає даних ≤ 5,0 5,0-15,0 ≥ 15,0 

Na++K+, мг/дм3 ≤ 300 ≤ 200 300-600 ≥ 600 
F-, мг/дм3 ≤ 2,0 ≤ 1,5 2,0-4,0 ≥ 4,0 

NH4
+, мг/дм3 ≤ 0,3 ≤ 0,5 0,3-0,6 ≥ 0,6 

NO2
-, мг/дм3 ≤ 0,1 ≤ 0,1 0,1-0,2 ≥ 0,2 

NO3
-, мг/дм3 немає даних ≤ 50 50-150 ≥ 150 

SiO2, мг/дм3 немає даних ≤ 10 10-30 ≥ 30 
Фізико-хімічні+санітарно-токсикологічні показники 

Br-+B3++J- (сумарно), 
мг/дм3 

≤ 0,5 ≤ 0,55 0,5-1,0 ≥ 1,0 

 
2) Спеціальний рівень. Моніторингові дослідження необхідно проводити у межах зон з 

найбільшими трансформаційними процесами якості підземних вод. У результаті активного 
впливу неотектонічних факторів, для регіону робіт характерні процеси розвантаження 
глибинних високомінералізованих підземних вод у питні води зони активного водообміну. 
Зонами міграції виступають численні розривні порушення у межах тектонічних структур. Як 
було встановлено авторами [3], під дією глибинного фактору та викликаних ним геохімічних 
змін в природній системі «розчин-порода» відбувається поступова трансформація хімічного 
складу вод комплексу на хлоридно-натрієвий тип, збільшується мінералізація та вміст солей. 
Також збільшується вміст у водах деяких макро- і мікрокомпонентів до нехарактерних для 
геологічного фону регіону значень. 
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Межами спеціального рівню моніторингових досліджень запропоновані території, у 
межах яких можливий максимальний вплив природних процесів, описаних вище, на якість 
підземних вод. Авторами було встановлено, що це ділянки перетину зон впливу потужних 
водозаборів із територіями у радіусі 5 км навколо гідродинамічно активних тектонічних 
порушень. 

Під час дослідження гідрогеохімічної складової режимів експлуатації потужних 
водозаборів регіону, авторами визначені критичні значення характерних елементів-
індикаторів, які вказують на вищенаведені трансформаційні процеси. Також визначені стадії 
зміни якості підземних вод. Це покладено у запропоновану оцінку рівнів забруднення цих вод 
при спеціальних моніторингових роботах (таблиця 2). 

 

Таблиця 2 – Запропоновані рівні забруднення підземних вод при спеціальних 
моніторингових роботах 

Назва показнику, 
одиниці вимірювання 

Рівень забруднення підземних вод 

Не забруднені 
Відносно забруднені (час 

прийняття управлінських 
рішень) 

Забруднені 

Мінералізація, мг/дм3 ≤ 1400 1400-1600 ≥ 1600 
Cl-, мг/дм3 / % екв. ≤ 350 / 30 350-450 / 30-35 ≥ 450 / 35 
F-, мг/дм3 ≤ 3,5 3,5-4,0 ≥ 4,0 
Br-+B3++J- (сумарно), мг/дм3 ≤ 1,0 1,0-1,5 ≥ 1,5 
Fезаг., мг/дм3 ≤ 0,5 0,5-1,0 ≥ 1,0 

 

Висновки 
У роботі розроблені критерії оцінки рівнів забруднення підземних вод на бучацько-

канівських водозаборах центральної частини ДДАБ, як однієї із складових вирішення 
проблеми стабілізації якості цих вод. 

Запропоновані критерії базуються на використанні пріоритетних показників якісного 
складу підземних вод для систематичного гідрогеохімічного моніторингу в умовах 
інфільтрації забруднюючих речовин з поверхні та їх підтоку знизу в зонах впливу 
тектонічних структур. Рекомендовано контролювати вміст показників на базі 2 рівнів:  
 загального (контроль всього комплексу фактичних забруднювачів у зонах впливу 

водозаборів); 
 спеціального (контроль мінералізації, Cl-, F-, Fезаг., Br-, B3+, J- на ділянках перетину 

зон впливу потужних водозаборів із територіями у радіусі 5 км навколо 
гідродинамічно активних тектонічних порушень). 
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ЕКОЛОГІЧНИЙ ЧИННИК СТІЙКОГО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 
 

Існує безліч визначень стійкого розвитку, що розрізняються в широкому діапазоні: від 
близького за змістом поняття стабільного (постійного, збалансованого) розвитку до 
адекватної дефініції, що характеризує збереження цілісності системи при дії внутрішніх і 
зовнішніх чинників. 

Словосполучення «стійкий розвиток» поступово переростає в парадигму, хоча має 
недовгу історію. З цією дефініцією доки ще не асоціюється загальноприйнята теорія, що є 
причиною наявності безлічі трактувань, іноді суперечливих. Але це частково пов'язано ще і з 
тим, що таке словосполучення застосоване до багатьох процесів, явищ і об'єктів, що мають 
різну природу. 

Стійкість є універсальною властивістю різних типів систем – економічних, технічних, 
біологічних, у тому числі – територіальних. Вона полягає в їх здатності ефективно 
виконувати внутрішні і зовнішні функції, незважаючи на негативну дію екзогенних і 
ендогенних чинників. 

Ученими запропоновано безліч визначень поняття "Стійкий розвиток", є і ряд 
трактувань поняття "Стійкий розвиток регіону". Найбільш точне, на наш погляд, визначення 
цієї категорії дав академік А. А. Савін. Проте автори вважають за можливе уточнити це 
поняття з урахуванням сучасних тенденцій розвитку. 

Стійкий розвиток регіону – це стратегічно інноваційно спрямований процес розвитку 
соціально-економічної системи, сприяючий якнайповнішому задоволенню життєвих потреб 
людей при збереженні існуючих екосистем і відновленні порушених. 

Перехід до стійкого розвитку вимагає скоординованих дій в усіх сферах життя 
суспільства, адекватної переорієнтації соціальних, економічних і екологічних інститутів 
держави, регулююча роль якої в таких перетвореннях є засадничою. 

Різноманітність регіонів вимагає безумовного урахування їх специфіки у виробленні і 
проведенні в життя стратегії стійкого розвитку. В цих умовах багаторазово зростає значення 
регіональних виконавчих і представницьких органів влади, здатних ефективно 
використовувати усі форми і методи державного впливу для забезпечення позитивної 
динаміки в соціально-економічній сфері, рішення стратегічних завдань по перетворенню 
регіону на стійку систему, яка саморозвивається. 

На основі вивчення і узагальнення комплексу існуючих критеріїв н принципів авторами 
визначені основні критерії і принципи стійкого розвитку регіону як соціально-економічної 
системи (табл. 1). 
 
Таблиця 1 – Критерії і принципи стійкого розвитку регіону як соціально-економічної 
системи 

Критерії Принципи 
Відновлення Задоволення основних життєвих потреб 

як нинішнього, так л майбутніх поколінь 
Замінюваність Збереження існуючих екосистем 

і відновлення порушених 
Поглинання Раціональна структура виробництва і споживання 

раціональне природокористування 
Недопущення 

безповоротності 
Відкритість і прозорість регіональної економіки 

для моніторингу 
 Відмова від економічного детермінізму і орієнтація 

на системний підхід до розвитку економіки 
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Регіональна соціально-економічна система виступає природозберігаючею системою, 
об'єднуючи в одно ціле екологічні, економічні і соціальні компоненти. 

Процес досягнення цілей стійкого розвитку, управління цим процесом, оцінка 
ефективності використовуваних засобів і рівня досягнення поставлених цілей вимагають 
розробки відповідних критеріїв і показників-індикаторів стійкого розвитку. 
У світі активно йде розробка цих критеріїв і індикаторів. 

Цим займаються провідні міжнародні організації; ООН, Всесвітній Банк, Організація 
країн економічного співробітництва і розвитку, Європейський союз та ін. Ця проблема 
розглядається на різних міжнародних конференціях і семінарах. Незважаючи на таке пильна 
увага учених і практиків, розробка індикаторів стійкого розвитку ще далека від завершення. 
Проте вже запропоновані проекти індикаторів для систем різних масштабів : глобального, 
регіонального, національного, локального, галузевого, навіть для окремих населених пунктів 
і підприємств. Найчастіше у рамках загальної системи виділяються такі підсистеми 
показовий, як економічні, екологічні, соціальні, інституціональні. 

В ідеалі доцільно мати "наскрізні" індикатори, які застосовні для будь-якого рівня - 
державного, регіонального, місцевого. В той же час залежно від рівня аналізу системи 
індикаторів можуть істотно розрізнятися. На думку авторів, для оцінки стійкості регіональних 
соціально-економічних систем треба використати систему індикаторів, що включають як 
одиничні, так і інтегральні показники. 

Найбільш відповідними, на наш погляд, являються наступні індикатори: валовий 
регіональний продукт (ВРП) на душу населення; об'єм інвестицій в основний капітал за 
рахунок усіх джерел фінансування; коефіцієнт оновлення основних фондів; бюджетна 
забезпеченість; енергоємність ВРП; електроємність ВРП; доля інноваційної продукції в 
загальному об'ємі зробленої промислової продукції; індекс розвитку людського потенціалу; 
викиди забруднюючих речовин в атмосферу; скидання забруднених стічних вод; 
використання токсичних відходів; кількість неперероблених відходів виробництва і 
споживання; лісовідновлення в лісовому фонді; площа природних територій, що особливо 
охороняються; інвестиції в основний капітал, спрямовані на охорону довкілля і раціональне 
використання природних ресурсів. 

Розробка індикаторів стійкого розвитку є складним завданням, вимагає великої 
кількості інформації. На жаль, вітчизняна регіональна статистика не здійснює спостереження 
і облік багатьох аспектів стійкого розвитку. 

Досягнення стійкості соціально-економічних систем забезпечується збалансованістю 
тріади соціально-економічного розвитку (природа - населення - господарство). Незважаючи 
на практичну значущість, наука досі не сформувала загальновизнану систему наукових 
поглядів на механізм забезпечення стійкого розвитку, особливо регіональних соціально-
економічних систем. У найменшій мірі вивчена екологічна компонента стійкого розвитку 
регіональних соціально-економічних систем. 

Слабкий облік екологічного чинника при розробці концепцій, стратегій і програм 
соціально-економічного розвитку регіонів, схем територіального планування привів до 
істотного загострення екологічного неблагополуччя у багатьох регіонах країни навіть в 
умовах різкого спаду промислового і сільськогосподарського виробництва, зниженню 
ефективності використання природних ресурсів 

Недооцінка екологічного чинника і екологічних обмежень при підготовці документів 
територіального розвитку призводить не лише до численних негативних наслідків в 
природокористуванні, але і глибоким довгостроковим диспропорціям між економічним, 
соціальним і екологічним розвитком соціально-економічних систем різного рівня, 
позначається на якості і ефективності механізмів регулювання природокористування, що 
розробляються. 

У зв'язку з цим облік екологічного чинника придбаває зростаючу потребу для 
регіональної практики управління в забезпеченні стійкого розвитку соціально-економічних 
систем в умовах глобалізації і регіоналізації. 
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НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ 
ТЕХНОЕКОСИСТЕМ РАЙОНІВ ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ 
 

Вугільні регіони України характеризуються надзвичайно високою насиченістю 
промисловими об’єктами: гірничодобувними та переробними, металургічними, 
енергетичними, хімічними та іншими. Ці райони є також найбільш густонаселеними. На 
відпрацьованих територіях мешкають 20 % місцевого населення України, а обсяги масового 
житлового будівництва за останні два десятиріччя досягли 30 %.  

Довготривале інтенсивне використання ресурсів надр вугільних басейнів України 
призвело до істотних екологічних змін навколишнього середовища. Головними чинниками 
негативного впливу є: надзвичайно висока концентрація гірничовидобувних підприємств, 
високий рівень виробленості переважної більшості вугільних родовищ, недостатній обсяг 
фінансування заходів, вугільних шахт. Не дивлячись на зміни екосистем все знаходилось в 
стані визначеної рівноваги. Але масове закриття вугільних шахт та руйнація об’єктів 
інфраструктури пов’язаного з військовими діями суттєво порушило екологічну рівновагу, що 
призвело до небезпечних змін стану навколишнього природного середовища на території 
площею близько 30 тис. км2. До основних технічних та екологічних проблем слід віднести: 
знищення ландшафтів, рослинності внаслідок вибухів та використання військової техніки; 
затоплення шахт та можливість виходу високомінералізованих шахтних вод на поверхню з 
утворенням підтоплених територій; забруднення підземних вод; припинення роботи очисних 
споруд та пошкодження сховищ токсичних та радіоактивних відходів; забруднення 
атмосферного повітря та ґрунтів хімічними продуктами вибухів боєприпасів. Таким чином, на 
значних територіях Донецької та Луганської областей практично відсутня можливість 
екологічного оцінювання територій техноекосистем (techno-ecosystem, TES). 

Екологічний стан більшості вуглевидобувних підприємств є критичним, а розширення 
масштабів порушення навколишнього середовища надалі випереджає ріст об’ємів та 
ефективності природоохоронних робіт. Негативні наслідки результатів гірничої діяльності 
безпосередньо пов’язані зі складним технологічним процесом видобутку корисної копалини. 
Вивчення та прогнозування небезпечних геологічних процесів та явищ є важливою 
складовою забезпечення екологічної безпеки території, зокрема, оцінка напружено-
деформованого стану порід в місцях розвитку геомеханічних та інженерно-геологічних 
порушень і аналіз геохімічних змін в місцях накопичення гірничих відходів [3, 4, 7]. 

Головним і загальним недоліком існуючих наукових досліджень є недостатня 
реалізація системного підходу в науковому вирішенні гірничо-екологічних завдань, щодо 
попередження загроз техноекосистемам. Екологічна безпека, як найбільш дієвий критерій 
стану території, визначає можливість появи екологічно екстремальних ситуацій, наприклад, 
ведення бойових дій на території Донецької та Луганської областей, а традиційний напрям 
аналізу техноекосистем полягає у вивченні закономірних тенденцій розвитку екстремальних 
ситуацій. 

Техноекосистеми є функціональними територіальними одиницями нообіогеоценозів, 
які включають підсистеми: нооценозу (засоби праці, суспільство, предмети праці), біоценозу 
(зоо-, фіто-, мікробіоценоз) і екотопу (атмосфера, ґрунти, надра, гідросфера) (рис.1). 

Необхідність забезпечення збалансованості техноекосистем викликано 
деструктивною роллю техногенної компоненти в цій системі. Тому збалансованість 
забезпечується за такого впливу техногенної компоненти на складові природного 
середовища, за якого змінені людиною природні процеси забезпечують довготривале 
(умовно безкінечне) існування техноекосистеми. 
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Рисунок 1 – Загальна схема трансформації екосистем в техноекосистеми 
 
В роботі проведено моніторинг екологічного стану природного довкілля діючих та 

ліквідованих вугільних підприємств та розглянуто основні природно-техногенні чинники 
формування екологічних проблем вугледобувних регіонів Донбасу в сучасних умовах 
Параметри і показники розрізняються за ступенем їх інерційності, консервативності, тобто за 
можливостю їх уточнити, виправити або змінити в процесі експлуатації вугледобувного 
підприємства. При такому розрізненні можна визначити ступінь обґрунтування того чи іншого 
параметра, рівень ризику при прийнятті рішення, ставлення до ризику.   

В рамках НДР «Моніторинг виконання природоохоронних робіт та екологічного стану 
природного довкілля діючих та ліквідованих вугільних підприємств, розроблення пропозицій 
щодо його поліпшення» проведено ідентифікацію екологічних загроз та їх територіальну 
структуризацію, як підґрунтя формування екологічної небезпеки в умовах збройного 
конфлікту. Виконано аналіз методів оцінки ризиків природного, техногенного та загроз 
воєнно-техногенного походження. В формуванні ідентифікації екологічних загроз взяли 
участь 50 шахт за даними на 2018 рік [1]. 

Загальна площа земельного відведення всіма підприємствами Донецької області за 
2018 рік складає 48573,47 га, розподіл по підприємствам представлено на рис. 2. 
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Рисунок 2 – Загальна площа земельного відведення за підприємствами Донецької 

області за 2018 рік, га 
1 - Мирноградвугілля (1506,6 га) 6 - Селідоввугілля (2303,0 га) 
2 - Торецьквугілля (857,16 га) 7 - Укршахтгідрозахист (30,88 га) 
3 - Первомайськвугілля (1092,6 га) 8 - Павлоградвугілля  (4782,15 га) 
4 - Лисичанськвугілля (1679,8 га) 9 - Добропіллявугілля (5477,72 га) 
5 - Укрвуглереструктуризація (546,32 га) 10 - Самостійні шахти (30297,25 га) 

 
Площа земельного відведення під ставки-освітлювачі та накопичувачі шахтних вод за 

2018 рік складає 1125,92 га, а площа земельного відведення під породні відвали – 6148,66 
га. Загальна кількість породи у відвалах за 2018 рік склала 3082250 тис. т. 

Всього за 2018 рік накопичено 1788737,13 тис.т. відходів, що в порівнянні з минулим 
роком збільшилось на 330805,32 тис.т. (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Накопичено всього відходів по Донецькій області на початок 2018 року, тис.т. 
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Розроблено модель оцінки екологічних ризиків техноекосистем в межах районів 
вугільних родовищ, яка наведена на рис.4. 

 

 
Рисунок 4 – Модель оцінки екологічних ризиків техноекосистем районів вугільних родовищ 

 
Екологічний ризик складається з природного і техногенного ризику, які формують 

найбільш несприятливі наслідки для функціонування техноекосистеми «масив – технологія – 
підземна споруда – навколишнє середовище».  

Сучасний підхід до освоєння підземного простору будується на принципі ризику, який 
має наступні вимоги: 

• відсутність шкоди для здоров'я людини; 
• неминучість втрат у природних екологічних системах; 
• зведення втрат у природних екологічних системах до мінімуму; 
• реальна можливість відновлення втрат; 
• сумірність між економічним ефектом і екологічним ризиком. 
Оцінка ризику передбачає перелік кроків, що дозволяють врахувати вплив основних 

чинників небезпеки. Для оцінки ризику R використано модель (за Г.В. Лисиченко) яка 
пов’язує між собою ймовірність виникнення негативних подій �� і ймовірність можливих 
збитків ��  у результаті цих подій: 

 
� = ∑ �����                                                                 (1) 

 
Якщо і=1, то R=PW, треба зауважити, що 0 ≤ Р ≤ 1. 
За формулою можна пояснити, як невизначеність можливої події, що призводить до 

небажаних наслідків, так і величину цих наслідків. 
Ймовірність P виникнення несприятливої події чи її складових Pi у загальному випадку 

визначається як функціонал ймовірності, що залежить від джерел загроз, вражаючих 
чинників і об’єктів ураження та захисту – людини N, господарських об’єктів T і довкілля E 

 
� = ��{��, �Т, ��} = ∑ ����

����
, �Т�

, ���
���                                     (2) 
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При моделюванні небезпечних техногенних процесів, наприклад, збройний конфлікт 
на сході України, для оцінювання ризику, пов’язаного з викидами небезпечних речовин, 
потенційний територіальний ризик у точці (x, у) визначають за формулою (за Г.В. Лисиченко): 

 
� = �� (�, �) = ∑ ��(�)���(�, �)��(�)��                                        (3) 

 
де �� (�, �) – потенційний територіальний ризик;  
��(�) – ймовірність аварії за сценарієм i;  
���(�, �) – ймовірність реалізації j-го механізму впливу в точці (х, у) для сценарію 

аварії i; 
 ��(�) – ймовірність смертельного випадку (або захворювання) за реалізації механізму 

впливу j. 
Перед Україною гостро стоїть питання збереження навколишнього середовища 

Донбасу, а особливо п’ять останніх років в умовах бойових дій.  
Руйнівні загрози військової діяльності на навколишнє середовище людини 

багатовекторні: 
 порушуються природні ландшафти і руйнується ґрунтове покриття за рахунок 

пересування військової техніки та вибухів;  
 забруднюється атмосфера і водойми, за рахунок потрапляння артилерійських 

снарядів в промислові підприємства, в очисні споруди, в відстійники з рідкими 
токсичними відходами, це може потрапити в поверхневі води, ґрунтові, зокрема, і в 
основну водну артерію регіону - Сіверський Донець, що може спричинити за собою 
транснаціональне забруднення; 

 природні води можуть містити небезпечні збудники хвороби за рахунок великої 
кількісті мертвих тіл. Це не тільки вплив на екосистему річок, а й на людей, які 
користуються в побуті цими водами, адже зростає ризик поширення збудників 
різноманітних захворювань; 

 радіоактивні хімічні сполуки, які циркулюють у біосфері, шкодять здоров'ю людини та 
всьому живому. 
Проведена експертна оцінка рівня загрози екологічної безпеці складовим 

техноекосистеми за конкретними вугільними підприємствами за даними Міненерговугілля в 
сучасних умовах. В результаті аналізу отриманих даних можна зробити висновок, що загальне 
погіршення стану кожної складової TES, тобто підвищення рівня їх екологічної небезпеки на 
територіях вугледобувних регіонів, варто кількісно оцінювати за середніми балами, 
визначеними за окремими конкретними підприємствами. У зв’язку з цим розроблена шкала 
комплексної оцінки рівня екологічної небезпеки (табл. 1) на основі моделі зниження 
екологічних ризиків (рис. 3). 

 
Таблиця 1 – Шкала комплексної оцінки ступеню екологічної небезпеки  

Діапазон комплексних оцінок, бали Ступінь екологічної небезпеки 

0-7 Низькі (практично безпечні) 

8-15 Середні (помірні) 

16 -25 Високі (катастрофічні) 

 
Для графічного відображення результатів експертного оцінювання рівня загрози 

екологічної безпеці техноекосистем вугільних шахт побудована діаграма Парето (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Ступінь екологічної небезпеки для складових техноекосистем конкретних 

вугільних підприємств  в сучасних умовах (стовбчасті гістограми за 5-бальною шкалою) та 
в цілому для довкілля у вугледобувних регіонах (графіки з маркерами за 25-бальною шкалою, 

що отримані як результат сумації відповідних стовбчастих гістограм). 
 
Також зроблено інтегральну оцінку впливу на окремі компоненти природного 

середовища від різних джерел впливу.  
Для визначення комплексного впливу на окремі компоненти довкілля необхідно, 

використовувати таблиці с критеріями впливу. Комплексний бал було визначено за 
формулою:  

�������= ��
� ∗ ��

� ∗ ��
�
      (4) 

������� -  комплексний оцінюваний бал для заданого впливу; 

θ�
�  – бал часового впливу на i - компонент довкілля; 

         θ�
� – бал просторового впливу на i - компонент довкілля; 

            θ�
�

− бал інтенсівності впливу на i - компонент довкілля. 
Категорія значення визначається інтервалом значення в залежності від бала, 

отриманого при розрахунку комплексної оцінки, що наведено в таблиці 2. 
 

Таблиця 2 – Інтервали значень в залежності від балів 

Категорія впливу, бали  Категорія значення 

Просторовий 
масштаб 

Тимчасовий 
масштаб 

 

Інтенсивність 
впливу 

 

Інтегральна 
оцінка, бал 

бали значення 

Локальний 1 
Короткочасний 

1 
Незначна 1 1 

 

1- 8 Вплив низький 

Обмежений 2 
Середньої 

тривалості 2 
Слабка 2 8 

9- 27 Вплив середній 

Місцевий 3 Тривалий 3 Помірна 3 27 

27-64 Вплив високий 
Регіональний 4 Багаторічний 4 Потужна 4 64 
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Рисунок 5 – Інтегральна оцінка впливу на компоненти ТЕS вугільними підприємствами 

Донбасу 
 

Діаграма Парето (рис. 4) та інтегральна оцінка впливу на компоненти ТЕS (рис. 5) 
достатньо повно ілюструють високі (катастрофічні) екологічні ризики, які вимагають термінового 
втручання та допомоги фахівців, а саме: проведення термінового незалежного комплексного 
екологічного моніторингу районів, як на тимчасово окупованій території окремих районів 
Донбасу в умовах бойових дій, так і подібних в інших регіонах України з'ясування причин, 
джерел і обсягів забруднення НПС, складання екологічно паспортів на найбільш небезпечні 
об'єкти і території і розробка програм і планів по нейтралізації небезпечних екологічних 
ситуацій. 

Результатом комплексного впливу техногенних чинників (посилення інфільтрації 
мінералізованих шахтних вод, геохімічне забруднення ландшафтів, порушення регіональних 
водотривів та ін.) стало практично повне заміщення прісних (до 1,0–1,5 г/дм3) і 
слабкомінералізованих (1,5–3,0 г/дм3) вод на води з мінералізацією 3,0–5,0 г/дм3 на 70 % 
досліджених площ. Таким чином затоплення шахт із наступним підійманням рівня підземних 
вод і зменшенням розмірів депресії висхідне (глибинне) живлення ґрунтових вод посилиться, 
розвиватимуться процеси підтоплення й затоплення, а також водонасичення і зниження 
міцності нижніх горизонтів порід із проявом високоградієнтних осадів та порушень суцільності 
порід.  

В рамках виконання НДР «Розробка методики застосування ортотрансформованих 
космічних знімків для оцінки стану навколишнього середовища» розроблено методику 
застосування ортофотопланів за матеріалами космічного знімання, а саме: підготовчі роботи, 
розробка проекту створення ортофотопланів, виготовлення ортофотопланів, збір 
(дешифрування) інформації про потенційно небезпечних об’єктах (ПНО), векторизація контурів 
ПНО, виготовлення ортофотокарт з результатами векторизації контурів ПНО, поміщення в базу 
даних отриманих результатів для подальшого аналізу й використання [2, 5, 6]. При 
дешифруванні вирішувалися задачі розпізнавання об'єктів та їх інтерпретації. При розпізнаванні 
об'єкта здійснювалося віднесення його до одного з класів (типів), список яких зазвичай заданий. 
В рамках дослідження підтверджено актуальність, наукову та практичну цінність використання 
дистанційних методів дослідження екологічного стану великих територій земної поверхні, 
зокрема із залученням інформації від радарних та оптичних супутників ДЗЗ.  

На основі розробленої методики в рамках роботи з OSCE Project Coordinator in Ukraine 
було проведено оцінку зміщень земної поверхні та об’єктів за супутниковими радарними 
даними Донецької області з метою визначення місць концентрованих деформацій земної 
поверхні, проведення високоточної оцінки вертикальних зміщень об’єктів і територій з 
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використанням інтерферометричної обробки супутникових радіолокаційних даних за період 
2016 по 2018 рр. [8]. 

В рамках дослідження території Донецької області за допомогою даних космічної 
радіолокаційної зйомки було оброблено 54 знімки Sentinel-1А за період з 04.04.2016 по 
27.10.2018 рр. Метод PS – 1350169 постійних відбивачів (будинки, залізні дороги, кам’яні 
відвали і т.п.). У 31965 точках – виявлено просідання, максимальна швидкість яких складає 
до - 247 мм/рік. Решта: відносно стабільні +/- 10 мм/рік. Метод SBAS - 1339637 постійних 
відбивачі (кам’яні відвали, кар’єри, ділянки місцевості без рослинності). У 12365 точках – 
виявлено просідання, максимальна швидкість яких складає до - 257 мм/рік. Решта: відносно 
стабільні +/- 30 мм/рік. Всього виявлено 20 зон просідань та 4 зони підняття (в дисертаційній 
роботі показано три зони просідання і 1 підняття). Виявлено найбільші просідання «критичні» 
і «аварійні» земної поверхні визначені у зонах з максимальна середня швидкість осідання -
257 мм/рік.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА РАДИОНУКЛИДОВ И ИХ АКТИВНОСТИ В 
ПРОБАХ ГРАНИТА 
 

Радиационная защита ядерной подкритической установки «Источник нейтронов» 
предполагает использование так называемого тяжелого бетона, включающего в себя 
железную руду и гранит. В данной работе исследован элементный состав основных 
радионуклидов и определены их активности в гранитах, взятых из различных карьеров. 

Измерение состава гамма-излучающих радионуклидов, содержащихся в 
представленных образцах гранита, выполнены в лаборатории радиационных исследований 
и охраны окружающей среды Национального научного центра "Харьковский физико-
технический институт" (свидетельство о соответствии системы измерений лаборатории 
РИиООС ННЦ ХФТИ требованиям ДСТУ ISO 10012, выданный ХГЦСМС, № 01 – 0166/2017 
от 21.11.2017 г. [1]. Измерения проводились с помощью гамма-спектрометра СЭГ-50(П) на 
базе полупроводникового германий-литиевого диффузионно-дрейфового детектора ДГДК-
60В, окруженного 5 см свинцовой защитой и слоем меди 0.1 мм для уменьшения 
естественного гамма-фона [2]. В спектрометре применен одноплатный анализатор SBS-75 и 
программы набора и анализа спектров фирмы „Грин Стар” г. Москва2б75. 

Детектор ДГДК-60В предназначен для измерения энергетических спектров гамма-
излучения в диапазоне энергий 0.05–10 МэВ. Конструктивно детектор выполнен в виде 
герметичного неразборного блока детектирования — криостата. Кристалл германия 
установлен на верхнем конце хладопровода и закрыт цилиндрическим кожухом из 
алюминиевого сплава диаметром 90 мм. Нижний конец хладопровода погружен в сосуд 
Дьюара, заполненного жидким азотом. 

Технические данные: 
1. Диапазон регистрируемых энергий, МэВ         0.05 – 10 
2. Энергетическое разрешение, кэВ: 
 а) для энергии 122 кэВ по изотопу Co-57 ПШПВ       1.2 
 б) для энергии 1332 кэВ по изотопу Co-60 ПШПВ       2.2 
 в) для энергии 1332 кэВ по изотопу Co-60 ПШДВ       4.7 
3. Чувствительность для энергии 1332 кэВ по изотопу Co-60, мм2        63 
4. Абсолютная эффективность, %           6.8∙10-3 
5. Площадь чувствительной поверхности, см2         12 
6. Толщина чувствительной поверхности, мм         14 
Образцы гранита помещались в стандартные сосуды Маринелли емкостью 1 дм3. 
 
Первоначальные измерения гамма-спектров образцов были проведены с экспозицией 

100 минут. В полученных спектрах были обнаружены гамма-линии, соответствующие рядам 
естественных радионуклидов, уран-радиевого (238U — 226Ra) и ториевого (232Th), а также 
естественного радионуклида 40K. Схемы распада рядов ЕРН с указанием периодов 
полураспада представлены на рис. 1 и рис. 2. 
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Рисунок 1 – Уран-радиевый ряд 

 

 
Рисунок 2 – Ториевый ряд 

 
С целью поиска других гамма-излучающих нуклидов и более точного определения 

обнаруженных радионуклидов были проведены измерения с экспозицией 25 часов. 
Предварительно пробы были выдержаны в закрытых сосудах Маринелли в течение 
трех недель для достижения в образцах радиоактивного равновесия 226Ra с его 
короткоживущими дочерними продуктами распада. 

Калибровка по энергии и эффективности проводилась при помощи образцовых 
спектрометрических гамма-источников (ОСГИ) и аттестованных объемных мер активности 
специального назначения содержащих изотопы 137Cs, 40K, 226Ra, 232Th, 152Eu. На рис. 3 
представлены результаты калибровки по эффективности детектора ДГДК-60В для 
геометрии сосуда Маринелли объемом 1 дм3. 

 
Рисунок 3 – Зависимость эффективности детектора ДГДК-60В от энергии фотонов для 

геометрии сосуда Маринелли объемом 1 дм3 
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Рисунок 4 – Гамма спектр образца гранита №1 

 

 
Рисунок 5 – Гамма спектр образца гранита №2 

 

 
Рисунок 6 – Гамма спектр образца гранита №3 

 
На рисунках 4 – 6 представлены аппаратурные спектры образцов гранита. 
Активность 232Th вычислялась по активности 228Ac, исходя из предположения их 
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радиоактивного равновесия (цепочка распада 232Th→228Ra→228Ac), активность. Активность 

226Ra по активности изотопов 214Pb и 214Bi (цепочка распада 
226Ra→222Rn→218Po→214Pb→214Bi). 

При условии сохранения векового радиоактивного равновесия между 
родоначальником ряда 238U и дочерним радионуклидом 226Ra их активности равны. 
Непосредственному определению активности 238U по линиям изотопов 234Th – γ-линии: 
92.38 кэВ (2.81%); 92.80 кэВ (2.77%), X-линия: 92.282 кэВ (0.5%)(Pa Kα3) (на аппаратурном 
спектре они не разделяются) мешают γ-линии и X-линии семейств ЕРН, расположенные в 
этом диапазоне, в частности X-линия 228Ac 93.35 (3.19%)(Th  Kα1). Измерения активности 
238U, проведенные по γ-линии 234mPa 1001.03 кэВ (0.837%) (цепочка распада 
238U→234Th→234mPa) дали завышенные значения по сравнению с цифрами для активностей 
226Ra. Это связано большой погрешностью определения площади соответствующих пиков на 
аппаратурных спектрах, измеряемых проб. 

В естественном уране содержится 99.27% 238U, 0.72% 235U, 5.5∙10-3% 234U. 
Уран-235 в объектах окружающей среды практически невозможно определить 

прямым инструментальным гамма-спектрометрическим методом из-за интерференции 
основной высокоинтенсивной гамма-линии 185.71 кэВ (57.2%) с энергетической линией 
186,21 кэВ (3.59 %) дочернего радионуклида 226Ra из ряда 238U. 

Эффективная удельная активность естественных радионуклидов в строительных 
материалах и минерального сырья по НРБУ-97 определяется как взвешенная сумма 
удельных активностей радия-226 (ARa), тория-232 (ATh) и калия-40 (AK) по формуле: 

 
Aэф = ARa + 1,31•ATh+0,085•AK, 

 
где 1.31 и 0.085 взвешенные коэффициенты для тория-232 и калия-40 

соответственно по отношению к радию-226 
Результаты измерений представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1 – Результаты измерений 
Проба Aэф, Бк/кг ARa ATh AK 

Гранит №1 60 9.1±20% 14±20% 380±15% 
Гранит №2 280 69±15% 73±15% 1400±15% 
Гранит №3 370 33±15% 150±15% 1700±15% 

 
Эффективная удельная активность естественных радионуклидов в образце гранита 

№1 и №2 ниже 370 Бк/кг. Это означает, что эти материалы относятся к I классу и может 
использоваться для всех видов строительства без ограничений. Эффективная удельная 
активность естественных радионуклидов в образце №3 выше 370 Бк/кг, но ниже 740 Бк/кг. 
Это означает, что этот материал относятся к II классу и может использоваться для 
промышленного строительства и для строительства дорог 

Таким образом, в радиационной защите ядерной подкритической установки 
«Источник нейтронов» следует использовать граниты №1 и №2. 
 
Литература 
1. Свидетельство №7241 от 26.09.2008 г. о государственной поверке спектрометра 
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Харьковским государственным центром «Институт метрологии».  
2. Активность радионуклидов в объемных образцах. Методика выполнения измерений на 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ СТАНУ ПРИРОДНОГО 
СЕРЕДОВИЩА В УМОВАХ ПРОМИСЛОВО-МІСЬКОЇ АГЛОМЕРАЦІЇ М. ЗАПОРІЖЖЯ 

 
Для розгляду актуальності питань по організації та проведення моніторингу стану 

природного середовища в умовах промислово-міської агломерації міста вплинули 
моніторингові спостереження та еколого-геологічні дослідження, які виконуються ТОВ НВЦ 
«Запоріжгідропроект» на окремих об’єктах промислово-металургійного комплексу м. 
Запоріжжя, а саме: полігон промислових відходів «Балка Середня» і комплекс 
позамайданчикового шламовидалення (КПШВ) ПАТ «Запоріжсталь». 

Моніторинг в умовах урбанізованої території, до якої відноситься м. Запоріжжя, де на 
відносно незначній площі сконцентрована значна кількість промислових підприємств і біля 
них досягає граничних норм народонаселення, повинен проводиться з метою об’єктивної 
кількісної оцінки стану та якості компонентів природного середовища і на цій підставі 
приймаються науково обґрунтовані рішення по запобіганню негативним змінам стану 
довкілля і його впливу на здоров’я людей. 

В умовах промислово-міських агломерацій основним джерелом забруднення 
навколишнього середовища є викиди в атмосферу підприємств і автотранспорту. Серед 
забруднюючих речовин особливе значення мають важкі метали, які знаходяться на другому 
місті по токсичності і поступаються тільки пестицидам. 

Оцінка стану навколишнього середовища урбанізованих територій базується на 
вивченні хімічного складу його окремих природних компонентів: повітря, поверхневих і 
підземних вод, ґрунтів, донних відкладів, рослинності, снігового покриву. В основі 
використання методів геохімічного моніторингу забруднення промислово-міських 
агломерацій слід покласти наступне положення: найважливіший показник  - ступінь 
забруднення повітря викидами різного типу фіксується при кількісному вивченню об’єму та 
складу випадів на земну поверхню.  

Проведення моніторингових спостережень за станом природних компонентів 
здійснюється на спеціально обладнаних опорних пунктах (ОП) моніторингу, які складаються з 
точок відбору проб повітря, ґрунтів, снігу, донних відкладень, поверхневих (гідрометричні 
пости) та підземних вод (режимно-спостережні свердловини). 

Обґрунтування розміщення ОП здійснюється за результатами еколого-геохімічних 
досліджень, одними з головних задач яких є: геохімічна оцінка стану окремих компонентів та  
виявлення ореолів забруднення навколишнього середовища. Крім того важливе значення 
для обґрунтування має медична інформація про здоров’я населення в районі розміщення 
ОП. 

Враховуючи найважливіший показник забруднення території промислово-міських 
агломерацій – ступінь забруднення повітря викидами, при  опробуванні компонентів 
природного середовища слід визначити наступні особливості. 

Опробування атмосферних опадів. Атмосферні опади (дощ, сніг) є одним із 
середовищ, в якій проходить перенесення і накопичення забруднюючих речовин. Перш за 
все це стосується опробування снігу. Геохімічне вивчення атмосферних опадів дозволяє 
оцінити, з однієї сторони, глобальний стан атмосфери (кислотні дощі), а с другої – 
забруднення навколишнього середовища, насамперед ґрунтів, за короткий відрізок часу.  

Важливість даного показника підтверджують дослідження. За час 10-добового 
снігоставу в районі вул. Діагональній (район розташування металургійного комплексу міста) з 
шурфу площею 1 м2 відбиралася проба снігу. Отриманий твердий осад, який складається з 
пилу, склав 11,5 г, тобто за добу випадало близько 1,15 г на 1 м2. Хімічний аналіз осаду 
вказав на наявність вмісту важких металів: марганець – 6216,6 мг/кг (валова форма), 
свинець – 47,4 мг/кг (валова форма), мідь – 14,5 мг/кг (рухома форма), цинк – 4,6 мг/кг 
(рухома форма), нікель - 4,4 мг/кг (рухома форма), хром – 4,0 мг/кг (рухома форма), кадмій -
1,0 мг/кг (рухома форма). 



223 
 

Опробування донних осадів (відкладів). Дозволяє достатньо оперативне отримування 
геохімічних даних про один з найбільше інформативних компонентів ландшафту, де на 
протязі багатьох років здійснюється акумуляція хімічних елементів і токсичних сполук – 
продуктів техногенного та природного походження. Донні відкладення, як акумулятор 
забруднюючих речовин, є показником ступеню забруднення водозбірної площі і в першу 
чергу прибережної захисної смуги. Цей фактор підтверджують моніторингові спостереження 
за вмістом важких металів в донних осадах р. Суха Московка, де їх вміст значно вищий ніж в 
ґрунтах водозбірної площі. Порівняний вміст важких металів приведений в таблиці. 

 
Таблиця вмісту важких металів (мг/кг) в донних осадах р. Суха Московка і ґрунтах 
водозбірної площі. 

Місце відбору проб 
Cu 

(рух.) 
Co 

(рух.) 
Cd 

(вал.) 
Ni 

(рух.) 
Zn 

(рух.) 
Pb 

(вал.) 
Cr 

(рух.) 
Mn (вал.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Донні осади 

р. Суха Московка 
92,3 18,2 6,0 240,6 3622,8 744,0 21,2 953,7 

Ґрунти 
б. Капустянка 

42,5 4,5 0,4 17,5 19,3 10,1 4,0 288,3 

 
Організація і проведення моніторингу навколишнього природного середовища в 

умовах промислово-міської агломерації здійснюється відповідно до програми, яка 
розробляється з урахуванням раніше виконаних еколого-геологічних досліджень на території 
міста, розташування відомчих опорних пунктів  спостереження за станом компонентів 
природного середовища (атмосферне повітря, ґрунти, поверхневі і підземні води, 
рослинність), матеріалів  моніторингу на окремих об’єктах промислових підприємств міста. 
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ОСОБЛИВОСТІ МОНІТОРИНГУ ЗАБРУДНЕННЯ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ СКЛАДОВИХ 
ЕКОСИСТЕМИ р. ДУНАЙ В МЕЖАХ УКРАЇНИ 

 
Дунай – друга за величиною річок Європи. Українська ділянка річки розташована в 

нижній течії Дунаю, перед його впадінням в Чорне море. У воді, донних відкладах, 
представниках біоти р. Дунай в межах України спостерігаються високий вміст важких металів 
[1-3].  Наднормові значення  масових концентрацій для деяких металів у воді 
спостерігаються системно при порівнянні з нормативами гранично допустимих концентрацій 
(ГДК) [1]. Порівняння з нормативами стандартів якості довкілля Європейсько союзу (ЄС) [4] 
та цільовими нормативами для води р. Дунай встановлених міжнародною комісією з захисту 
р. Дунай (ICPDR) [5]  значних перевищень за вмістом важких металів у воді р. Дунай не 
спостерігається [1].  

Одною з основних відмінностей стандартів якості довкілля ЄС, встановлених для  
поверхневих вод, є нормування вмісту розчинених форм металів [8] на відміну від ГДК [6,7] 
для порівняння з якими зазвичай використовують результати досліджень валового вмісту 
металів. Що дозволяє отримати більш об’єктивну інформацію щодо забруднення важкими 
металами водного середовища. Наприклад  за результатами досліджень проб води р. Дунай 
в межах України  проведених УКРНДІЕП у 2016-2018 роках  встановлено, що найбільший 
валовий вміст металів спостерігається для проб з меншою часткою розчинених форм (рис. 
1).  При цьому для отримання вичерпних даних, при дослідженні лише масової концентрації 
розчинених форм металів у воді, необхідно визначати масову частку досліджуваного 
елемента у завислих речовинах.   

 

 
Рисунок 1 – Частка розчинених форм відносно валового вмісту важких металів для 

максимального та мінімального зафіксованого значення масової концентрації металу у 
воді р. Дунай в межах України за результатами спостережень у 2016-2018 роках. 

 
Визначення масових часток металів у донних відкладах є важливою частиною 

моніторингових досліджень. В Україні, на відміну від ЄС, вміст важких металів в донних 
відкладах не нормується. Згідно керівництва з ЄС [9] визначення вмісту деяких приоритетних 
забруднюючих речовин у пробах донних відкладів є найбільш прийнятним для отримання 
якісної інформації.   

Треба відмітити, що масові частки металів у пробах донних відкладів р. Дунай в 
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межах України значно корелюють між собою [2], що вірогідно вказує на однотипність складу 
донних відкладів з перевагою тих чи інших компонентів на різних ділянках. Цей факт може 
бути корисним при визначені забруднення донних відкладів важкими металами, адже суттєве 
відхилення від закономірностей складу може свідчити про наявність нетипових компонентів у 
донних відкладах. 

Біомоніторинг забруднення важкими металами водних екосистем є одним з 
перспективних методів оцінки. Зважаючи на те, що збільшення вмісту металів у тканинах 
живих організмів по трофічному ланцюгу спостерігається дуже рідко, вміст металів в 
гідробіонтах може сягати високих значень. Тому використання коефіцієнта акумуляції 
(відношення вмісту металу в гідробіонті до вмісту металу у воді) для важких металів не 
доцільно [9]. За результатами досліджень [10], встановлено зменшення коефіцієнтів 
акумуляції кадмію гідробіотами (гіллястовусими ракоподібними) зі збільшенням масової 
концентрації металу у розчинні при цьому для ряду низьких концентрацій кадмію коефіцієнти 
акумуляції є досить близькими. Дослідження вмісту важких металів у пробах зануреної вищої 
водної рослини рдесника гребінчастого (Potamogeton pectinatus L.) [3] представлені на  рис. 2 
відображають досить значний розмах коефіцієнтів акумуляції металів з найбільшими 
значеннями для токсикантів таких, як кадмію та свинець. За таким мікроелементом, як цинк 
спостерігаються найнижчі значення коефіцієнтів акумуляції. Для більшості металів 
спостерігається залежність до зменшення коефіцієнтів акумуляції  зі збільшенням вмісту 
металів у воді.  

 

 
Рисунок 2 – Коефіцієнти акумуляції важких металів у рдеснику гребінчастому відібраному з 

р. Дунай в межах України у 2016-2017 роках. 
 

Важливим аспектом під час біомоніторингу забруднення важких металів є правильний 
вибір досліджуваних організмів оскільки вміст металів у біоті в значній мірі залежить від 
біологічної ролі елементу.  Також треба відмітити мінливість процесів накопичення металів 
представниками одного виду, що призводить до необхідності отримання великої кількості 
даних для встановлення закономірностей, які у подальшому можливо використовувати для 
оцінки забруднення екосистеми важкими металами. 

Таким чином, для всебічної оцінки забруднення важкими металами водних екосистем 
за умов відсутності інформації щодо стану забруднення екосистеми, необхідно проводити 
моніторинг який включає дослідження масових концентрацій розчинених форм важких 
металів у воді, масових часток важких металів у завислих речовинах, донних відкладах, 
представниках біоти на різних трофічних рівнях. 

Забруднення важкими металами р. Дунай досить добре досліджено завдяки 
проведенню міжнародних та національних спостережень, але все ще потребує значної 
кількості досліджень, особливо на території України, на основі яких можливо буде ефективно 
проводити моніторинг забруднення важкими металами р. Дунай. 
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МОЖЛИВІ СПОСОБИ ОЧИЩЕННЯ ГАЗОВИХ ВИКИДІВ ВІД ОКСИДІВ НІТРОГЕНУ В 
УМОВАХ ВИРОБНИЦТВА КАЛЬЦИНОВАНОЇ СОДИ 
 

В сучасних умовах глобалізації та загострення екологічних проблем пріоритетним 
завданням економіки будь-якої держави, зокрема і України, є підвищення рівня її екологічної 
безпеки. Головна мета екологічної безпеки, як невід’ємної складової національної безпеки, 
полягає в забезпеченні такого стану довкілля, при якому не відбувається погіршення якості 
умов життя і діяльності людини, не виникає небезпека для розвитку природних екологічних 
систем. Реалізація основних принципів екологічної безпеки відбувається шляхом здійснення 
широкого комплексу взаємопов'язаних екологічних, політичних, правових, організаційних, 
економічних, технічних та інших заходів. 

Екологічний стан атмосферного повітря вважається одним із головних елементів, який 
визначає якість умов проживання людини, оскільки безпосередньо впливає на здоров’я не 
тільки нинішнього, але й наступних поколінь. Згідно даних [1] в Україні, незважаючи на 
певний спад виробництва, стабільно високим залишається забруднення повітряного 
середовища великих міст і промислових центрів. Це означає, що фактично близько 70 % 
населення країни проживає на територіях, де стан атмосфери не відповідає гігієнічним 
нормативам. Отже стан атмосферного повітря в Україні визначається як незадовільний, а у 
деяких регіонах (наприклад, Красноперекопськ, Одеса, Дніпродзержинськ та ін.) – вкрай 
загрозливий. Головними джерелами забруднення атмосферного повітря в країні від викидів 
стаціонарних джерел є підприємства паливно-енергетичного комплексу – 43,8 % від 
загального обсягу викидів, підприємства переробної – 30,4 % та видобувної промисловості – 
17,5 %. До основних забруднюючих речовин відносять оксиди карбону, нітрогену, сульфуру, 
аміак, феноли, формальдегід, бензапірен [2]. 

Якість атмосферного повітря залежить від реалізації державної екологічної політики, 
відповідних напрямів екологічного управління та контролю за джерелами забруднення. 
Державне регулювання викидів в атмосферу є важливою ланкою в системі екологічної 
безпеки держави. Регулювання повинно забезпечувати необхідну якість атмосферного 
повітря шляхом впливу на власників джерел забруднення та формування в них мотивації 
для прийняття відповідних управлінських та технічних рішень. Захист атмосферного повітря 
від забруднення задекларований як один з основних пріоритетів екологічної політики України 
на найближче десятиліття [3]. 

Одним із основних джерел забруднення атмосферного повітря є хімічна галузь, що 
належить до обробної промисловості. На долю виробництв хімічної продукції припадає лише 
0,6 % від загального об’єму викидів переробної промисловості [2]. Але характерною 
особливістю газових відходів хімічної галузі є їх різноманітність та висока токсичність 
порівняно з іншими виробництвами. 

До небезпечних об’єктів, що впливають на стан атмосферного повітря, належить 
виробництво кальцинованої соди і содопродуктів. Порівняно з іншими підприємствами 
хімічними галузі на содових заводах утворюються великі обсяги шкідливих газоподібних 
речовин, які, в основному, не відносяться до особливо токсичних (пил кальцинованої соди, 
оксид карбону (ІV), аміак). Хоча, у викидах також присутні токсичні оксид карбону (ІІ), оксиди 
нітрогену, оксид сульфуру (IV) і невелика кількість сірководню [4]. Більшість шкідливих 
речовин уловлюється у самому виробництві шляхом вдосконалення роботи основного 
обладнання або встановлення додаткових очисних апаратів [5]. З точки зору підвищення 
екологічної безпеки содових підприємств необхідно максимально повно провести очищення 
газових викидів від усіх шкідливих компонентів. 

Серед найбільш токсичних газів, що утворюються у виробництві кальцинованої соди, 
друге місце за об’ємами викидів після сульфуру (IV) оксиду займають окcиди нітрогену (NOx). 
Головними джерелами викидів NOx є теплоагрегати ТЕЦ та стадія вапалу карбонатної 
сировини. Загальна кількість цих забруднюючих речовин складає 0,8 кг на 1 тону продукту 
[6]. 
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NOx – збірна назва оксидів нітрогену – NO і NO2, до яких встановлено санітарно-
гігієнічні обмеження. Це пояснюється шкідливим впливом даних оксидів на здоров'я людини і 
стан довкілля. NO і NO2 в атмосфері зустрічаються разом, тому найчастіше оцінюють їх 
сумісну дію. Під час згоряння палива приблизно 90 % об. оксидів нітрогену утворюється у 
формі нітрогену (ІІ) оксиду – NO. Решта 10 % об. припадає на нітрогену (IV) оксид – NO2. 
Однак в ході хімічних реакцій в атмосфері значна частина NO перетворюється на NO2 – 
набагато більш небезпечну речовину, що підтверджується значеннями санітарно-гігієнічних 
нормативів, наведених в таблиці (ДСП-201-97): 
 
Таблиця – Нормативні санітарно-гігієнічні характеристики оксидів нітрогену 

Речовина Клас небезпеки ГДК м.р., мг/м3 ГДК с.д., мг/м3 
NO 3 0,4 0,06 
NO2 2 0,085 0,04 

 
Нітрогену (ІІ) оксид є безбарвним газом, який не подразнює дихальні шляхи, і тому 

людина може його не відчувати. Але при вдиханні NO впливає на центральну нервову 
систему, а також викликає ураження крові за рахунок зв'язування гемоглобіну. Нітрогену (IV) 
оксид – це бурий газ з характерним неприємним запахом. Він значно дратує слизові 
оболонки дихальних шляхів, може призвести до серйозного отруєння, а також викликати 
сенсорні, функціональні та патологічні ефекти в організмі людини. 

Оксиди нітрогену також мають значний негативний вплив на довкілля. Ці речовини 
відносяться до парникових газів непрямої дії, на які разом з N2O (парниковий газ прямої дії) 
припадає близько 6 % глобального потепління. NOx займають друге місце після сульфуру 
(IV) оксиду за вкладом в збільшення кислотності опадів. Окрім непрямого впливу (кислотні 
дощі), тривалий вплив NO2 в концентрації 470-1880 мкг/м3 може пригнічувати ріст деяких 
рослин. Значимість атмосферних ефектів оксидів нітрогену пов'язана з погіршенням 
видимості. Також NO2 відіграє важливу роль в утворенні фотохімічного смогу. 

Отже, знешкодження оксидів нітрогену, які погіршують стан здоров’я людини і 
природного середовища, є актуальною науково-практичною задачею, що потребує 
ефективного і своєчасного вирішення. 

Загалом способи зниження викидів NOx в атмосферне повітря поділяються на 
первинні та вторинні [7]. До первинних належать заходи щодо оптимізації процесу горіння 
палива і конструкції обладнання, в результаті чого знижується концентрація NOx у вихлопних 
газах. Первинні заходи маловитратні і тому їх застосовують, перш за все, для забезпечення 
нормативних санітарно-гігієнічних вимог. Вторинні способи полягають в очищенні вихлопних 
газів від оксидів нітрогену перед їх викидом в атмосферу і потребують істотних додаткових 
витрат. 

Аналіз механізму утворення оксидів нітрогену при спалюванні викопного палива 
вказує на те, що зменшити утворення NОх можна шляхом зниження температури горіння; 
зменшення часу перебування продуктів згоряння в області високих температур; створення 
зон реакцій з відновним середовищем (надлишок повітря  1), де утворення NОх з азоту 
палива утруднено і відновлення оксидів нітрогену йде до молекулярного азоту. В цьому 
випадку проводять наступні первинні або режимно-технологічні заходи: 

– використовують пальники з низьким викидом NОх (зниження NОх до 60 %); 
– ступеневе спалювання палива (зниження NОх на 35-45 %); 
– ступінчасту подачу повітря (зниження NОх до 50 %); 
– рециркуляцію димових газів (зниження NОх до 33 %); 
– впорскування води або водо-мазутних емульсії в ядро факелу (зниження NОх на 25-

44 %); 
– комбінацію первинних заходів (зниження NОх до 90 %). 
До вторинних способів знешкодження оксидів нітрогену відносять каталітичні та 

некаталітичні (абсорбційні, адсорбційні) методи очищення викидних газів від токсичних 
домішок [8]. 

Найбільш ефективним способом знешкодження нітрозних газів є каталітичне 
відновлення NОх. Так, для денітрифікації газів, що утворюються під час згоряння палива, 
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розроблені каталітичні процеси високотемпературного і селективного низькотемпературного 
відновлення з використанням високоактивних каталізаторів. 

Перший процес протікає в безкисневому середовищі при температурі 300-1000оС. 
Відновниками служать Н2, СО, СН4, природний газ, нафтовий і коксовий гази, азотоводнева 
суміш. В результаті реакцій оксиди нітрогену відновлюються до N2, також утворюється 
водяна пара і карбону (ІV) оксид та виділяється велика кількість теплоти. 

Ефективність процесу визначається активністю каталізатора, що використовується. 
Високу каталітичну активність мають каталізатори на основі Pt, Pd, Ru, Rh, менш активними 
є сполуки Мn, V, Сu, Fе, С, Со, Мо, Ni, W, Аg, Zr, Вi, Al, Si, Рb. Для здешевлення каталізатора 
та збільшення поверхні його контакту з газом, що очищується, активний компонент наносять 
на кераміку, оксид алюмінію або силікагель. 

Відповідно до каталізаторів очищення газів висувають дуже жорсткі вимоги щодо 
високої активності і вибірковості каталітичної дії, термостабільності, стійкості до дії отрути, 
високої механічної міцності, великої теплопровідності. Каталізатори повинні бути потенційно 
безпечними, а їх виробництво не повинно привносити додаткове забруднення в навколишнє 
природне середовище. 

Перевагами процесу високотемпературного відновлення є простота хімічних 
перетворень, висока ступінь очищення (залишковий вміст NОх не перевищує 0,005 % об.), 
відсутність необхідності в додатковій теплообмінній апаратурі. До недоліків методу треба 
віднести високу вартість і дефіцитність каталізаторів, що використовуються; обмеження 
щодо вмісту у викидних газах NОх (не більше 0,5 % об.), кисню (не більше 4-5 % об.) та 
сполук сульфуру (повна відсутність), які виступають каталітичною отрутою; значні витрати 
газів-відновників на взаємодію з киснем; висока температура процесу, що потребує 
використання певних матеріалів для виготовлення обладнання. 

Процес селективного низькотемпературного каталітичного відновлення оксидів 
нітрогену вигідно відрізняється від високотемпературного тим, що протікає вибірково: 
відновник, найчастіше аміак, реагує переважно з NОх і практично не взаємодіє з киснем, що 
знаходиться у викидних газах. У зв’язку з цим аміак витрачається у кількостях еквівалентних 
вмісту оксидів нітрогену, або перевищує стехіометрію на 10-5 % з метою більш повного 
протікання реакцій. В ході реакцій утворюється тільки азот і вода та виділяється невелика 
кількість теплоти. Отже процес відновлення здійснюється при порівняно низьких 
температурах (180-360 С). 

Але недоліки процесу полягають також у високій вартості каталізатора, яка складає 
близько 30 % від витрат на очищення, та низької ефективності при високих концентраціях 
оксидів нітрогену у викидних газах. 

Певне розповсюдження отримали адсорбційні методи знешкодження NОх у газових 
викидах. Як адсорбенти використовують активоване вугілля, кокс, складні сорбенти на основі 
лужних або лужноземельних металів на носіях (Al2O3, SiО2, MgO), солі амонію, торфолужні 
або вуглелужні суміші, цеоліти, полімерні сорбенти на основі стиролу, дивінілбензолу, 
трибутилфосфату. Процеси протікають, як правило, при порівняно низьких температурах, що 
складають 80-130 оС. Ступінь очищення становить 70-90 %. 

Загальними перевагами адсорбційних методів є простота і достатня ефективність 
процесу. Але суттєві недоліки обмежують їх широке використання, а саме: циклічність 
процесу (адсорбція – десорбція), яку проводять при підвищених температурах, та 
необхідність подальшого знешкодження газів, виділених при десорбції; поглинання 
адсорбентом пилу, який швидко забиває його пори і не видаляється при десорбції. При 
промиванні адсорбенту водою утворюються стоки розведеної нітратної кислоти, забруднені 
різними домішками, в тому числі і важкими металами. Адсорбційні методи можна 
застосовувати для очищення невеликих об'ємів низькоконцентрованих по NОх газів (не 
більше 1 %). 

Знешкодження оксидів нітрогену різними рідинними поглиначами (абсорбентами) є 
одним з найпоширеніших в промисловості способів. Доступність і розповсюдженість методів 
абсорбційної очистки значною мірою визначається тим, що на відміну від більшості сухих 
способів (каталітичні методи, адсорбція), вони не залежать від концентрацій NОх в газах, що 
очищуються, і не вимагають застосування високих температур. Але проблема усіх 
абсорбційних процесів пов'язана з низькою хімічною активністю та розчинністю нітрогену (ІІ) 
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оксиду. Залежно від способу вирішення цієї проблеми проводять наступну класифікацію 
абсорбційних методів очищення газів від оксидів нітрогену: 

1) окисно-абсорбційні методи – окислення NО проводиться в газовій фазі перед 
стадією абсорбції з використанням таких окисників, як О2, О3, Сl2, СlO2, Сl2O, повітря, пари 
НNО3 і т.п.; 

2) абсорбційно-окисні методи – окисник дозується в сорбційний розчин; як окисники 
використовують КВrО3, НNО3, КМnО4, Н2О2, Na2CrO4, K2Cr2O7 і т.п.; 

3) абсорбційно-відновні методи – використовуються сорбенти, що мають відновні 
властивості: до першої групи належать солі металів у хелатній формі, які здатні утворювати 
нітрозильні комплекси (Fе, Со, Ni, Сu, Мn, Sn, V та ін.), до другої – сполуки, що відновлюють 
NОх до молекулярного азоту (NН4OН, (NН4)2СО, NaHSO3, Na2S2O3 та ін.); 

4) окисно-абсорбційно-відновні методи – проводиться попереднє окиснення NО в 
газовій фазі до оптимального співвідношення NО / NО2 = 1, а далі використовуються 
відновники, які входить до складу сорбційного розчину. 

При організації технології очищення газів від NОх в перших двох групах методів 
поглиначами виступають лужні розчини: KOH, NaOH, Ca(OH)2, Na2CO3, K2CO3, Ba(OH)2, 
NaHCO3, KHCO3, MgCO3 та ін. Основними кінцевими продуктами є нітрити та нітрати. Ці 
процеси, як правило, відносяться до абсорбції без регенерації сорбенту, істотним недоліком 
яких є утворення відпрацьованих абсорбційних розчинів, що вимагають подальшої 
переробки. 

Третя і четверта групи методів належать до абсорбції з регенерацією абсорбенту, при 
умові його циркуляції по замкнутому контуру та виводі з системи продуктів абсорбції. Це 
більш перспективні способи, так як дозволяють або знешкодити оксиди нітрогену, або їх 
утилізувати у вигляді товарних продуктів, наприклад, добрив для сільського господарства, не 
створюючи масових стоків. 

Загалом, абсорбційні методи дозволяють досягти високого ступеня очищення, який 
сягає 95% і вище, однак, обмеження їх застосування в деяких випадках пояснюється 
складністю організації рідинних і газових потоків, громіздкістю апаратурного оформлення, 
певною енергоємністю. 

Для вибору оптимального способу знешкодження оксидів нітрогену в газових викидах 
виробництва кальцинованої соди необхідно врахувати не тільки переваги та недоліки 
наведених вище методів, але і особливості утворення NОх в циклі виробництва. Насамперед, 
це стосується технологічних параметрів газових потоків: 

– концентрації і співвідношення NO і NO2; 
– температури і об’ємів викидних газів; 
– наявності сторонніх домішок в газовому потоці (СO2, SO2, CO, NH3, пил, волога). 
Також треба визначити потенційну можливість організації комплексного очищення 

газових викидах від усіх шкідливих домішок, що утворюються у виробництві кальцинованої 
соди на стадіях випалу карбонатної сировини і карбонізації амонізованого розсолу, а також в 
теплоагрегатах ТЕЦ [4]. Економічна доцільність обраного способу залежатимуть від вартості 
відповідних матеріалів і реагентів, необхідних для його здійснення, та можливості 
використання речовин, які утворюються або виробляються на самому содовому заводі. 
Наявність необхідного обладнання в умовах діючого виробництва також впливатимуть на 
вибір способу очищення. 

Отже, розробка ефективних способів зниження вмісту шкідливих компонентів у 
газових викидах виробництва кальцинованої соди дозволить впровадити маловідходні 
комбіновані технології в умовах діючих підприємств, що сприятиме підвищенню їх екологічної 
безпеки та конкурентоспроможності. 
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АНАЛИЗ ВОДНОГО БАЛАНСА ГОРОДА МАРИУПОЛЯ 
 

Водный баланс города – это фактические объёмы водопроводной воды, поданные в 
распределительную систему города, прошедшие через приборы учета потребителей на, а 
также возможные потери через распределительную систему (не учтенные потери).  

В условиях водного дефицита в регионе, анализ объёмов водопроводной воды, 
используемых городом на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды в течение нескольких 
лет, позволит оптимизировать дефицитные водные ресурсы.  

Источником питьевого водоснабжения г. Мариуполя служит вода из реки Северский 
Донец (Южно-Донбасский водовод) и Старо-Крымского водохранилища (51,8 млн. м3) в 
соотношении 3:1 [2]. 

В 2017 году город получил 43 млн. 435 тыс. кубических метров воды. Летом (август) 
подача воды достигала 4 млн. 343 тыс. кубических метров в месяц. Среднемесячное 
потребление водопроводной воды не зависело от сезонов года и колебалось от 1675 до 
2015 тыс. м3, в среднем около 1900 м3/мес. Один житель в среднем использовал около 140 
литров воды в сутки [4]. 

Целью исследования был сравнительный анализ объёмов воды централизованного 
водоснабжения населения промышленно развитого города Мариуполя.    

Исследование проводили путём  анализа объёмов водопроводной воды, поданной в 
город, полученной потребителями и сброшенной в канализацию. 

Исходные данные предоставлены Коммунальным предприятием «Мариупольское 
производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства (КП «ПУВКХ»)». 
Информация содержалась в письмах: № 991 от 24.03.16г., 549 от 13.02.17г., № 602 от 
22.02.18г.,  № 845 от 15.03.19г. Среднемесячная подача воды в город колебалась от 3158 
тыс. м3 (в феврале) до 4306 тыс. м3 (в августе)  (рис.1). 

В 2018 году город с населением около 462 тыс. человек (на 01.01.18г),  получил 44 
млн. 370 тыс. кубических метров воды.    

 
Рисунок 1 – Среднемесячная подача и реализация водопроводной воды в 2018г. 
 
Среднемесячное потребление водопроводной воды не зависело от сезонов года и 

колебалось от 1814 до 2042 тыс. м3, в среднем около 1944 м3  (рис.1). В пересчете на 
суточное потребление воды каждым жителем города  этот показатель колебался  от 130 до 
147, в среднем около 138,4 литров. 

Обращает на себя внимание факт значительных потерь воды - до 2400 тыс. м3 в 
августе (рис.2). Объёмы воды, не дошедшие до потребителей,  увеличивались с июня по 
октябрь и превышали реализованные, особенно в летний период. Отмеченный период 
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характеризуется малым количеством атмосферных осадков и требует повышенного расхода 
поливной воды. Но приборы водного учета потребителей, этого не фиксировали (рис.1). 

 
Рисунок 2 – Среднемесячные потери водопроводной воды и объёмы хозяйственно-

бытовых стоков в 2018г 
 
Станция биологической очистки ежемесячно принимала хозяйственно-бытовых 

стоков в примерно одинаковых объёмах, в среднем около 2202,6 тыс. м3, (рис. 2). Однако 
среднемесячные объёмы стоков превышали соответствующие объёмы  реализованной 
воды, составляющие в среднем около 1944 тыс. м3 (рис.1). Откуда «лишняя» вода в 
хозяйственно бытовых стоках и если это ливневая, то откуда она берется с июня по октябрь, 
когда осадков почти не бывает? 

 
Рисунок 3 – Среднемесячные показатели потерь водопроводной воды в 2018 г 

 
В процентном выражении среднемесячные потери воды через распределительную 

систему колебались от 40,1% (апрель) до 54,1% (июль). Среднегодовой показатель 
составил 47,7% (рис. 3). 

В 2018 году суммарный объём этих стоков составил 21млн 43тыс кубических метров. 
Для перспективного планирования обеспечения города водопроводной водой, 

представляется необходимым рассмотреть среднегодовые показатели интересующих нас 
объёмов.  

Среднегодовые объёмы поставляемой и реализуемой водопроводной воды 
представлены на рисунке 4. Наибольшие значения отмечены в 2013 году, что составило 
51млн 660тыс. м3 и 34млн 416тыс. м3 соответственно (рис. 4). Разница представляет собой 
«потери» (рис. 5). 
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Рисунок 4 – Среднегодовые показатели подачи и реализации водопроводной воды 

 
С началом военных действий на Донбассе, начиная с 2014 года, годовой объём воды 

уменьшался с 50.796 тыс. м3 до 44.370 тыс. м3 в 2018 году. Соответственно сокращались и 
объёмы потребленной воды с 33.506 тыс. м3 до 23.327 тыс. м3 за этот же период. В 
пересчете на одного жителя города эти показатели (подано - реализовано) сократились с 
111,6 м3/год – 73,6 м3/год до 96,0 м3/год – 50,5 м3/год. Среднесуточный показатель 
потреблённой воды одним человеком уменьшился с 201,6 до 138,4 литров. 

Среднемировое потребление воды в день на одного человека (с учетом всех 
секторов хозяйства) представляется следующим: 600л в Северной Америки и Японии; 250 – 
350л в Европе; 10 –20л в странах около Сахары (Киото, март 2003).  

Среднемировой годовой забор воды из рек и подземных источников составляет 600м3 
на человека, из которых 50м3 представляет питьевая вода или 137 л на человека в день [3]. 

 С уменьшением объёмов подачи воды, сократились и объёмы хозяйственно бытовых 
стоков (рис. 5). Среднегодовое значение за 2013 год составляло 32.431 тыс. м3, а в 2018 
году – 26.431 тыс. м3 (рис. 5). 

Несмотря на сокращении объёмов подачи воды в город, среднегодовые показатели 
потерь возросли с 17.244 тыс. м3 (33,4%) до 21.043 тыс. м3 (47,7%) (рис. 5, 6).  

 

 
Рисунок 5 – Среднегодовые потери водопроводной воды и объёмы хозяйственно-бытовых 

стоков 
 
При сложившейся ситуации,  водные потери создают не только экономическую, но и 

экологическую проблему. Если потери зависят от целостности водораспределительной 
системы города, то процесс устранение порывов требует значительного финансирования, 
ухудшает качество воды в трубах и создаёт определенные неудобства горожанам из-за 
разрытий.  
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Рисунок 6 – Среднегодовые показатели потерянной водопроводной воды 

 
Кроме этого, потерянная вода пополняет ливневые и грунтовые воды города, унося с 

собой, в растворенном виде, городские антропогенные загрязнения. Так, в единственном 
подземном источнике по улице Малофонтанная, содержание нитратов составляет до 85 мг/л 
или 1,7 ПДК [1]. 

В результате исследований установлено, с началом военных действий на Донбассе, 
начиная с 2014 года, годовой объём воды уменьшался с 50.796 тыс. м3 до 44.370 тыс. м3 в 
2018 году. Соответственно сокращались и объёмы потребленной воды с 33.506 тыс. м3 до 
23.327 тыс. м3 за этот же период. В пересчете на одного жителя города эти показатели 
(подано - реализовано) сократились с 111,6 м3/год – 73,6 м3/год до 96,0 м3/год – 50,5 м3/год. 
Среднесуточный показатель потреблённой воды одним человеком уменьшился с 201,6 до 
138,4 литров. 

Несмотря на сокращении объёмов подачи воды в город, среднегодовые показатели 
потерь возросли с 17.244 тыс. м3 (33,4%) до 21.043 тыс. м3 (47,7%) 

Вероятно, потерянная вода поступает в грунтовые воды города, унося с собой, в 
растворенном виде, городские антропогенные загрязнения. Распределительная система 
города требует замены или оперативного устранения течей. 
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АЛЬТЕРНАТИВНИЙ СПОСІБ УТИЛІЗАЦІЇ РОСЛИННИХ ВІДХОДІВ ХАРЧОВОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ 

 
Необхідність утилізації рослинних відходів обумовлена тим, що в Україні щорічно 

переробляються тисячі тонн рослинних культур, а отже, утворюється велика кількість 
твердих відходів. Обсяги накопичення рослинних відходів агропромислового комплексу 
сягають десятків мільйонів тон в рік. На сьогоднішній день, основними напрямками 
використання відходів сільського господарства є: як корм для худоби та птиці [1], як добрива 
[2], для виробництва пелет [3]. Проте тверді рослинні відходи харчової промисловості, такі як 
шкаралупи кісточок плодово-ягідних культур, залишаться невикористаними, накопичуються, і 
це, в свою чергу, вимагає розробки ефективних способів їх утилізації. 

Тверда шкаралупа кісточок плодово-ягідних культур є комплексом природних 
біополімерів з цінними властивостями, в тому числі і сорбційними, завдяки наявності різних 
функціональних груп, що входять до складу як лігніну, так і целюлози. Такий природний 
матеріали характеризуються слабкими поглинальними та сорбційними властивостями через 
низькофібрильовану структуру, незначний вміст доступних активних функціональних груп 
[4, 5]. Покращити зазначені властивості можна шляхом проведення хімічного модифікування. 

Метою роботи було вивчення впливу умов кислотної обробки на структурні та 
сорбційні властивості лігноцелюлозного комплексу шкаралуп кісточок абрикосу. Обробку 
вихідного матеріалу соляною та лимонною кислотами на першій стадії проводили за 102 °С 
протягом 1 год, концентрації кислот при цьому складали 4 мас.% і 7,5 мас.%, відповідно. 
Друга стадія включала лужну обробку рослинних матеріалів розчином бікарбонату натрію 
концентрацією 0,5 мас.%. Вміст лігніну, целюлози та золи в отриманих матеріалів та 
значення їх питомої поверхні наведено в табл. 1. 

 
Таблиця 1 – Характеристика вихідних та модифікованих шкаралуп кісточок абрикосу 

Зразок 
Вміст основних компонентів Питома 

поверхня 
(ВЕТ), м2/г 

Лігнін, 
% 

Целюлоза, 
% 

Зола, 
% 

Вихідний матеріал 63,15 42,53 2,6 3,5 
Шкаралупи кісточок модифіковані: 

НСІ 
 

61,74 
 

26,93 
 

1,5 
 

4,5 
C6H8O7 52,17 46,02 0,3 2,1 

 
Як видно - застосування HCl призводить до деполімеризації і деструкції 

полісахаридних компонентів, що призводить до зниження вмісту целюлози. Обробка 
шкаралуп кісточок органічною кислотою призводить до отримання сорбенту з меншою 
питомою поверхнею внаслідок часткової делігніфікації, що призводить до зниження вмісту 
лігніну. Обидва способи дозволяють знизити вміст мінеральних речовин в кінцевих 
матеріалах. 

Результати дослідження сорбційної здатності рослинних матеріалів щодо йонів 
важких металів (Ni2+, Cd2+, Pb2+, Cu2+, Sr2+) наведені на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Ефективність вилучення іонів важких металів (в % до початкової 
концентрації) вихідним матеріалом (1) та модифікованим НСІ (2) і C6H8O7 (3). 
 
Із наведених даних видно, що сорбенти, отримані хімічним модифікуванням шкаралуп 

кісточок абрикосу, мають досить високі показники ефективності сорбційного вилучення іонів 
важких металів з водних розчинів. 

В роботі також досліджено сорбційну здатність одержаних матеріалів щодо йонів 
важких металів із розчинів солей, що моделюють електролітний склад ентеральних 
середовищ - стандартний розчин Рінгера (табл. 2). 

 
Таблиця 2 – Сорбційна ємність одержаних матеріалів щодо йонів важких металів при їх 
поглинанні з розчину Рінгера 

Назва зразка Величина сорбції, мг/ г 
Pb2+ Cd2+ Sr2+ Cu2+ Ni2+ 

Шкаралупи кісточок модифіковані НСl 31,2 23,7 9,8 23,0 11,5 
Шкаралупи кісточок модифіковані C6H8O7 22,2 22,3 6,8 19,1 7,4 

 
Отримані результати свідчать про доцільність проведення хімічного модифікування 

шкаралуп кісточок абрикосу мінеральною кислотою для збільшення сорбційної здатності 
лігноцелюлозних матеріалів. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЕМКОСТЬ ПЛОЩАДКИ ПОВЕРХНОСТНОГО ЗАХОРОНЕНИЯ 
«ВЕКТОР» 

 
Захоронение радиоактивных отходов (РАО) означает размещение отходов в 

хранилище без намерения их извлечения с гарантированной длительной изоляцией от 
окружающей среды. При этом предполагается, что защита окружающей среды и здоровья 
человека будут обеспечиваться в течение длительного времени, с момента закрытия 
хранилища и до того времени, когда связанная с ним радиологическая опасность достигнет 
незначащего уровня. 

Подходы и расчетные схемы для установления радиологических критериев приемки 
отходов на захоронение используют антропоцентрическую методологию оценки 
безопасности, направленную на обеспечение защиты здоровья человека и окружающей 
среды. Требования по безопасности захоронення РАО изложены в документе МАГАТЭ 1, в 
котором приведены величины доз облучения и пределы риска для персонала и населения. 
Именно доза является традиционным индикатором радиационной безопасности при 
обращении с РАО, в том числе при оценке безопасности захоронення. 

Методология, положенная в основу расчета доз либо рисков для населения 
предполагает, что население в будущем может подвергнуться облучению в результате 
воздействия неких природных процессов, которые могут повлиять на надежность 
хранилища. 

Оценка безопасности реального приповерхностного хранилища требует определения 
предела содержания радионуклидов,  как в индивидуальных упаковках, так  и для 
хранилища в целом [2]. В дальнейшем, авторы настоящей статьи предлагают использовать 
понятие «лимит активности», определяющее максимальное количество индивидуального 
радионуклида, которое может быть размещено в хранилище, и при реализации принятого 
сценария1 деструкции хранилища не превысит установленных показателей безопасности.  К 
примеру, для хранилища «Центр де л'Об», расположенного в винодельческом районе 
Франции, лимит активности для способного мигрировать радиостронция составляет 4Е16 Бк 
[4]. 

Рассмотрим ситуацию, которая возникла в подвергшейся интенсивному 
загрязнению радионуклидами вследствие аварии на ЧАЭС зоне отчуждения. Здесь 
расположен комплекс приповерхностных хранилищ для захоронения низко- и 
среднеактивных аварийных РАО. Население в зоне отчуждения отсутствует, а сама  
территория зоны вследствие высокого уровня поверхностного загрязнения долгоживущими 
радионуклидами плутония [5] будет надолго непригодной для проживания людей. В то же 
время, потенциальное воздействие радионуклидов, мигрирующих из деградирующего со 
временем хранилища, может оказать воздействие на окружающую среду. Вследствие этого,  
необходимо учитывать все ситуации облучения и рассматривать более широкий диапазон 
ситуаций облучения окружающей среды вне зависимости от какой-либо связи с облучением 
человека, на что обращено внимание в Публикации 103 Международной Комиссии по 
радиационной  защите. 

Отсутствие населения в зоне промышленного использования  исключает применение 
консервативных референтных сценариев, предусматривающих постоянное проживание и 
возможную жизнедеятельности человека. Кроме того, анализ возможных путей миграции 
радионуклидов из приповерхностных хранилищ  «Вектор» и «Буряковка» приводит к выводу, 
что радиоактивное загрязнение подземных вод не достигнет мест разгрузки водоносного 
горизонта в поверхностные водоемы вследствие большого времени миграции и процессов 

 
1 Сценарий – это постулируемый или принятый набор условий и/или событий [3]. 
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радиоактивного распада [6]. 
Сказанное выше свидетельствует о невозможности применения дозовой оценки 

долговременной безопасности приповерхностного захоронения на территории, надолго 
непригодной для проживания населения. В такой ситуации основная функция определения 
ареала распространения загрязнения будет принадлежать природным барьерам, главным 
образом грунтам, из которых слагается верхний водоносный горизонт. Роль инженерных 
барьеров будет ограничена функцией защиты персонала в операционный период. Поэтому 
методология оценки долговременной безопасности приповерхностного захоронения в 
условиях отсутствия населения должна базироваться на радиационно-экологическом 
принципе, обеспечивающем защиту окружающей природной среды. 

Однако при этом возникает проблема определения критериев для оценки 
безопасности приповерхностного захоронения. Эксперты Европейской комиссии предлагают 
применять альтернативные индикаторы, среди которых наиболее приемлемым для 
вышеупомянутой ситуации может быть концентрация радионуклидов в биосферной воде, 
количественное определение которой требует отражения в моделях условий и степени 
разбавления загрязненного потока в приповерхностном водоносном горизонте.  

В случае невозможности применения дозовых критериев для ситуации отсутствия 
населения и, исходя из того, что единственным фактором, потенциально способным 
обеспечить масштабную миграцию радионуклидов за пределы хранилища, являются 
подземные воды, авторы считают возможным применение к геотехнической системе 
"хранилище - зона аэрации - водоносный горизонт" (ГТС) понятия радиационной емкости, 
которая является мерой  равновесного накопления радиоактивного загрязнения в элементах 
ГТС при заданном уровне поступления радионуклидов [7]. 

При наступлении динамического равновесия между транспортирующей (вода зоны 
аэрации, вода верхнего горизонта) и поглощающей средами (грунты зоны аэрации, грунты 
верхнего водоносного горизонта) возможно достижение постоянной объемной активности 
радионуклида в природных элементах ГТС при  не изменяющимся уровне поступления 
радионуклида из деградирующего хранилища (Q, Бк/год). Эта постоянная объемная 
активность радионуклида, находящегося в равновесии в водной и твердой фазах зоны 
аэрации и верхнего водоносного горизонта, представляет собой в нашем понимании 
экологическую емкость площадки поверхностного захоронения при параметрах миграции, 
присущих данной площадке. Она может быть взята в качестве основы для расчета предела 
активности радионуклида при  захоронении РАО на данной площадке. 

Предложенный подход к оценке экологической емкости площадки для поверхностного 
захоронения наиболее полно отражает процессы взаимодействия «загрязнитель - 
окружающая среда». Однако, математические расчеты экологической емкости площадки 
представляют значительную трудность, как в связи с разнообразием литологического 
строения участка, где расположены хранилища для захоронения, так и с ограниченностью 
данных, характеризующих процессы сорбции и массообмена в элементах ГТС. Поэтому в 
дальнейшем, в соответствии с рекомендациями МАГАТЭ, могут быть использованы простые 
модели, которые совместимы и соразмерны с имеющимися данными. В условиях 
недостаточных данных о количественных параметрах миграции радионуклидов в 
компонентах ГТС применение сложных моделей может привести к росту неопределенности 
вместо увеличения точности. 

Поступление радионуклидов из множества хранилищ, расположенных в 
Чернобыльской зоне на площадке комплекса «Вектор» размером 280х280 метров 
(оценочная площадь размещения приповерхностных хранилищ комплекса), в зону аэрации и 
верхний водоносный горизонт с формированием  постоянного равновесного содержания в 
жидкой и твердой фазах, рассмотрим на примере миграции изотопа 90Sr. 

Рассчитаем лимит активности радионуклида с учетом длительности операционного 
периода и времени эффективности инженерных барьеров в условиях динамического 
равновесия в системе «грунтовая вода - грунты зоны аэрации и водоносного горизонта». 

Для выполнения условия постоянства удельной активности в воде и грунтах 
водоносного горизонта, ежегодное поступление радионуклида из деградирующего 
хранилища должно соответствовать скорости его распада. В предположении об однородном 
распределении радионуклидов по площадке степень сохранности инженерных барьеров F 
описывается уравнением 
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где t – время с начала деградации, Т1/2 – период полураспада индивидуального 

радионуклида, Ψ – константа выхода радионуклида из хранилища безотносительно к 
механизму деструкции барьеров. 

Для критического радионуклида 90Sr, обладающего высокой подвижностью в условиях 
Полесья, принимаем Т1/2  = 30 лет. Допустим, что время деградации инженерных барьеров 
Тдег ограничивается периодом 200 лет. За это время исходная активность снизится на два 
порядка. Исходя из условия постоянного потока активности из хранилища, Ψ = 1/ Тдег = 0,005 

Для площадки комплекса захоронения Вектор длительность операционного периода 
Топ определена в 200 лет, что позволяет рассмотреть несколько сценариев радиационного 
загрязнения водоносного горизонта, при которых обеспечивается   постоянство активности в 
водах и грунтах водоносного горизонта, отличающихся продолжительностью периода 
сохранения изолирующей эффективности инженерных барьеров Тэф. 

 К моменту завершения деградации инженерных барьеров хранилищ для 
захоронения на площадке «Вектор»,   распределение 90Sr в водоносном горизонте 
предположительно будет выглядеть так, как показано на рис.1. 

Мощность загрязненной зоны водоносного горизонта по вертикали определяется  
ортогональной дисперсией, которая обусловлена процессами  обмена веществом между 
отдельными элементами фильтрующей среды,  отличающимися интенсивностью переноса в 
основном направлении вследствие неоднородности строения пласта. Константа 
ортогональной дисперсии δо обычно в 10-20 раз меньше, чем константа продольной 
дисперсии δ. Для песков и супесей δо оценивается значением 3..7× 10-5 м и 1,6..3 ×10-4 м, 
соответсвенно. 

Однако, имеющиеся данные по изотопному датированию тритий - гелиевим методом 
подземных вод в четвертичном водоносном комплексе на первой надпойменной террасе 
свидетельствуют о более интенсивном характере перемешивания верхних слоев воды. Так, 
для проб воды в диапазоне глубин от 1,3 до 2,1 м ниже уровня грунтовых вод (УГВ) возраст 
воды оценен как (3,3 - 6,4) ± 1 год с момента поступления в водоносный горизонт. Для 
скважин глубиной 4,7 - 5,6 м ниже уровня грунтовых вод возраст воды составляет (6,2 - 10,6) 
± 1,5 года. Для более глубоких скважин (15,7 м и 27 м ниже УГВ) возраст воды составляет 
33,7 ± 1,5 и 55,5 ± 5 лет, соответственно [8]. 

Ввиду отсутствия данных гидрогеологического мониторинга по реальной дисперсии в 
четвертичном водоносном горизонте в районе площадки комплекса  «Вектор», авторами 
предложена экспертная оценка значения δо = 2,3Е-3 м, что за Тдег  = 200 лет сформирует 
зону загрязнения мощностью h= 20 метров.  

 
 

 
 

 

Рисунок 1 – Распределение 90Sr в водоносном горизонте к моменту завершения 

деградации инженерных барьеров 
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В качестве альтернативного индикатора предлагается использовать значение 

удельной объемной активности 90Sr, равное 3 Бк/л, то есть 0,3  ДКв
������

 
Расчет экологической емкости (обозначим ее буквой Φ) площадки поверхностного 

захоронения «Вектор» для индивидуального радионуклида  90Sr при приведенных на рис. 1 
параметрах миграции дает значение: 

Φ = 3,67Е13 Бк 
Величина лимита активности Ω, которая  относится к моменту начала эксплуатации 

хранилища для различных сценариев, определяется из формулы: 
 Ω = (Ф )/exp [- 0,693*( Топ +  Тэф + Тдег) /T1/2]. 
Значения Ω приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Лимит активности 90Sr на площадке комплекса поверхностного захоронения 
«Вектор» 

Операционный 
период Топ, лет 

Период деградации 
инженерных 

барьеров Тдег лет 

Период 
эффективного 

фунционирования 
инженерных 
барьеров Тэф 

Лимит активности Ω, 
Бк 

 
200 

 
200 

0 3,78E+17 
100 3,81E+18 
200 3,84E+19 
300 3,86E+20 

 
Безусловно, авторы отдают отчет в том, что вышеприведенные значения являются 

достаточно условными, поскольку при оценке экологической емкости использованы 
определенные допущения, в первую очередь, вследствие отсутствия реальных данных о 
масштабах дисперсионного распределения загрязнения. Тем не менее, основанные на 
оценке экологической емкости результаты расчета лимитов активности 90Sr на площадке 
комплекса поверхностного захоронения «Вектор» хорошо совпадают с ранее 
опубликованными данными [9], что свидетельствует о перспективности методологии оценки 
безопасности захоронения РАО, основанной на применении понятия «экологическая 
емкость площадки поверхностного захоронения».  

Применение концепции экологической емкости, основанной исключительно на 
геохимических параметрах миграции радионуклидов, позволяет проводить сравнение 
различных площадок – как объектов, для которых применима традиционная методология 
ISAM (Improvement of Safety Assessment Methodologies for Near Surface Disposal Facilities) 
[10], так и объектов, для оценки безопасности которых используется концепция 
референтных животных и растений  (Reference Animals and Plants - RAPs), либо упомянутый 
ранее альтернативный геохимический индикатор в виде концентрации радионуклидов в 
биосферной воде [11]. 
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ТЕХНОЛОГІЯ КРІОКОНСЕРВУВАННЯ ГЕНЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ РИБ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ 
БІОРІЗНОМАНІТТЯ  
 

Внаслідок дії негативних антропогенних факторів все більша кількість видів тварин і 
рослин в Україні опиняються під загрозою зникнення. В останньому виданні Червоної книги 
України (2009) міститься 826 видів флори і 542 види фауни. Відомо, що стійкість екосистем 
залежить від кількості видів, що входять до їх складу. Отже однією з важливих екологічних 
проблем є збереження біорізноманіття.  

У збереженні видів, зокрема червонокнижних, вагомий внесок вкладає природно-
заповідний фонд України, національні плани дії, тощо. Але найкращим способом збереження 
генетичного різноманіття  тваринного світу на сьогоднішній день є кріоконсервування 
репродуктивних клітин і ембріонів. 

Перші роботи з кріоконсервування сперматозоїдів тварин відносяться до середини XX 
ст. [1], і на теперішній день технологія заморожування сперматозоїдів є доволі розвиненою. 
Методи кріоконсервування сперматозоїдів створені для багатьох видів диких ссавців 
(сумчасті, примати, копитні, хоботні й т.д.) і птахів, а також рептилій, амфібій, риб і деяких 
безхребетних – голкошкірих, молюсків, членистоногих.  

В Інституті проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України 
(ІПКіК НАНУ) існує низькотемпературний банк гамет риб, який був одним з перших у світі в 
своєму роді.  

Ще в 1981 році керівник відділу тваринництва і генетики ВНДІСРГ (Всесоюзний 
науково-дослідний інститут ставкового рибного господарства) В.Я. Катасонов підписав з 
Українським інститутом економічну угоду (1981–1985) про створення кріобанку сперми 
коропа. ВНДІСРГ займався виведенням нових порід коропа і запропонував ІПКіК НАНУ 
кріоконсервувати сперму всіх цих ліній. Крім порід з ВНДІСРГ, у кріобанку ІПКіК НАНУ 
зберігається сперма коропів з різних регіонів колишнього СРСР (Краснодарський край, 
Тульська область, Хабаровський район та інші райони) – німецьких, румунських, угорських, 
загорських, парських і черепецьких коропів. Збережені ресурси є надзвичайно цінними, 
оскільки зразки зберігаються вже понад 35 років, що є унікальним досягненням кріобанку 
ІПКіК НАНУ. 

Банк містить заморожену сперму видів, близьких до вимирання, такі як аралський шип 
(Acipenser nudiventris Lovetzky, 1828) та білуга (Huso huso Linnaeus, 1758) з Азовського моря, 
сахалінський осетер (Acipenser medirostris Ayres, 1854) з Далекого Сходу, севрюга (Acipenser 
stellatus Pallas, 1771) та стерлядь (Acipenser ruthenus Linnaeus 1758) з Каспійського моря, 
російський осетер (Acipenser guldenstadti colchicus Brandt., 1833) з Бердянська, трьохпер 
(Tripterygion tripteronotus Russo, 1810) з Чорного моря. До інших видів належать форель з 
Ріоні, рожевий лосось (Oncorhynchus gorbuscha Walbaum, 1792), виловлений на Камчатці, 
різні коропи з Хабаровського краю (дика форма Cyprinus carpio haematopterus temminck 
Schlegel, 1842) і кефаль (Mugil cephalus Linnaeus, 1758) з Азовського моря. Цей банк є 
унікальним ресурсом для будь-якої програми відтворення та розмноження 
сільськогосподарських тварин, також для схрещування певних видів, або програми 
реінтрадукції  рідких та зникаючих видів. 

Ресурси кріобанку генофонду промислових, рідкісних та зникаючих видів риб можуть 
бути використані для штучного запліднення риб, які містяться в неволі, для відновлення 
високопродуктивних порід. Використання цієї технології також проводиться з метою 
підвищення показників в агропромисловому комплексі через покращення породних якостей, 
наприклад резистентності до патологічних мікроорганізмів. 
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Крім того, матеріал кріобанку може бути використаний на проміжних етапах 
відновлення природних популяцій риб, які, за оцінками спеціалістів, знаходяться у 
критичному стані, тих або інших річкових басейнів. Чи не найвагомішою причиною зникнення 
популяцій є побудова гідротехнічних споруд без обвідних каналів. Доцільним також є 
зберігання генетичного матеріалу в кріобанку в умовах погіршення екологічного стану 
довкілля та реалізація матеріалу за умови нормалізації екологічної ситуації. 

Таким чином, на теперішній час в Україні розроблені кріобіологічні методи, які 
дозволяють використовувати накопичений генетичний матеріал, не тільки для 
фундаментальних досліджень, але й з метою їх подальшого застосування у практиці для 
риборозводних господарств будь-якої територіальної віддаленості агропромислового 
комплексу держави. 

Кріоконсервування сперми риб є пріоритетним способом їх довгострокового 
зберігання [2-4]. Перевагами цього методу є: синхронізація наявності гамет обох статей 
(сперма може бути збережена для використання до того часу, коли буде отримана ікра), 
можливість поділу однієї дози сперми для декількох реципієнтів (якщо є складності у її 
отриманні або у разі невеликого об’єму), спрощення управління племінним стадом (оскільки 
нерест поза сезону може бути викликаний лише у самок, використовується кріоконсервована 
сперма), транспорт гамет між різними рибними господарствами  та можливість зберігання 
генофонду рідкісних і цінних видів [5].  

Кріоконсервовану сперму використовують, як правило, у методах штучної інсемінації для 
одержання великої кількості потомства від цінних племінних самців більшості видів домашніх і 
сільськогосподарських тварин. Штучна інсемінація має багато переваг перед природним 
розмноженням, максимізуючи репродуктивний потенціал розведенням еякуляту й 
використанням для запліднення відразу декількох самок. Тактику штучної інсемінації 
кріоконсервованою спермою застосовують у зоопарках при обмеженій кількості самців або 
неможливості спарювання в обмежених умовах змісту, а також при відмові тварин від 
спарювання.  

Процес кріоконсервування сперми риб складається із наступних етапів: відбір сперми 
та оцінка її якості, еквілібрація сперми із середовищем, що містить кріопротектор, 
охолодження суспензії сперми із використанням контрольованих програм, як правило, 
повільного заморожування, зберігання за температури рідкого азоту та відігрівання сперми у 
певних умовах [6-8].  

Найчастіше використовують такі кріопротектори: ДМСО, гліцерин, етиленгліколь та 
метанол. Дещо менше використовуються 1,2-пропандіол та діметилацетамід. 
Найпоширенішими об’ємними концентраціями кріопротекторів є від 5 до 15%, причому 10% є 
використовується найчастіше [9].  

Зазвичай сперматозоїди витримуються у розчинах кріопротекторів протягом 10–15 хв 
за температури +4 С. Це дозволяє кріозахисній речовині проникнути всередину клітини 
перед охолодженням. Період еквілібрації визначається в залежності від проникності 
плазматичної мембрани сперматозоїда для речовини, який забезпечує  з одного боку 
насичення кріопротектором, а з іншого запобігає його токсичним ефектам при надлишковій 
експозиції [10]. Після цього, суспензію розливають у пластикові ампули об’ємом 0,25–5 мл. В 
залежності від об’єму ампул та інших факторів обирають режим охолодження.  

Відігрівання ампул здійснюють на водяній бані з температурою в середньому +40 С, в 
залежності від розміру кріоконтейнеру, протягом 5–60 с. Відігрітий зразок кріоконсервованого 
еякуляту одразу використовують для штучного запліднення, оскільки рухливість та 
запліднююча здатність з часом зменшуються [9]. 

Фактори кріоконсервування можуть призводити до пошкоджень плазматичних 
мембран, мітохондрій і структури хроматину в сперматозоїдах, що призводить до зниження 
їх запліднюючої здатності. Крім того, може відбутись механічне пошкодження клітин через 
утворення кристалів льоду всередині клітини або у зовнішньому середовищі, за рахунок 
осмотичного та оксидативного стресів. Збереження клітинної структури та її 
функціональності залежить від протоколу кріоконсервування. Очевидно, що сперматозоїди 
повинні зберігати цілісність плазматичних мембран і підтримувати осмотичну рівновагу, а 
також набути рухливості під час потрапляння у воду, щоб досягти яйцеклітин та запліднити 
їх. Саме рухливість сперматозоїдів має вирішальне значення і залежить від різних 
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характеристик клітин, таких як мітохондріальний статус, виробництво АТФ, активність каналів 
плазматичної мембрани, будова флагели [9]. 

Одним із найпростіших способів перевірки успішності протоколу кріоконсервації 
сперми є аналіз цілісності і проникності клітинної мембрани. Розроблено декілька тестів для 
аналізу життєздатності кріоконсервованих сперматозоїдів. Зокрема, для оцінки мембранної 
цілісності використовувалися біохімічні тести та електронна мікроскопія. Однак часто 
інформація тестів свідчить про ступінь руйнування мембрани, але не про її функціональність 
[11]. Існуючі методи кріоконсервування передбачають зміну фізіологічного оточення клітин 
через використання різноманітних кріозахисних середовищ, що призводить до порушення 
осмотичної рівноваги клітин із навколишнім середовищем. Дослідження осмотичної реакції 
клітин, кінетики клітинного об’єму дозволяє визначати транспортні характеристики їхніх 
мембран, які, в свою чергу, є важливими параметрами для підбору режимів 
кріоконсервування.  

Морфофункціональні характеристики сперматозоїдів варіюють серед видів, в межах 
одного виду і навіть у зразках від однієї тварини в залежності від періоду збору протягом 
репродуктивного сезону [12]. Відомо, що зразки сперми мають різну чутливість до факторів 
кріоконсервування в залежності від цих характеристик. Таким чином, оцінка функціонального 
стану сперми має вирішальне значення для відбору кращих зразків для використання під час 
запліднення  або, у разі необхідності для заморожування [13]. 

Фундаментальних досліджень впливу факторів кріоконсервування на мітохондрії, 
клітинні структури та рухливість сперматозоїдів риб та врешті їх запліднюючої здатності 
наразі бракує. 

Передові методи штучного відтворення риб передбачають гормональну стимуляцію 
плідників для отримання репродуктивних клітин. Гормональна індукція нересту дозволяє 
синхронізувати процес отримання гамет, що сприяє підвищенню ефективності роботи рибних 
господарств. Проте замало даних про вплив гормональної стимуляції дозрівання плідників 
на характеристики сперматозоїдів до та після кріоконсервування, тому необхідне вивчення 
впливу цих процедур на функціональні характеристики як нативних, так і кріоконсервованих 
сперматозоїдів, що, в свою чергу, обґрунтовує ще один напрямок сучасних досліджень для 
поліпшення існуючих методів кріоконсервування. 

Одже розроблені нами технології дозволяють, як використовувати ресурси кріобанку 
ІПКіК НАНУ для природоохоронних робіт та сільського господарства, так і кріоконсервувати 
сперму тварин для довгострокового зберігання. Однак, не дивлячись на різноманіття 
розроблених методів, необхідне подальше вивчення механізмів пошкодження факторами 
кріоконсервування сперматозоїдів різних видів риб та їх відновлення, підбір оптимального 
методу в залежності від їх вихідних характеристик клітин для отримання високих показників 
запліднення при подальшому застосуванні. 
 
Література 
1. Polge C., Smith A. U., Parkes A. S. Revival of Spermatozoa after Vitrification and Dehydration 
at Low Temperatures // Nature Lond. 1949. Vol. 164. P. 666–669. 
2. Осташко Ф. И. Глубокое замораживание и длительное хранение спермы 
производителей. Київ : Урожай, 1978. 247 с. 
3. Вепринцев Б. Н., Ротт Н. Н. Консервация генетических ресурсов // Природа. 1978. № 11. 
С. 10–21. 
4. Качество криоконсервированной спермы сазанов после 25 лет хранения / Е. Ф. Копейка, 
С. И. Дрокин, В. В. Черепанов [и др.] // Матер. IV Междунар. хтиологической научн.-практ. 
конф. «Современные проблемы теоретической и практической ихтиологии» : тезисы докл. 
Одесса: Феникс, 2011. С. 136–138.  
5. Cryopreservation of fish sperm: applications and perspectives / E. Cabrita, C. Sarasquete, S. 
Martínez-Páramo, V. Robles, J. Beirão, S. PérezCerezales, M.P. Herráez // J. Appl. Ichthyol. 2010. 
Vol. 26. P. 623–635.  
6. Kopeika E. F., Williot P., Goncharov B. F. Cryopreservation of Atlantic sturgeon Acipenser 
sturio L., 1758 sperm: First results and associated problems // Bol. Inst. Esp. Oceanogr. 2000. Vol. 
16. P. 167–173.  



246 
 

7. Yavas I., Bozkurt Y. Effect of different thawing rates on motility and fertilizing capacity of 
cryopreserved grass carp (ctenopharyngodon idella) sperm // Biotechnol. & Biotechnol. Eq. 2011. 
Vol. 25, № 1. P. 2253–2257. 
8. Extenders and cryoprotectants for cooling and freezing of piracanjuba (Brycon orbignyanus) 
semen, an endangered Brazilian teleost fish / A. N. Maria, A. T. M. Viveiros, R. T. F. Freitas, A. V. 
Oliveira // Aquaculture. 2006. Vol. 260. P. 298–306. 
9. Fuller B. J., Lane N., Benson E. E. Life in the frozen state // CRC Press. 2004. 663 p. 
10. Benson J. D., Kearsley A. J., Higgins A. Z. Mathematical optimization of procedures for 
cryoprotectant equilibration using a toxicity cost function // Cryobiology. 2012. Vol. 64. P. 144–151. 
11. The hypoosmotic swelling test performed with coulter counter: a method to assay functional 
integrity of sperm membrane in rainbow trout / E. Cabrita, R. Alvarez, E. Anel, M. P. Herraez // 
Animal Reproduction Science. 1999. Vol. 55. P. 279–287. 
12. Williot P., Kopeika E. F., Gontcharov B. F. Influence of testis state, temperature and delay in 
semen collection on spermatozoa motility in the cultured Siberian sturgeon (Acipenser baeri 
Brandt) // Aquaculture. 2000. Vol. 189. P. 53–61. 
13. Kopeika E. F., Kopeika J. E. Variability of sperm quality after cryopreservation in fish // Fish 
spermatology / Editors: S. H. M. Alavi, J. Cosson, K. Coward, G. Rafiee. Alpha Science 
International Ltd. Oxford, 2007. P. 347–396. 
  



247 
 

УДК 504.06:614.84 
 
Рашкевич Н. В., аспірант, 
Національний університет цивільного захисту України, м. Харків, Україна 
Пісня Л. А., канд. техн. наук 
Науково-дослідна установа «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем», 
м. Харків, Україна 
 
ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ МІСЦЬ 
ВИДАЛЕННЯ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ 
 

На території України в результаті життєдіяльності людини щороку утворюються значні 
обсяги твердих побутових відходів (ТПВ). Для нашої держави загальною тенденцією є 
низький рівень безпечної утилізації та високий показник видалення їх на звалища та 
спеціальні полігони. Облаштування та умови експлуатації даних об’єктів в повному обсязі не 
відповідають нормативним вимогам (табл. 1).  

Продукти розкладання ТПВ мігрують в ґрунти, атмосферне повітря, поверхневі та 
підземні води, забруднюючи їх та створюючи загрозу інфекційних захворювань, отруєнь 
людей.  

 
Таблиця 1 – Стан полігонів та звалищ ТПВ в Україні за 2018 рік [1]. 

Кількість полігонів, 
од. 

загальна 6107 
перевантажених 256 

не відповідають нормам безпеки 984 

закритих 324 

Існує потреба, 
од. 

нових 421 
паспортизації 1991 
рекультивації 543 

санації 339 
Облаштовані системою, 

од. 
збирання фільтрату 46 
вилучення біогазу 18 

 
Найбільш масштабні забруднення навколишнього природного середовища та 

виникнення підвищеної небезпеки для життєдіяльності людини відбуваються внаслідок 
небезпечних подій (надзвичайних ситуацій), що у більшості випадків пов’язані з 
поверхневими (явними на відкритому просторі) та підземними (прихованими) пожежами, 
вибухами тощо. Небезпека виникнення пожеж на полігонах та звалищах характерна для всіх 
регіонів нашої держави. Наслідки горіння ТПВ та ліквідації пожежі призводять до наявності в 
екосистемі шкідливих (забруднюючих) речовин понад гранично допустимі концентрації, а 
також спричиняють зміни в масиві з відходами, що ведуть до зниження захисних 
властивостей природоохоронних систем (протифільтраційного екрану, системи вилучення 
звалищного газу).  

Останній аналіз розподілу пожеж по країнам світу, що проведений Міжнародним 
технічним комітетом із запобігання і гасіння пожеж (CTIF) [1], свідчить – близько 8,9 % усіх 
пожеж розглянутих у 20 державах припадає на сміття, звалища. Однак, необхідно відмітити, 
що правила обліку пожеж в різних державах відрізняються. Наприклад, в Російській 
Федерації, Республіці Бєларусь, Україні події виникнення та ліквідації пожеж на об’єктах 
поводження з ТПВ окремому обліку не підлягають. Це вказує на відсутність механізму 
ідентифікації, ведення обґрунтованих теоретичних основ оцінки техногенного ризику для 
отримання вихідних даних щодо визначення напрямів технічного регулювання, нормування, 
розроблення та пошуку за їх допомогою оптимальних форм управління екологічною 
безпекою. 

Обов’язковим умовами протікання процесу горіння є горюча речовина, окислювач, 
джерело запалювання. Ці три складові утворюють так званий трикутник пожежі. Компоненти 
трикутника пожежі пов’язані між собою ланцюговою хімічною реакцією горіння [3]. 

https://teacode.com/online/udc/61/614.84.html
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Склад ТПВ є важливим показником для оцінки та прогнозування техногенно-
екологічної небезпеки їх місць видалення (захоронення). Будь-які ТПВ складаються з 
органічної та неорганічної складових та води, а найбільш поширеними хімічними елементами 
є вуглець та водень (табл. 2). 

 
Таблиця 2 – Елементний склад, вихід летючих продуктів та питома теплота згоряння 
окремих компонентів ТБО [4, 5]. 

Компонент
и 

Склад, % Вихід 
летучих 

продуктів
, % 

Нижня 
питома 
теплота 
згорання
, кДж/кг 

Вуглец
ь 

Воден
ь 

Кисен
ь 

Азо
т 

Сірк
а 

Зол
а 

Воло
-гість 

Папір 27,7 3,7 26,3 0,16 0,14 15 25 79 9,5 
Харчові 
відходи 

12,6 1,8 8 0,95 0,15 4,5 72 65,2 3,4 

Текстиль 40,4 4,9 23,2 3,4 0,1 8 20 74,3 15,7 
Деревина 40,5 4,8 33,8 0,1 - 0,8 20 67,9 14,5 

Відсів 13,9 1,9 14,1 - 0,1 50 20 44 4,6 
Пластмаса 55,1 7,6 17,5 0,9 0,3 10,6 8 79 24,4 
Зола, шлак 25,2 0,45 0,7 - 0,45 63,2 10 2,7 8,7 

Шкіра, 
резина 

65 5 12,6 0,2 0,6 11,6 5 49 25,8 

Інше 47 5,3 27,7 0,1 0,2 11,7 8 60,2 18,1 
Скло - - - - - 100 - - - 

 
Зменшити горюче навантаження можливо за рахунок сортування ТПВ на стадії їх 

утворення та подальшого використання в якості вторинної сировини, виготовлення 
альтернативного відновлювального палива, добрив. 

Розвиток температури в тілі полігону ТПВ залежить від, окрім морфологічного складу, 
вологості, вмісту активного вуглецю, щільності, теплоємності, теплопровідності та 
температуропровідності ТПВ. При певних умовах швидкість виділення тепла реакції 
окислення горючих речовин може перевищувати швидкість втрат тепла, що призводить до 
безперервного збільшення температури речовини і його займання. 

Найбільш поширеними причинами підземних пожеж є збільшення вмісту кисню що 
зазвичай пов’язано з порушенням технологій захоронення відходів (недостатнє ущільнення 
або шар ізоляції для запобігання проникнення повітря, розміщення надмірної кількості 
відходів, неякісне покриття дорожніх елементів) перевищення об’ємів збору звалищного газу 
або самозаймання. Ці пожежі з більшою ймовірністю горять повільно без видимого полум’я 
або великої кількості диму і характеризуються швидким окисленням органічних відходів. 

Проведені дослідження [6] свідчать, що джерелами виникнення горіння у місцях 
накопичення сміття можуть бути теплове, хімічне, мікробіологічне самозаймання; електричні 
розряди блискавки; необережне поводження з вогнем; підпал. 

Теплове самозаймання сміття може відбуватися внаслідок того, що речовини і 
матеріали  під  впливом теплового імпульсу були попередньо розігріті до температури їх 
самонагрівання(спекотне, бездощове літо), вище якої відбувається різка інтенсифікація 
екзотермічних процесів окиснення та розкладу з подальшим підвищенням температури до 
моменту виникнення горіння. 

Хімічне самозаймання виникає внаслідок контакту хімічно активних речовин, а також 
дії на них окисник, води або кисню повітря та супроводжується виділенням великої кількості 
тепла. Самозаймання в результаті контакту хімічно активних речовин виникає на поверхні 
матеріалів, а потім поширюється вглиб звалища. 

Мікробіологічне самозаймання відбувається в результаті самонагрівання, що 
спричинене життєдіяльністю мікроорганізмів в масі речовини. На об’єктах складування сміття 
внаслідок мікробіологічного самозаймання роками тліють такі матеріали, як тирса, бавовна, 
льон, солома, сіно. 
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Основні риси механізму самозаймання полягають в наступному: окремі фракції 
відходів, що надходять на полігон інтенсивно окислюються на повітрі при порівняно низькій 
температурі. Біохімічне розкладання підвищує температуру відходів до 40–70 ° С, що 
активізує процеси хімічного окислення і веде до подальшого підвищення температури [7].  

Підпал є однією з причин загорянь [6–8]. Основна перевага відкритого спалювання 
сміття полягає в можливості зменшення їх обсягів на захоронення, знизити експлуатаційні 
витрати усунення неприємних властивостей (виділення високотоксичного фільтрату, 
розмноження та поширення хвороботворних мікроорганізмів, птахів, комах, гризунів), а також 
збільшити термін експлуатації полігона. Однак не враховується підвищення небезпеки 
впливу емісії забруднюючих речовин.  

Також, пожежі можуть виникати під час будівельних або ремонтних робіт, технічного 
обслуговування транспортних засобів (самоскиди, бульдозери, екскаватори).  
Аналіз отриманої інформації методом експертних оцінок [8] показав, що дотримання 
технологічного режиму складування відходів, а також ущільнення відходів та їх попереднє 
сортування знижує вірогідність виникнення пожеж. Основні причини загоряння ТПВ 
представлені відповідями експертів на рис. 1.  
 

 
Рисунок 1 – Причини загоряння ТПВ, що складуються на полігоні: А – морфологічний склад 

ТПВ; Б – надмірне ущільнення відходів; В – екзотермічні реакції, що виникають у процесі 
розкладання ТПВ; Г – порушення технології складування відходів;  

Д – необережне поводження з вогнем в умовах виділення пального біогазу; Е – підпал 
відходів як спосіб регулювання їх кількості; Ж – відсутність попередньої технічної 

підготовки ТПВ перед їх захороненням [8]. 
 
Основними факторами, що викликають горіння відходів на полігонах, є (в порядку 

значущості): А – відсутність щоденної засипки; Б – відсутність системи дегазації полігону; В – 
порушення технології ущільнення; Г – підпал відходів як спосіб регулювання їх кількості; Д – 
екзотермічні реакції, що протікають в процесі розкладання відходів. Менший вплив чинять: Е 
– високий вміст органіки у відходах; Ж – екскавація в процесі експлуатації полігону; З – 
відсутність системи моніторингу на полігоні; І – порушення остаточного покриття; К – 
невідповідність технологічного обладнання; Л – атмосферні умови; М – порушення техніки 
безпеки; Н – несправність технологічного обладнання; О – недбалість; П – неуважність 
(рис.1) [8]. 
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Рисунок 2 – Вплив факторів на виникнення пожеж на полігонах [8]. 

 
Метод експертних оцінок надав можливість виявити фактори, що викликають горіння, 

а метод рангової кореляції – визначити міру впливу кожного з досліджуваних факторів на 
виникнення пожеж на полігонах ТПВ. 

Процеси горіння ТПВ в місць видалення відходів можуть протікати роками та є 
невід’ємною частиною експлуатації даних об’єктів. Однак, особливо гостро стоїть проблема 
пожеж. Незадовільний стан спеціальних полігонів та звалищ ТПВ, низькі темпи застосування 
сучасних технологій у сфері поводження з відходами сприяють виникненню та розвитку 
техногенно-екологічної небезпеки даних об’єктів. Незадовільний стан полігонів ТПВ та 
звалищ, відсутність контролю морфологічного складу ТПВ є наслідком потрапляння на 
полігони тліючого (гарячого) або реактивного сміття, що спричиняє виникнення процесу 
неконтрольованого горіння. Склад ТПВ носить випадковий характер, як наслідок 
некерованість фізичних та біохімічних процесів розкладання (горіння) з утворенням 
шкідливих та небезпечних сполук, виникнення небезпечних подій (надзвичайних ситуацій).  
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ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ЕНЕРГО-ЕКОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ ЕНЕРГЕТИЧНИХ 
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Вступ 
Збільшення об’ємів енерговиробництва є стійкою тенденцією діяльності людства. 

Намагання країн, потужних підприємств, транснаціональних компаній, міжнародних 
виробничих корпорацій та бажання приватних підприємств, організацій та людей створювати 
для себе найбільш зручні умови роботи, життя та відпочинку призводять до зростання 
використання енергії. Сучасне енерговиробництво базується, в основному, на технологіях 
спалювання органічного палива, які ще в енергетичному та екологічному плані є не 
досконалими, що при збільшенні об’ємів виробництва теплової і електричної енергії 
призводить до зростання витрати палива і негативних впливів на навколишнє природне 
середовище (НПС) [1]. 

Рішення проблеми енергозбереження і підвищення екологічної безпеки може 
забезпечуватися лише системним підходом, який повинен базуватися на аналізі 
ефективності й екологічності енерговиробництва [2]. На сьогодні не існує комплексного 
підходу до вирішення цих питань, але відповідно до основних положень «Енергетичної 
стратегії України на період до 2035р.» [3] передбачається вирішення даних енерго-
екологічних питань для країни, але без деталізації механізмів, методів та заходів. 

У зв’язку з цим, актуальною задачею є вдосконалення методології та механізму 
проведення комплексного енерго-екологічного аналізу (ЕЕА) експлуатації енергооб’єктів 
паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) [3]. 

ЕЕА – незалежне дослідження усіх аспектів діяльності енергооб’єкту з встановленням 
рівня одночасно ефективності та екологічної чистоти реалізації енергетичних процесів, 
величини впливу на НПС з метою розробки заходів приведення енерговиробництва у 
відповідність до вимог екологічного законодавства і нормативних актів, оптимізації 
використання природних ресурсів, зменшення валових та питомих викидів та скидів у НПС. 

Проблема забезпечення енерговиробництва з високими показниками екологічної 
безпеки і енергетичної ефективності полягає в тому, що для кожного енергетичного об’єкту 
та агрегату необхідно розкрити взаємозв’язок факторів і показників енергетично-екологічного 
спрямування, між якими існує тісний зв’язок та пропорційна залежність екологічних 
показників з технічними характеристиками енергетичних процесів перетворення різних видів 
енергії (хімічної у теплову, теплову - у потенційну та кінетичну, а далі - в механічну і 
електричну і т.п.). 

На практиці розроблену методологію ЕЕА [4] реалізовано для реальних 
теплоенергетичних об’єктів, а саме газоперекачувальних агрегатів (ГПА) газокомпресорних 
станцій магістральних газопроводів і теплоенергетичних котлів. 

У методології здійснення ЕЕА застосовано визначення критерію екологічної безпеки, 
на який впливає система факторів, параметрів та показників. 

Серед існуючих показників особливе місце займає універсальний питомий показник 
екологічної безпеки (gi), який запропонований авторами [5] для аналізу екологічної чистоти 
експлуатації енергетичного агрегату або цілого об’єкту. Цей показник екологічної безпеки gi 
показує величину корисної енергії (кВтг або Гкал), яка виробляється на одиницю (мг) 
шкідливого викиду і дозволяє об’єктивно оцінити ефективність впливу різних факторів: 
термодинамічного, паливного, технологічного, експлуатаційного [5].  

Для комплексного аналізу енерго-екологічного стану та умов експлуатації 
теплоенергетичних  об’єктів  чи  агрегатів запропоновано  застосування  коефіцієнту 
 ε  енерго-екологічної ефективності (КЕЕЕ) [4]. 

https://orcid.org/0000-0002-4818-2603
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КЕЕЕ агрегату (об’єкту) показує енерго-екологічну ефективність роботи 
енергоустаткування (енергетичного об’єкту) та характеризує рівень ефективності роботи 
агрегатів (ККД - ηбр) з одночасним визначенням рівня екологічної безпеки ε = ηбр/А, де А – 
загальна агресивність димових газів [4].  

Розроблена методологія [4] вдосконалена застосуванням процедури ідентифікації 
фактичних значень показників експлуатації [6,7], яка попередньо пройшла перевірку на 
реальному діючому енергетичному обладнанні [8,9]. Застосування даної процедури 
дозволяє підвищити точність визначення загальних показників на 3-5% за рахунок 
вираховування виду і розмірів похибок окремих параметрів і величин за певним механізмом 
[7].  

Новий алгоритм застосування ЕЕА теплоенергетичного об’єкту чи агрегату 
представлено на рис.1. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 1 – Загальний вигляд алгоритму проведення енерго-екологічного аналізу 
енергетичного об’єкту (агрегату) з ідентифікацією фактичних показників експлуатації 

У обчислювальних процесах обробки великих масивів параметрів і величин 
енергетичного, аеродинамічного і екологічного характеру протікання теплоенергетичних 
процесів (наприклад, моніторинг роботи газоперекачувального агрегату торкається понад 
600 параметрів і величин), і особливо у перехідних процесах зміни режимів експлуатації, які у 
аналітичних формулах та комплексних зв’язках здатні впливати один на одну, процедура 
ідентифікації фактичних значень параметрів має важливе значення, оскільки виявляє 
системні та випадкові похибки. 

Підвищення точності параметрів й величин, які характеризують якість організації 
спалювальних та теплопередаючих процесів у енергетичному обладнанні під час 
енерговиробництва, має важливе значення, оскільки дані процеси мають велику 
інтенсивність, високу швидкість протікання й потребують ретельного спостереження та 
моніторингу. Особливу увагу під час енергогенерування приділяють перехідним процесам від 
одного до іншого навантаження. У цих процесах надійність та безпечність експлуатаційних 
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переходів залежить від точності контролю за  вибігом параметрів за допустимі межі. 
Процедура  ідентифікації фактичних значень показників експлуатації суттєво підвищує 
точність, об’єктивність і якість моніторингу важливих експлуатаційних параметрів, що 
підвищує надійність і безпечність роботи енергонапруженого обладнання. 

ЕЕА має закінчуватись енерго-екологічним паспортом (табл. 1) для кожного 
енергетичного агрегату чи устаткування, в якому вказуються усі відповідні показники 
експлуатації енергетичного обладнання чи об`єкту. 

 
Таблиця 1 – Енерго-екологічний паспорт теплоенергетичного агрегату чи об’єкту 
№ 
п/п 

Назва величин Позначення Розмірність Значення 

1 
Номінальне теплове та електричне 

навантаження (потужність) 
Qном 

(NЕ) 
ГДж/с 
(МВт) 

 

2 
Температура димових газів на виході з 

устаткування 
tух С  

3 
Об’ємна витрата димових газів при 

максимальному навантаженні 
Vг м3/с  

4 
Максимальна швидкість димових газів на 

виході 
Wг м/с  

5 
Витрата органічного палива (газ) 

(для рідкого або твердого) 
Вг 

Вр, Вт 
м3/год 
т/год 

 

6 ККД установки η %  

7 
Концентрація викидів:  - оксидів азоту 

                                           - оксидів вуглецю 
                                    - оксидів сірки 

СNox 

СCO 

СSox 
мг/м3  

8 

Максимальний секундний викид шкідливих 
речовин:                      -оксидів азоту 

                                          - оксидів вуглецю 
                                    -оксидів сірки 

 
МNox 

MCO 

MSox 

 
г/с, 
г/с, 
г/с, 

 

9 
Валовий викид: - оксидів азоту 

                                          -  оксидів вуглецю 
                                          -  оксидів сірки 

 
МNox 

MCO 

MSox 

 
г/с, 
г/с, 
г/с, 

 

10 
Річна витрата палива: - тверде паливо 

                                              - газ 
                                              - мазут 

 
Втт 

Втг 

Втм 

 
т/рік 

м3/рік 
т/рік 

 

11 

Очікуваний річний викид шкідливих речовин:                     
- оксидів азоту 

- оксидів вуглецю 
- оксидів сірки 

 
МNox 

MCO 

MSоx 

 
т/рік 
т/рік 
т/рік 

 

12 Нормований КЕЕЕ н    

13 Комплексний КЕЕЕ установки, об`єкту     

14 Відхилення  від 
н  ∆ %  

 
Розроблений новий алгоритм  ЕЕА (рис.1) з впровадженням ідентифікації фактичних 

значень параметрів та показників теплофізичних, хімічних,  аеродинамічних та 
теплообмінних процесів [6] дає можливість проаналізувати реальний стан обладнання та 
всього об’єкту, визначати перспективи використання теплоенергетичного устаткування та 
терміни ремонтів та модернізацій, здійснювати аналіз результатів моніторингу енерго-
екологічних характеристик експлуатації та прогнозувати екологічний стан довкілля у зоні 
розташування енергетичного підприємства. 

Об’єднуючі показники ЕЕА усього працюючого на об’єкті теплоенергетичного 
обладнання за підсумками проведеної експертизи складається загальний енерго-екологічний 
паспорт енергетичного об’єкту. 
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Впровадження на кожному об’єкті, діяльність якого пов’язана з процесами 
енергоперетворення, енерго-екологічного паспорту дозволяє створити умови аналізу та 
постійного якісного контролю за станом експлуатації та рівнем екологічної безпеки, у режимі 
реального часу визначати відхилення параметрів експлуатації від паспортних значень (табл. 
1), забезпечувати оперативне реагування на нештатні ситуації, розробляти та 
впроваджувати відповідні заходи підвищення рівня екобезпеки та енергоефективності. 

 

Висновки 
1. Запропонована нова методологія проведення комплексного енерго-екологічного 

аналізу експлуатації теплоенергетичних об’єктів, яка дозволяє підвищити точність і 
надійність  системних обстежень умов роботи діючих енергетичних об’єктів.  

2. Розроблений новий алгоритм здійснення ЕЕА дозволяє визначити комплексний 
коефіцієнт енерго-екологічної ефективності (КЕЕЕ) реальних агрегатів та об’єктів з аналізом 
можливості реалізації заходів з підвищення ефективності та екологічної безпеки за рахунок 
нових методів та технологій.  

3. Розроблений алгоритм визначення фактичного значення КЕЕЕ є універсальним для 
проведення енерго-екологічного аналізу енергооб’єктів та обладнання у складі різних 
енергосистем.  

4. Методологія проведення комплексного енерго-екологічного аналізу експлуатації 
теплоенергетичних об’єктів удосконалена застосуванням процедури ідентифікації фактичних 
значень показників експлуатації, що покращує точність моніторингу параметрів та 
достовірність загальних результатів. 

5. Впровадження і здійснення комплексного ЕЕА на об’єктах дозволяє об’єктивно 
оцінити енергоефективність використання ПЕР, визначити екологічні аспекти впливу 
енергетичних систем на НПС, розробити оптимальну стратегію розвитку теплоенергетичного 
об’єкту. 
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МОНІТОРИНГ РІВНІВ ҐРУНТОВИХ ВОД ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ЗАГРОЗИ ПІДТОПЛЕННЯ 
МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 
 

Підтоплення призводить до руйнування матеріалів підземних комунікацій, 
забруднення усього підземного простору міст, зокрема верхніх горизонтів підземних вод, 
виникнення болотистих ділянок і затоплення підземних приміщень у житлових будинках. Такі 
процеси провокують розвиток цілого ряду екологічно небезпечних біологічних та фізико-
хімічних явищ: активного розмноження кровососних комах, появи аскоміцетів, утворення 
отруйних випарів у повітрі, що шкідливо позначається на здоров’ї населення і спричиняє 
значні матеріальні збитки. Забезпечення екологічної безпеки територій, що зазнають 
підтоплення, шляхом попередження розвитку та ліквідації негативних наслідків цього 
процесу, є важливим завданням підтримання сталого розвитку міст. Для значної кількості 
міст України характерне систематичне підвищення середнього рівня ґрунтових вод (РГВ) на 
забудованих територіях та розширення ділянок підтоплення. У 2017 році площа підтоплення 
становила 89,062 тис. км2 (8,9 млн га), а кількість підтоплених населених пунктів складала 
4747. Цей список починають великі міста України [1].  

На теперішній час залишаються актуальними завдання комплексної оцінки 
техногенного впливу великих міст на РГВ та прогнозування його зміни, враховуючи натурні 
дослідження та розроблення математичних моделей для підвищення рівня екологічної 
безпеки урбанізованих територій, що зазнають підтоплення.  

Аналіз наукових досліджень показав, що у великих містах України насамперед 
відсутня необхідна моніторингова система контролю за режимом ґрунтових вод, спричинена 
економічними труднощами, тому оцінка та прогнозування розвитку процесу підтоплення 
останніх років на цих територіях значно ускладнюється. Методи та методики прогнозу 
підтоплення міських територій потребують розробки моделей, що враховують такі комплексні 
техногенні фактори, як: штучні покриття, які зменшують транспірацію через рослини, 
випаровування з ґрунтових вод та зміну водного балансу підземних вод під впливом 
додаткового живлення і водовідбору з ґрунтових вод. Таким чином, дослідження процесів та 
чинників зміни РГВ під час прогнозування максимального їх підняття, що дозволить кількісно 
оцінити ризик підтоплення, є актуальною науково-прикладною задачею у розрізі екологічної 
безпеки великих міст. 

Фактори, що впливають на розвиток підтоплення на міських територіях описані в 
роботах Абрамова С. К. [2], Дегтярьова Б. М., Стрижельчика Г. Г. [3], Шестопалова В. М., 
Яковлєва Є. А. [4,5] та інш.  

Не зважаючи на те, що об’єми водопостачання та відповідно втрат води у звʼязку зі 
зниженням потужностей виробництва на рубежі XX і XXI століть зменшилися, підтоплення у 
містах продовжує прогресувати [6]. Існуючі заходи боротьби з підтопленням (попередження 
та ліквідація) міських територій в Україні та в світі не забезпечують очікуваного результату. 
Таким чином, нагальною потребою є підвищення рівня екологічної безпеки урбанізованих 
територій, що зазнають підтоплення ґрунтовими водами, за рахунок наукового 
обґрунтування методів та засобів прогнозування розвитку підтоплення [7]. 

З’ясовано, що більша частина мережі наглядових свердловин в м. Харків, яка 
створена в 80–ті роки для контролю РГВ, вийшла з ладу. Згідно офіційних джерел, 
водопостачання міста Харкова з мергельно-крейдяного водоносного горизонту та 
спостереження за рівнями підземних вод цього горизонту не відбувається [8]. Розташування 
постів спостережень та точки контролю за РГВ, що розглядаються в роботі, надано на рис. 1. 
Точки А, Б, В – режимні водопункти державної спостережної мережі у м. Харків.  

http://www.nbuv.gov.ua/institutions/ipmach/index.html
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Рисунок 1 – Пункти спостереження за РГВ за період з 2004 по 2017 рр.  

 
Точки А, Б, В на ділянці, що розглядається, знаходяться посеред приватного сектору, 

де більша частина території незабудована та озеленена, що сприяє інтенсифікації процесу 
евапотранспірації. Зміна РГВ за багаторічний період в свердловинах на ТОВ «САН ІНБЕВ 
Україна» (точка А), на вул. Конторській (раніше Червоножовтнева, точка Б) та на вул. О. 
Невського (точка В) наведена на рис. 2, 3, 4 відповідно.  

 

 

Рисунок 2 –Зміна РГВ в свердловині ТОВ «САН ІНБЕВ Україна» з 2009 по 2017 рр.  

 

Рисунок 3 – Зміна РГВ в свердловині на вул. Конторській з 2004 по 2017 рр. 
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Рисунок 4 – Зміна РГВ в свердловині на вул. О. Невського з 2004 по 2017 рр. 

 
Порівняння річних сумарних значень кількості опадів та середніх значень абсолютних 

відміток і глибини залягання РГВ в свердловинах на ТОВ «САН ІНБЕВ Україна» (точка А), на 
вул. Конторській (точка Б) та на вул. О. Невського (точка В) представлено на рис. 5, 6, 7 
відповідно. 

 

 

Рисунок 5 – Порівняння річних сумарних значень опадів та середніх значень абсолютних 
відміток в свердловині ТОВ «САН ІНБЕВ Україна» в період з 2009 по 2017 рр. 

 

Рисунок 6 – Порівняння річних сумарних значень опадів та середньорічної глибини 
залягання РГВ в свердловині на вул. Конторській в період з 2004 по 2017 рр. 
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Рисунок 7 – Порівняння річних сумарних значень опадів та середньорічної глибини 
залягання РГВ в свердловині на вул. О. Невського в період з 2004 по 2017 рр. 

 
Втановлено, що вплив опадів на рівень ґрунтових вод найбільш чітко проявляється з 

січня по вересень. У зимовий, весняний та літній періоди техногенний вплив на РГВ 
маскується за рахунок масового танення снігу та випаровування відповідно. Незначне 
підвищення рівня ґрунтових вод, що спостерігалось в досліджуваних водопунктах в осінній 
період на тлі зниження кількості опадів, може мати техногенну природу – наприклад, може 
бути викликане втратами води з підземних комунікацій, або пов’язане зі зменшенням 
водовідбору. Експериментально встановлено, що в осінній період найменше проявляються 
природні фактори, отже цей сезон найоптимальніший для виявлення техногенного 
навантаження на рівень ґрунтових вод.  

Таким чином, в цілому, наявні дані вказують, що в останнє десятиліття в Харкові 
спостерігається відносно сталий режим рівнів ґрунтових вод, зумовлений балансуванням з 
витратною статтею – евапотранспірацією, яка суттєво збільшується при наближенні РГВ до 
поверхні землі. Але сучасний рівень РГВ на великій частині території Харкова суттєво 
підвищений відносно природного, на що вказують літературні джерела. Для реального 
відображення природного процесу з додатковим живленням і впливом евапотранспірації з 
метою управління цим процесом у межах міст доцільно створити математичну модель зміни 
рівня ґрунтових вод з такими умовами [9]. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПРОТИФІЛЬТРАЦІЙНИХ ЗАВІС ДЛЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПІДТОПЛЕННЯ 
АВТОДОРІГ 

 
При прокладанні доріг особлива увага розробників проектів приділяється безпеці руху 

автомобілів. Прокладання доріг та підтримка їх в робочому задовільному стані займає багато 
зусиль, часу та фінансування. В Україні проблему бездоріжжя прийнято вирішувати, коли 
дорожній рух стає вже неможливим, особливо це стосується доріг міжміського сполучення. 
Майже всі обласні автошляхи стають непридатними для проїзду, особливо ті, що ведуть до 
віддалених і гірських сіл, де дорога – це єдине, що з'єднує ці населені пункти з районним 
центром. Дорожню галузь фінансують за залишковим принципом. Проблема бездоріжжя в 
Україні вже давно ні для кого не є новиною і всі звикли, що дороги кожної весни сходять 
разом із снігом. Крім природних факторів, що впливають на стійкість автошляхів, є фактори 
техногенного походження, зокрема підтоплення, викликане порушенням водного балансу 
підземних вод через зрошення полів, що розташовані вздовж автошляхів [1]. 

Тому актуальним є вирішення проблеми відведення ґрунтових вод та поверхневого 
стоку з доріг. Дорожні смуги, які простираються вздовж зрошувальних полів, схильні до 
локального підтоплення і потребують особливої уваги до себе. 

В Україні ремонт та утримання автомобільних доріг здійснюється згідно документу «П-
Г.1-218-113:2009. Технічні правила ремонту та утримання автомобільних доріг загального 
користування України» [2]. Але спеціального документу щодо укріплення узбіч автомобільних 
доріг, в якому мають бути прописані правила та вказівки із укріплення узбіч та відведення 
води в Україні, немає. Використовується лише документ 1980 р.: «ВСН 39-79. Технические 
указания по укреплению обочин автомобильных дорог» [3]. Наприклад, в Росії є «ОДН 
218.3.039-2003. Укрепление обочин автомобильных дорог» [4]. 

Огляд публікацій показав, що в існуючій методології прогнозів підтоплення і 
дренування у різних авторів фактично відсутній облік впливу конструкцій і технологій 
будівництва. З великою часткою умовності до даної тематику можна віднести окремі роботи 
А.Ж. Муфтахова, В.К. Рудакова, В.П. Пілатовского, В.І. Сологаєва [5-7]. Вони присвячені 
вивченню неоднорідних в плані водоносних пластів. Існуючі методики фільтраційних 
розрахунків при малій потужності потоків грунтових вод і в спочатку необводнених ґрунтах 
П.Я. Полубарінова-Кочиної, Г.І. Баренблатта, М.М. Верігіна і ін. Охоплюють не всі важливі 
випадки підтоплення і дренування. Наприклад, раніше не було відомо точне рішення при 
радіальному розтіканню по водоупорах в необводнених ґрунтах, а також інші випадки. 
Останні публікації про верховодки і потоки ґрунтових вод малої потужності містять рішення в 
рамках лінеаризованої гідравлічної теорії фільтрації [8] або носять приватний характер з 
ідеалізованими постановками про нескінченно віддалені кордони впливу, тобто з досить 
наближеними рішеннями. 

Було розглянуто одну з найгостріших проблем забезпечення безпеки транспортного 
руху – захист дорожнього полотна від шкідливої дії ґрунтових вод. Запропоновано 
розташування протифільтраційної завіси (рис. 1.) вздовж автошляху. Протифільтраційні 
завіси можуть влаштовуватися у вигляді як самостійних конструкцій, так і в поєднанні з 
водозниженням і дренажами [9]. 

http://www.nbuv.gov.ua/institutions/ipmach/index.html
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Рисунок 1 – Схема поперечного перерізу ґрунтового насипу 

1 – протифільтраційна завіса; 2 – крива депресії без завіси; 3 – те ж із завісою 
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де H2 і H3, – напори на стінках завіси, м; H1 і H4. – напори без завіси, м; L2 – довжина завіси, 
м; L1, L3 – зона впливу дренажу, м, Kz – коефіцієнт фільтрації завіси., К – коефіцієнт 
фільтрації зони дренування. Спочатку визначені H2, а потім H3. Далі знаходиться 
фільтраційна витрата за Дюпюі: 
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Таким чином, стаціонарну задачу визначення витрати води крізь протифільтраційну 

завісу розв’язано.  
Досліджено глибину протифільтраційної завіси при різних параметрах (рис. 2.): 
При різних коефіцієнтах фільтрації Кф=0,1; 0,2; 0,3 L1=L2=L3=1; H1=1, H4=10. 
При Кф>0,3 м/доб, в протифільтраційної завіси значно знижується ефективність, при 

цьому її глибина стає несуттєвим параметром. 
2. У другому варіанті розрахунків було подовжено довжину завіси до 10 м (рис. 3.) при 

L1=1; L2=0,1; L3=1; H1=10; H4=1. 
Таким чином, з рис. 5 видно, що, чим довша завіса, тим менше необхідно її 

заглиблювати. Досліджено прямопропорційну залежність глибини завіси від її довжини. 
На рис. 4. наведено графіки витрат із завісою та без неї. 
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Рисунок 2 – Глибина протифільтраційної завіси при різних коефіцієнтах фільтрації: Н – 

глибина завіси, м; Кф – коефіцієнт фільтрації, м/доб 
 

 
 

Рисунок 3 – Глибина протифільтраційної завіси при різних коефіцієнтах фільтрації та 
довжині: Н – глибина завіси, м; Кф – коефіцієнт фільтрації, м/доб; 1 – вихідний варіант 

розрахунку (рис. 5); 2 – подовжено довжину завіси 
 

 
Рисунок 4 – Графік витрат із завісою та без неї: Q – витрата води, м3/с; Кф – коефіцієнт 

фільтрації, м/доб; 1 – витрата води із завісою; 2 – витрата води без завіси 
З рис. 4. бачимо, що завіса ефективна при Кф<0,1 м/доб.  
На рис. 5. представлений випадок, коли було збільшено довжину завіси до 10 м. 
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Рисунок 5 – Графік витрат із завісою та без неї з довжиною завіси L=10 м: Q – витрата 
води, м3/с; Кф – коефіцієнт фільтрації, м/доб; 1 – витрата води із завісою; 2 – витрата 

води без завіси 
 

З рис. 5. бачимо, що навіть з Кф≤0,7 м/доб та подовженій довжині завіси, її 
використання є ефективним. 

З рівняння руху рідкого середовища Полубарінової-Кочіної [8], було отримано рівняння 
Дюпюї, яке використано для рішення стаціонарної задачі визначення витрати води крізь 
протифільтраційну завісу. Далі, згідно формул (1)–(4) [6], було розв’язано стаціонарну задачу 
визначення витрати води крізь протифільтраційну завісу. Встановлено, що використання 
протифільтраційної завіси є ефективним навіть при Кф≤0,7 м/доб, та при більшій довжині та 
меншому заглибленні самої завіси. Отримані розрахунки параметрів дозволять 
використовувати протифільтраційні завіси в проектах захисту автошляху від експлуатаційно 
та екологічно небезпечної дії ґрунтових вод. 
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ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ТРАНСПОРТУВАННЯ ВІДПРАЦЬОВАНОГО 
ЯДЕРНОГО ПАЛИВА 
 

Відомо, що практично всі АЕС розташовані в густонаселених регіонах країни. Одна з 
головних проблем в процесі експлуатації АЕС – поводження з відпрацьованим ядерним 
паливом (ВЯП), що обумовлює проблеми захисту навколишнього середовища та здоров'я 
людей, так як помилки в процесі поводження з ВЯП можуть привести до катастрофічних 
екологічних наслідків. Нині в Україні не розроблено і не реалізовано національну стратегію 
поводження і переробки ВЯП, а тому прокладено шлях «відкладеного рішення» (проміжне 
тимчасове зберігання ВЯП в пристанційних, а потім в центральному сховищі на території 
Чорнобильської зони відчуження), щоб отримати час для прийняття обґрунтованого і 
зваженого рішення про переробку або поховання ВЯП у майбутньому. 

Актуальність теми дослідження полягає в необхідності вдосконалення та розробки 
систем ядерної та радіаційній безпеки, пошуку нових підходів до організації захисту від 
аварій і надзвичайних ситуацій (вибухів, пожеж тощо) в процесі вивезення ВЯП залізничним 
транспортом із застосуванням сучасної техніки та технології вибухопожежного захисту, 
комп'ютерних систем управління аварійними ситуаціями та підтримки прийняття рішень. 

Метою роботи є дослідження існуючого стану поводження з ВЯП в світлі підвищення 
рівня ядерної та радіаційної безпеки шляхом запобігання неконтрольованого розвитку 
ядерних реакцій і поширення радіації в навколишнє середовище. 

До недавнього часу все ВЯП з трьох українських АЕС – Хмельницької, Рівненської і 
Південно-Української (на Запорізькій АЕС з 2001 року діє власне пристанційне сховище) за 
чималі суми, близько $200 млн на рік, вивозилося на тимчасове зберігання і переробку до 
Росії. Починаючи з 1993 року ВЯП реактора ВВЕР-440 ВП РАЕС відправляється на 
зберігання та переробку на ФДУП «ВО "Маяк"». Запорізька АЕС першою з атомних 
електростанцій України з реакторами типу ВВЕР збудувала на своєму майданчику сухе 
сховище відпрацьованого ядерного палива (СВЯП) у зв'язку з неможливістю вивозити ВЯП 
до Росії, через що на енергоблоках ЗАЕС розпочалося різке скорочення вільних місць для 
зберігання ВЯП в штатному мокрому СВЯП і виникла загроза зупинки АЕС в найближчій 
перспективі. Проміжне (пристанційне) тимчасове сухе сховище розраховане на 380 
контейнерів у яких можна помістити до 9000 збірок з ВЯП. Після необхідної витримки ВЯП 
перевантажується в транспортні пакувальні комплекти (ТПК) і вивозиться з будівлі реактора 
спецавтотранспортом в пристанційний перевантажувальний вузол для перевантаження в 
залізничний спецешелон для вивозу в центральне СВЯП (ЦСВЯП). 

Основним завданням забезпечення безпеки в процесі транспортування ВЯП на 
ЦСВЯП є зведення до мінімуму впливу радіації на персонал, населення і навколишнє 
середовище за допомогою введення в дію планів заходів щодо захисту персоналу та 
населення, дотримання інструкцій, керівництв і процедур з управління локалізацією і 
ліквідацією наслідків радіаційної аварії [1]. 

У зв'язку з наведеними проблемами було прийнято наступні рішення: 
1) 9 лютого 2012 року Законом України № 4383-VI «Про поводження з відпрацьованим 

ядерним паливом відносно розміщення, проектування та будівництва централізованого 
сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних 
електростанцій» Верховною Радою України прийнято рішення щодо розміщення ЦСВЯП на 
території Чорнобильської зони відчуження, а також щодо його проектування та будівництва; 

2) 30 березня 2012 року Держатомрегулюванням погоджений «План ліцензування 
створення ЦСВЯП», розроблений ДП «НАЕК Енергоатом»; 

3) 30 квітня 2013 року Держатомрегулюванням погоджений документ ДП НАЕК 
«Енергоатом» – «Технічне завдання на модифікацію технології відвантаження ВЯП з 
енергоблоку ВВЕР-1000 (РУ В-320) для забезпечення його вивезення в ЦСВЯП»; 
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4) 23 квітня 2014 року розпорядженням Кабінету Міністрів України № 399-р ДП НАЕК 
«Енергоатом» надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок загальною площею 45,2 га, що розташовані між колишніми селами Стара 
Красниця, Буряківка, Чистогалівка та Стечанка Київської області на території зони 
відчуження, яка зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи 
та з подальшим наданням їх зазначеному підприємству у постійне користування із зміною 
цільового призначення для будівництва ЦСВЯП та під'їзної залізничної колії. 

ЦСВЯП – це ядерна установка, призначена для безпечного зберігання ВЯП протягом 
100 років, що запобігає поширенню радіоактивних речовин у навколишнє середовище, 
забезпечує екологічну безпеку і має відносно невелику вартість. Проектна місткість ЦСВЯП 
імовірно становитиме 16530 відпрацьованих тепловиділяючих елементів (12010 тис. – з 
блоків ВВЕР-1000 та 4520 – ВВЕР-440). Цього вистачить на весь термін роботи українських 
АЕС. Варто зазначити, що відповідальність за ЦСВЯП буде нести ДП НАЕК «Енергоатом», 
який розробив документ [2], в якому приділено багато уваги питанням визначення 
характеристик РАВ діючих АЕС. 

Слід відзначити, що особливу небезпеку несуть можливі аварії в процесі вивезення 
ВЯП з території АЕС залізничним транспортом на територію Чорнобильської зони 
відчуження. Ілюстративним прикладом транспортної аварій в процесі поводження з ВЯП 
можуть бути події, що призводять до порушення технологічного процесу поводження з ВЯП 
без виходу радіоактивності та ін. За даними МАГАТЕ [3] у світі в рік перевозиться приблизно 
1,0–3,7 млн упаковок з ВЯП (в середньому біля 2,0 млн за рік). 

Аварійною ситуацією на транспорті вважаються умови, що відмінні від умов 
нормального перевезення вантажів, пов'язані із загорянням, витіканням, розсипанням 
небезпечного вантажу, пошкодженням тари або рухомого складу з небезпечним вантажем і 
які можуть призвести чи призвели до вибуху, пожежі, опромінення, захворювань, опіків, 
загибелі, небезпечних для природного середовища наслідків. 

Відомо, що під час перевезень ВЯП відбулося [4, 5]: 
- 89 інцидентів у Великій Британії протягом 1999–2008 років. Тільки в трьох випадках 

були невеликі транспортні аварії, інші – неправильне маркування, документація, 
несправності, забруднення та ін.; 

- 913 інцидентів у Франції протягом 1997–2007 років. Інциденти відбувались під час 
перевезення, завантаження, розвантаження упаковок, зберігання під час транзиту, 
перезавантаження з одного виду транспорту на інший; 

- 119 інцидентів із вантажами ВЯП у США протягом 1998–2010 років. 
У таблиці наведено дані про деякі інциденти у США і Франції за період 1997–2010 

роки на підставі даних МАГАТЕ [5]. 
 

Таблиця – Деякі серйозні інциденти в США й у Франції 
Спосіб 

транспортування 
Вид ТПК 

Матеріал, що 
транспортується 

Кількість 
ТПК 

Тип аварії 

США 

Авто 30А 
Низькоактивні 

відходи 
2 

Вантажівка втратила 
керування 

Авто 30В UF6 5 
Вантажівка 

перекинулася 
Залізниця 30В UF6 8 Аварія поїзда 

Авто 48Y ВЯП 1 
Відокремився причіп 

від вантажівки 

Залізниця 48Y ВЯП 1 
Зіткнення поїзда 
з автомобілем 

Залізниця 48Y ВЯП 1 Поїзд зійшов з рейок 
Франція 

Морем 30В UF6 30 
Зіткнення двох 

кораблів 

Авто 48Y ВЯП 2 
Вантажівка 

перекинулася 
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Важка аварія сталася 19 серпня 1986 року в безпосередній близькості від четвертого 
аварійного енергоблоку Чорнобильської АЕС [6], коли трапилося сходження з рейок 
спеціального залізничного вагона з ВЯП. Цивільні фахівці не змогли впоратися з аварією і 
для її ліквідації було залучено військовослужбовців залізничних військ Міністерства оборони 
СРСР. Через два дні зруйнований залізничний шлях відновили. Потім протягом декількох 
годин самовідданої праці солдатів і офіцерів 180-тонний вагон з ядерним паливом було 
поставлено на залізничні рейки і вивезено з території аварійної атомної станції. Рівні радіації 
на місці проведення робіт становили 1–1,5 Р/год. 

Аварійність під час виконання операцій з транспортування небезпечних вантажів не 
знижується, незважаючи на проведені дослідження, розробки нових засобів захисту і 
управління, розроблені правила і рекомендації проведення подібних операцій різними 
видами транспорту. Транспортна система – сукупність транспортних об'єктів, органів і систем 
безпосереднього управління переміщенням небезпечних вантажів. Під транспортної 
безпекою розуміється стан захищеності населення, території, транспортних комунікацій і 
терміналів транспортної інфраструктури, що перебувають в зонах ураження в разі 
виникнення надзвичайної ситуації на транспорті під час перевезення небезпечних вантажів. 

Щоб визначити рівень транспортної небезпеки для населення і території, необхідно 
для початку виявити джерела загроз зовнішнього середовища, що можуть впливати на 
джерела небезпеки, які згодом призведуть до виникнення аварії і неминучого збитку. 
Необхідно також виявити внутрішні загрози, властиві самій транспортній системі, визначити 
уражаючі фактори джерел загроз. Необхідно відзначити, що джерела загроз можуть бути і 
прямими джерелами небезпеки, наприклад, терористичний акт. Виявивши джерела 
небезпеки, потрібно відзначити їх місце розташування, так як це може послабити або 
навпаки посилити вплив уражаючих факторів. Основними можливими джерелами загроз і 
транспортної небезпеки виникнення надзвичайної ситуації є: 

- недостатність нормативно-правового забезпечення перевезень; 
- децентралізація управління; 
- недосконалість технічних засобів організації та управління дорожнім рухом; 
- незадовільний технічний стан транспортних засобів; 
- нерозвиненість і низький технічний стан автодоріг; 
- недотримання правил технічної експлуатації залізничної колії і рухомого складу; 
- зношеність виробничих фондів; 
- некваліфікованість персоналу; 
- незаконослухнянність і недисциплінованість людей; 
- недостатня узгодженість дій спецслужб; 
- загроза терористичного акту. 
Крім виявлення уразливості елементів транспортної системи і джерел транспортної 

небезпеки необхідно визначити їх взаємозв'язок (функціональну залежність), а потім і вплив 
одного елемента на інший. Моделювання поведінки транспортної системи під час 
виникнення нештатних ситуацій – це один із засобів аналізу транспортної системи, але в 
цьому разі необхідно знати внутрішній устрій транспортної системи, функціональні зв'язки 
елементів, а також їх взаємовплив один на одного. 

Системний аналіз транспортної безпеки під час транспортування небезпечного ВЯП 
має на увазі: 

1) постановку задачі – визначення інтегративної властивості, що ми хочемо отримати; 
2) побудову дерева цілей і дерева проблем для виконання поставленого завдання; 
3) побудову системних моделей: 
 концептуальної моделі – моделі, що описує функціонування каналів зв'язку між 

елементами і перетворення інформації в елементах системи операторами або 
абстрактними функціями; 

 структурної моделі – моделі, що описує елементи з їх властивостями, а також 
відображає системоутворюючі зв'язки і потоки, які йдуть по цим зв'язкам; 

 функціональної моделі – моделі, що описує послідовність дій транспортної 
системи для досягнення інтегративної властивості (структурна і функціональна 
моделі є статичними і описують процес функціонування транспортної системи); 

 параметричної моделі – моделі, що описує вплив параметрів різних елементів 
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транспортної системи один на одного, вибір і обґрунтування виду математичної 
моделі на основі аналізу системних моделей та її побудову. 

Для визначення рівня транспортної безпеки під час транспортування небезпечного 
ВЯП використовується ситуаційний підхід. Вихідні дані, необхідні для досягнення 
поставлених цілей і розробки математичних моделей, носять невизначений і нечіткий 
характер або взагалі відсутні. Частина з них можна отримати у вигляді експертних оцінок. 
Тому користуватися статистичними моделями недоцільно в силу вимог, що пред'являються 
до них. Після побудови концептуальної моделі і аналізу системних моделей буде 
сформований математичний апарат і види математичних моделей, необхідних для 
вирішення виявлених проблем в галузі транспортної небезпеки, спрямованих на досягнення 
поставлених цілей, визначення та оцінки транспортної безпеки в процесі перевезення 
небезпечного ВЯП. 

Рішення поставленого завдання дозволить швидко спрогнозувати і оцінювати 
обстановку під час прокладання маршрутів перевезення ВЯП через населені пункти, а також 
у випадках виникнення надзвичайної ситуації на цих маршрутах. 
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КОНТРОЛЬ НАД ОЧИСТКОЙ СТОЧНЫХ ВОД ННЦ ХФТИ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ БЕРИЛЛИЕМ 
 

Как отмечается в [1-5], бериллий приобретает все большее технологическое 
значение. Он обладает рядом физических характеристик (высокой температурой плавления, 
хорошей теплопроводностью, низким атомным номером, низким удержанием водорода при 
высоких температурах), делающим его привлекательным для использования в различных 
отраслях промышленности (ядерной, аэрокосмической, 
рентгенотехнике). Соответственно и внимание к его возможному воздействию, всегда 
неблагоприятному, на природу и человека достаточно велико. Антропогенными источниками 
поступления бериллия в окружающую среду являются промышленные объекты, 
использующие различные виды топлива и предприятия, вырабатывающие или 
использующие бериллий и его соединения. Загрязнение атмосферы, воды, почвы 
бериллием происходит при сжигании топлива, за счет выхлопных газов автотранспорта, 
выбросов промышленных предприятий и т.д. [6]. 

Бериллий относится к чрезвычайно опасным веществам. Летучие (и растворимые) 
соединения бериллия высокотоксичны. Этот элемент обладает ярко выраженным 
аллергическим, канцерогенным и мутагенным действием. Для бериллия и его соединений (в 
пересчете на Ве) ПДК для рабочей зоны составляет 1–3 мкг/м3, атмосферного воздуха 
0.01 мкг/м3, воды 0.2 мкг/л. Бериллий ядовит даже в самых минимальных количествах. Там, 
где концентрация этого элемента достигает 0.01 мг/м3 воздуха, могут появиться признаки 
отравления. Хорошо известно, что вдыхание атмосферного воздуха, содержащего 
бериллий, приводит к тяжёлому заболеванию органов дыхания – бериллиозу [7,8]. 

Концентрацию бериллия в воздухе и воде, а также загрязнение им поверхностей 
производственных помещений, оборудования и спецодежды требуется постоянно 
контролировать. По воздействию на организм человека бериллий относится к чрезвычайно 
опасным веществам (первый класс опасности). 

Бериллий обладает высокой биологической активностью. Определяющее значение в 
токсическом действии имеет ион Be2+, оказывающий общетоксическое, аллергическое, 
канцерогенное и эмбриотоксическое действие. Тестирование на мутагенную активность 
показало, что Be взаимодействует с ДНК и вызывает генные мутации, хромосомные 
аберрации [6,9]. 

Общетоксическое действие Be обусловлено проникновением его в ядро и 
митохондрии клеток с длительной задержкой в клетке, что приводит к нарушению 
функционирования ряда ферментных систем и синтеза белков [9]. 

Концентрация бериллия в воздухе и воде так же, как загрязнение им поверхностей, 
должна находиться под постоянным контролем [6]. 

Нормативные документы предъявляют требования к защите атмосферного воздуха, 
грунта, растительности, поверхностных и подземных вод. Они также предъявляют 
требования по безопасности к сточным водам, системам вентиляции, сетям канализации, в 
том числе специальной канализации, жидким и твердым отходам, средствам 
промежуточного хранения, перевозки и утилизации отходов, санитарно-защитной зоне, 
средствам мониторинга и контроля окружающей среды. С целью предотвращения вредного 
воздействия бериллия на организм человека приняты предельно допустимые уровни и 
концентрации Ве-загрязнений [1,2,6-8].  

ННЦ «ХФТИ» является ведущим центром по формированию научного сопровождения 
ядерного топливного цикла Украины [10]. В институте проводятся исследования по ядерной 
и радиационной физике. Одним из наиболее опасных продуктов производственного цикла 
института являются радиоактивные отходы. Их образование обусловлено проведением 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B7
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таких исследований, как физическое обоснование и практическая реализация 
принципиально новых решений в конструкциях твэлов и пэлов, исследование различных 
условий термомеханической обработки материалов, испытание топливных и 
конструкционных материалов и отдельных элементов конструкций активной зоны реакторов, 
а также другие исследования, связанные с развитием всего ядерного топливного цикла [10].  

Институт представляет собой потенциальный источник негативного воздействия на 
окружающую среду.  

Обеспечение экологической безопасности является одним из важнейших 
приоритетов деятельности предприятия. Это обеспечивает защиту здоровья сотрудников и 
населения проживающего в районе деятельности предприятия, а также сохранение 
благоприятной окружающей природной среды.  

На территории института существует комплекс очистных сооружений (КОС), основной 
задачей которого является обеспечение радиационной и ядерной безопасности (очистка 
промстоков от радионуклидов, а также бериллия). Кроме непосредственно осуществления 
процесса очистки активных стоков на участке КОС также выполняется подготовка, 
переработка и сдача на хранение жидких радиоактивных отходов (шламов); подготовка 
помещений для разборки и мойки оборудования, загрязненного радиоактивными 
веществами; разработка прогрессивных новых технологий по очистке, усовершенствованию 
существующих очистных устройств [10].  

Контролирует работу комплекса аккредитованная научно-исследовательская 
лаборатория радиационных исследований и охраны окружающей среды (НИЛ РИиООС), 
которая является структурным подразделением ННЦ ХФТИ. Она проводит комплексный 
радиационно-экологический контроль на основных объектах института в динамике с целью 
предупреждения отрицательного воздействия деятельности института на окружающую 
среду и здоровье населения. 

НИЛ РИиООС проводит систематический мониторинг сточных вод на содержание 
вредных химических веществ, уделяя особое внимание определению веществ первого 
класса опасности – бериллия. 

В данной работе представлены результаты анализа сточных вод на содержание 
бериллия до очистки и после очистки. 

В основу технологического процесса очистки стоков положен метод полного 
обессоливания воды на ионообменных смолах с предварительной химико-механической 
очисткой.  

На рис. 1 приведена блок-схема очистки стоков на участке КОС  
Загрязненные сточные воды из резервуаров грязных стоков (РГС), где проходит 

осаждение грубых примесей, поступают в реактор отстойник (РО). Здесь проводится 
коагуляция, предназначенная для очистки от грубой и мелкой взвеси, а также коллоидных 
частиц, обуславливающих мутность воды. Количество коагулянта зависит от качества 
исходной воды и определяется лабораторно для каждой коагуляции. 

Далее, для очистки от дисперсных частиц и невидимых глазом мелких хлопьев вода 
поступает на механический фильтр (МФ). 

После прохождения ионообменных смол (КФ, АФ, АФИ), где происходит полное 
обессоливание, вода сбрасывается в бак очищенной воды (БОВ). 

В табл. 1 представлены данные по анализу сточной воды на содержание бериллия до 
и после очистки. 

Как видно из табл. 1, содержание Ве в пробах воды до очистки значительно 
превышало нормы ПДК (0.2 мкг/л). Поэтому, после проведения лабораторных анализов, 
вода направлялась на очистку и дальнейший химический анализ, который показал 
отсутствие бериллия в анализируемых пробах воды после очистки. 

В табл. 2 приведены основные показатели воды, по изменению которых делают 
вывод о качестве очистки. Данные указаны для воды, поступившей на очистку (проба №5 от 
05.04.2018г) и воды после процесса коагуляции. Для сравнения приведены значения 
водопроводной воды, а также предельно-допустимые концентрации (ПДК) для 
водопроводной воды. Дополнительные показатели – кислотность и щелочность остаются 
постоянными и их численные значения находятся в допустимых пределах (кислотность – 
0.7; щелочность – 6.2). Все анализы проводились при температуре 19 ºС. 
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Рисунок 1 – Блок-схема очистки стоков на участке КОС 
 

Таблица 1 – Содержание бериллия в пробах сточных вод до и после очистки 
Дата отбора проб Место отбора проб Содержание бериллия, 

мкг/л 
01.02.2018 РГС, проба № 4а (до очистки) 31 
05.04.2018 РГС, проба № 5 (до очистки) 33.6 
20.04.2018 РГС, проба № 7 (до очистки) 10.0 
23.04.2018 РГС, проба № 6 (после очистки) не обнаружен 

 
Таблица 2 – Показатели качества воды 

Обозначение 
пробы воды 

Прозрачность, 
см 

рН Окисляемость, 
мг/л 

Жесткость, 
мг-экв/л 

РГС до очистки, 10 7.27 6.015 7.8 
после коагуляции 36 7.45 3.11 7 

водопровод. 
вода 

38 6.5 2.29 9.48 

ПДК >30 6.5-8.5 
4 (для грунт. 

незагрязн. вод) 
1.5-7 

 
Анализ полученных экспериментальных данных позволяет сделать вывод о том, 

содержание в исследуемых сточных водах вредных химических веществ (включая вещества 
1 класса опасности) не превышает предельно допустимых концентраций и находится под 
контролем. Комплекс очистных сооружений обеспечивает полную очистку сточных вод от 

Резервуар грязных стоков 

РГС 

Реактор-отстойник 

РО 

Механический фильтр 

МФ 

Ионитовый фильтр 

КФ 

Ионитовый фильтр 

АФ 

Ионитовый фильтр 

АФИ 

Бак очищенной воды 

БОВ 

Канализация 
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радионуклидов и бериллия, что позволяет институту осуществлять все необходимые 
исследования в области ядерной физики, избегая неблагоприятного влияния своей 
деятельности на состояние окружающей среды, включая территорию жилого массива 
«Пятихатки». 
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РОСТ КАРАСЯ СЕРЕБРЯНОГО В КИЛИЙСКОЙ ДЕЛЬТЕ ДУНАЯ В РАЗНЫЕ ГОДЫ  
 

Из комплекса биологических характеристик ихтиоценозов для целей 
биомониторинга больше всего подходят показатели, свидетельствующие о росте рыб в 
конкретном водном объекте. Рост рыбы - видовое приспособление, которое обеспечивает 
единство вида и среды [1]. Медленный рост и малые размеры особей позволяют 
существовать многочисленной популяции рыб при сравнительно ограниченных кормовых 
ресурсах. Но в то же время малые размеры часто обусловливают повышенное выедание 
хищниками и должны быть компенсированы повышением воспроизводительной 
способности популяции. Быстрый рост и большие размеры особей обеспечивают им 
надежную защиту от врагов. Кроме особенностей кормовой базы на рост рыб влияют 
гидрохимические, термические, гидрологические и др. особенности водных объектов. 
Поэтому изменение ростовых характеристик рыб исследуемых свидетельствует о 
преобразованиях, возникающих во всей экосистеме. Такая взаимосвязь была установлена 
при оценке антропогенного воздействия на экосистемы многих речных бассейнов. Авторы 
исследований отмечают, что отбор из года в год в одних и тех же местах одним и тем же 
способом рыб и определение их возраста и ростовых характеристик позволяют установить 
изменения и ухудшение условий проживания рыбы, как в отдельные годы, так и на разных 
участках водного объекта. При этом, учитывая разнокачественность питания и роста рыб 
разных видов и разного возраста, рекомендуется сравнивать рост рыб одного вида и 
возраста [1-4]. 

Поэтому изучение закономерностей и особенностей роста рыб имеет большое 
научное и практическое значение. Изменчивость роста рыб тесно связана с вопросами 
оценки состояния пресноводных экосистем и разработкой методов экологического 
прогнозирования. С этих позиций считается, что интерпретация данных факторов и оценка 
их действия является одной из главнейших задач в мониторинге ихтиофауны и окружающей 
среды в целом [5]. 

Выбор серебряного карася был обусловлен, во-первых в связи с тем, что до начала 
1960-х годов данный вид рыбы никогда не имел существенного промышленного значения в 
дельте Дуная. В уловах серебряный карась встречался в небольших количествах. В конце 
60-х годов наблюдался процесс бурного роста численности этого вида. Серебряный карась 
не только заселил все водоемы дельты и занял первое место в уловах, но проник далеко 
вверх по Дунаю, заселив его притоки и дополнительные водоема до Венгрии, Югославии, 
Чехии и Словакии, проник в прудовые рыбные хозяйства [6,7]. В 70-х годах на Дунае даже 
возникла проблема "борьбы" с серебряным карасем и ограничения его численности. Данный 
вид рыбы менял ихтиоценозы, занимал нерестилища ценных видов рыб, конкурировал с 
ними в питании и ухудшал работу рыбоводов [7]. 

Во-вторых, далеких миграций этот вид рыбы не совершает [8]. Названные факты 
позволяют использовать ростовые характеристик карася серебряного как интегральный 
показатель состояния его биотопов именно в Килийской дельте Дуная. 

Собранные нами данные позволили рассмотреть линейный рост карася в Килийской 
дельте Дуная в разные годы (см. табл.). 

 
Таблица – Линейный рост карася серебряного в Килийской дельте Дуная в разные  годы, 
см 

Год Возраст рыбы Источник 
данных 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 

1974 - 14,2 16,1 19,5 - 8 
2008 - - 21,0 23,8 - 9 
2010 15,5 17,8 19,5 23,0 24,6 
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2011 - 16,5 18,2 19,7 - 
2013 - 16,5 18,2 19,7 - 
2014 - 16,5 18,2 19,7 - 
2015 - 16,5 18,5 20,5 - 
2016 - 15,3 17,3 21,0 - 
2016 12,2 14,6 17,0 - - Собственные 

данные 2017 - - 21,0 22,8 26,5 
 
Данные таблицы свидетельствуют, что показатели линейного роста карася 

серебряного в Килийской дельте Дуная за период с 1974 по 2017гг практически не 
изменились. Было установлено отсутствие прямой связи между масштабами судоходства по 
реке, объемами производимых дноуглубительных работ и величинами промысловых уловов 
[10]. 

Результаты наших исследований подтверждают этот вывод в части отсутствия 
влияния таких работ на ростовые характеристики карася серебляного. 
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СОВРЕМЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И ВОЗМОЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО 
УЛУЧШЕНИЮ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАЛОГО 
ВОДОХРАНИЛИЩА НА Р. ГУСИНКА В ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Малое водохранилище у с. Ивановка в Шевченковском районе Харьковской области 
(далее Ивановское водохранилище) было создано на р. Гусинка и наполнено в период 1974-
1975гг [1]. Рассматриваемое малое водохранилище является мелководным. Кроме того в 
момент отбора проб уровень воды в нем был понижен на 1м. 

Анализ более ранних фактов [2] и результаты проведенных в октябре 2018г. работ 
показывают, что качество воды Ивановского водохранилища в целом соответствует 
рыбохозяйственным требованиям (табл. 1). В то же время, обращает на себя внимание 
повышение (в ср. с 2009г.) содержания в воде как общего количества, так и 
легкоокисляемых органических веществ (по ХПК и БПК5). Также в воде водохранилища 
увеличилось содержание биогенных соединений (азота и фосфора). Примечательно, что 
такое наблюдалось на фоне высокого (28-55 мг/л) содержания фитопланктона. Если бы 
фитопланктона было немного, этих веществ было бы намного больше. Названные факты 
свидетельствуют о значительном поступлении биогенных веществ в водохранилище, что 
обуславливает необходимость установления источников и снижения поступления этих 
соединений в воду водоема. 

 
Таблица 1 – Гидрохимический состояние Ивановского водохранилища 
Показатель Единица 

измерени
я 

2009,  [2] Октябрь 2018г., наши данные  

Верховья Центр У дамбы 

Прозрачность по 
диску Секки 

м 0,6 0,42 0,50 0,41 

рН ед. 7,94 8,68 9,31 9,30 
Сухой остаток мг/дм3 - 1150 1080 1010 
Хлориды мг/дм3 135 127 128 126 
Сульфаты мг/дм3 101 104 104 98 
Жесткость общ. мг-

экв/дм3 
10,71 - - - 

Взвешенные в-ва мг/дм3 - 25,0 28,0 28,0 
БПК5 мгO2/дм3 1,83 9,0 7,72 8,52 

ХПК мгO2/дм3 53 124 111 107 
Азот нитритный мгN/дм3 0,006 0,020 0,017 0,020 
Азот нитратный мгN/дм3 0,1 0,7 0,5 0,5 
Азот амонийный мгN/дм3 0,12 0,41 0,44 0,51 
Фосфор 
фосфатов 

мгР/дм3 0,03 0,042 0,03 0,04 

 
Особого внимания заслуживает содержание в воде водохранилища растворенного 

кислорода. Дело в том, что в летнее время в водоеме регулярно наблюдаются локальные 
заморы рыбы. Зимой рыба сохраняется во многом благодаря проводимой ООО «Харьков-
агро-2000» аэрации воды. Содержание в кислорода вводе водохранилища в момент отбора 
проб представлено в табл. 2. 
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Таблица 2 – Содержание в воде водохранилища растворенного кислорода 
Пункт Горизонт Глубина воды 

в месте отбора, м 
Кислород,  мг/дм3 Насыщение, % 

Верховья Поверхностный 1,0 9,86 97,0 
Средний  15,12 148,70 

Центр Поверхностный 1,7 15,78 150,69 
Средний  - - 
Придонный  15,14 144,57 

У дамбы Поверхностный 2,0 15,90 153,57 
Средний  15,52 149,90 
Придонный  15,32 147,97 

 
Высокие концентрации кислорода в воде объясняются отбором проб в ясный 

солнечный день, когда шла интенсивная фотосинтетическая аэрация фитопланктона, о чем 
также свидетельствуют повышенные значения рН. В темное же время суток количество 
кислорода в воде водохранилища будет стремительно снижаться (в том числе) из-за его 
потребления на дыхание живого и разложения отмершего фитопланктона. 

При анализе проб фитопланктона было выявлено 59 видов и разновидностей из 8 
отделов водорослей, что можно характеризовать как достаточно высокое видовое 
разнообразие для осеннего сезона. В целом флористический спектр исследованного 
водоема был определен как хлорококково-диатомовый. Биомасса планктонных водорослей 
в верховьях составляла около 55 мг/дм3, в центре водоема - 46 мг/дм3, у плотины - 28 мг/дм3. 
Особо следует отметить, что несмотря на низкие температуры воды осенью (9,80С) 
биомасса фитопланктона на 85-90 % состояла из нитчатых синезеленых водорослей рода 
Oscillatoria, которые при более благоприятных условиях могут вызвать сильное цветение 
воды. 

Исследований накопления в Ивановском водохранилище донных отложений до 
настоящего времени не проводилось. В настоящее время, по словам пользователей 
водохранилища - работников ООО «Харьков-агро-2000», Ивановское водохранилище сильно 
заилено и в летний период здесь часто наблюдается интенсивное выделение газов из  
донных отложений. 

Нами во время отбора проб было установлено, что донные отложения 
водохранилища представлены мелкодисперсными иловыми отложениями с выраженным 
запахом сероводорода. 

Отдельные характеристики донных отложений Ивановского водохранилища 
представлены в табл. 3. 

 
Таблица 3 – Отдельные характеристики донных обложений Ивановского водохранилища 

Пункт Влажность 
естественная,  % 

Зольность, % Содержание 
органических в-в, % 

Верховья 66 44 56 

Центр 62 30 70 

У дамбы 70 49 51 

 
Содержание в донных отложениях органических веществ является одним из 

важнейших показателей экологического состояния водных объектов при оценке их 
загрязнения. При этом, как показывают данные литературы и результаты наших 
исследований, увеличение количества органических веществ меняет структурно-
функциональные характеристики донных отложений, что может оказывать воздействие на 
процессы формирования качества воды, в частности на кислородный режим водных 
объектов [3,4]. 

Одним из важных интегральных показателей условий обитания рыбы в конкретном 
водоеме является ее рост. Темп роста является основным механизмом адаптации вида и 
популяции в целом к условиям существования в водоеме. Факторами, влияющими на 
размерные характеристики популяции, являются, в первую очередь, состав и численность 
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кормовых объектов, численность пищевых конкурентов и хищников, собственная 
численность, промысел и др. [5,6]. Кроме того, экспериментальными исследованиями 
показано, что рост рыб зависит от количества доступной пищи и различных абиотических 
факторов, оказывающих на него непосредственное влияние. Так, повышение содержания в 
воде ионов кальция и магния при избытке пищи ускоряет рост сеголеток леща [7], а 
накопление кальция мальками карпа интенсивнее в воде с высокой его концентрацией [8].  

Переданный ихтиологический материал позволил нам определить, что рост 
аборигенных видов (плотвы и окуня) в Ивановском водохранилище являются наименьшими 
среди подобных водоемов нашей рыбоводной зоны [9]. Одной из причин этого может быть 
неблагоприятный кислородный режим водохранилища, который обусловлен его 
мелководностью, сильным «цветением» и потреблением кислорода донными отложениями с 
высоким содержанием органических веществ. 

Таким образом, приведенные полученные данные свидетельствуют, что Ивановское 
водохранилище в настоящее время имеет следующие экологические особенности: 

1. Напряженный кислородный режим в течении всего года. При этом летом возникают 
локальные заморы рыбы, а зимой для выживания рыбы обязательна аэрация воды. 

2. Интенсивное цветение воды сине-зелеными водорослями даже осенью при низкой 
температуре воды. 

3. Низкие показатели роста рыбы. 
4. Накопление большого количества (требует проверки) мелкодисперсных илов с 

высоким содержанием органических веществ, что может быть одним из основных факторов 
напряженного кислородного режима в водохранилище. 

В таких условиях, для улучшения рыбохозяйственного использования Ивановского 
водохранилища, по нашему мнению, проведение определенных водоохранных 
мероприятий. 

Ведущими рыбоводами Украины было установлено, что накопление на дне русловых 
водоемов органических веществ негативно влияет на их экологическое состояние. Чтобы 
такие водоемы были пригодны для эффективного ведения рыбохозяйственной 
деятельности, их нужно делать спускными и периодически осушать [10-12]. 

Частичное летование без вывода из эксплуатации - технический приспуск водоема на 
30-60% площади было рекомендовано еще в 2009г. в режиме рыбохозяйственной 
эксплуатации Ивановского водохранилища [2]. 

Согласно водохозяйственного паспорта Ивановского водохранилища водоем 
эксплуатируется изолированно, находится в уединенном использовании и с 2002 года 
водохозяйственные сооружения водохранилища находятся на балансе ООО «Харьков-агро-
2000». [1]. Названные обстоятельства позволяют рекомендовать одной из мер по 
улучшению современного экологического состояния и рыбохозяйственного использования 
Ивановского водохранилища проведения его летования - полного опорожнения водоема 
осенью и не заполнения его следующим летом водой.  

Кроме того, считаем необходимым обратить внимание на проведение исследований 
состояния прибрежных защитных полос вокруг водоема и хозяйственной деятельности на их 
территории. 

Отдельного рассмотрения требует определения мощности и распределения в 
Ивановском водохранилище донных отложений. 

 
Выводы 
1. Проведенные исследования свидетельствуют, что Ивановское водохранилище в 

настоящее время характеризуется напряженным кислородным режимом в течении всего 
года,  интенсивном цветение воды сине-зелеными водорослями даже осенью при низкой 
температуре воды и низкими показателями роста рыбы. 

2. Одной из мер по улучшению современного экологического состояния и 
рыбохозяйственного использования Ивановского водохранилища считаем проведение его 
летования - полного опорожнения водоема осенью и не заполнения его следующим летом 
водой. При этом, для обеспечения необходимого экологического стока реки, необходимо 
обеспечить протекание воды реки Гусинка через осушенное ложе водохранилища. 
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Опорожнение водохранилища следует проводить медленно, чтобы не допустить 
размыва в нем донных отложений и ухудшения качества воды по взвешенным веществам на 
нижерасположенном участке реки.  

Кроме того, необходимо установить источники и снизить поступление биогенных 
веществ в воду водоема. 
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ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
На сьогодні в Україні проблема побутових відходів – одна з найважливіших і 

найактуальніших серед проблем забруднення навколишнього середовища. Ця проблема  
нагальна не тільки в Україні, а й у всьому світі. 

У кожному людському помешканні утворюється величезна кількість непотрібних 
матеріалів та виробів, починаючи від старих газет та журналів, порожніх консервних банок, 
пляшок, харчових відходів, обгорток та упаковок, закінчуючи битим посудом, зношеним 
одягом та поламаною побутовою чи офісною технікою. Кожного дня ми змушені стикатися з 
відходами: вдома, на вулиці, біля торгових точок. Всюди нас оточують папірці, обгортки з 
пластика, скло, целофан та все інше. Із зростанням кількості міст та промислових 
підприємств постійно збільшується кількість відходів. Промислові і побутові відходи 
створюють безліч проблем, таких як транспортування, зберігання, утилізація та ліквідація. 

Викидаючи сміття, люди порушують один з основних екологічних законів кругообіг - 
речовин у природі. Адже, вилучаючи з природи чимало речовин, людина змінює їх до 
невпізнанності повертає у природу у вигляді сміття, яке не розкладається на вихідні 
речовини природнім шляхом. 

 
Усі відходи можна поділити на: 

 побутові, що утворюються в результаті життєдіяльності людей та амортизації 
предметів побуту; 

 промислові, що утворюються при виробництві продукту, або виконанні робіт, під час 
яких вони втратили свої споживні якості; 

 сільськогосподарські, що утворились в сільськогосподарському виробництві; 
 будівельні (відходи в процесі будівництва будівель споруд, виробницrвa будівельних 

матеріалів); 
 радіоактивні (невикористані радіоактивні речовини і матеріали, що утворюються при 

роботі ядерних peaктopів, при виробництві та використанні радіоактивних ізотопів). 
 

Кількість відходів та їх склад залежить від багатьох чинників і можуть значно 
відрізнятися навіть від cycідніx вулиць міcтa. Структура відходів визначається pівнeм 
розвитку країни, специфікою і розміщенням промислових та господарських об'єктів тощо. 

Певна структура відходів і зосереджена в Чернівецькій області та складає високу 
екологічну небезпеку регіону. Протягом одного року в області утворюється 398,1 тис. т 
відходів I–IV класів небезпеки. Слід зауважити, що майже половина всіх відходів (187,0 тис. 
т. або 47,0%) утворюється на підприємствах м. Чернівців. Серед районів найбільшим цей 
показник є у Глибоцькому, Кіцманському та Новоселицькому (61,3 тис.т, 53,3 тис. т. та 41,3 
тис. т. відповідно), що разом становило більше третини (або 39,2%) від загального обсягу 
утворених відходів. 

 
Таблиця 1 – Утворення відходів за основними групами небезпечних відходів в Чернівецькій 
області на кінець у 2018 р. 

 
Тонн 

У % до 
підсумку 

Усього 398060,2 100,0 
Відходи, що містять метали та їхні сполуки  960,7 0,2 
Відходи, що містять неметали та їхні сполуки 828,3 0,2 
Відходи виробництва та застосування органічної хімії чи 
такі, що містять органічні сполуки інші 52,0 0,0 
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Відходи медичного,  ветеринарного чи сільсько-
господарського походження, фармацевтичної продукції 
та від лікування людей чи тварин 139330,5 35,0 
Відпрацьовані нафтопродукти, продукти 
нафтопереробки 45,9 0,0 
Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок – – 
Відходи від очищення промислових та комунальних 
стічних вод 172,2 0,1 
Відходи, що містять тару з-під хімічних речовин – – 
Відходи гірничої промисловості і розроблення кар’єрів 
при добуванні та збагаченні руд і мінеральної сировини – – 
Інші відходи 256670,0 64,5 
Таблиця 2 – Утворення відходів за категоріями  в Чернівецькій області на кінець 2018р. 

 
Тонн 

У % до 
підсумку 

Усього 398060,2 100,0 
Використані розчинники 0,6 0,00 
Відходи кислот, лугів чи солей 0,7 0,00 
Відпрацьовані оливи 42,3 0,00 
Хімічні відходи 1,3 0,00 
Осад промислових стоків 115,2 0,03 
Шлами та рідкі відходи очисних споруд – - 
Відходи від медичної допомоги та біологічні 2,6 0,00 
Відходи чорних металів 910,1 0,23 
Відходи кольорових металів 30,9 0,00 
Змішані відходи чорних та кольорових металів – - 
Скляні відходи 819,8 0,21 
Паперові та картонні відходи 1923,6 0,48 
Гумові відходи 73,4 0,02 
Пластикові відходи 64,5 0,02 
Деревні відходи 17720,4 4,45 
Текстильні відходи 41,4 0,01 
Відходи, що містять поліхлордифеніли – - 
Непридатне обладнання 4,9 0,00 
Непридатні транспортні засоби – - 
Відходи акумуляторів та батарей 14,0 0,00 
Відходи тваринного походження та змішані харчові 
відходи 

1032,8 0,26 

Відходи рослинного походження 78852,4 19,81 
Тваринні екскременти, сеча та гній 159032,8 39,95 
Побутові та подібні відходи 135699,1 34,01 
Змішані та недиференційовані матеріали 26,8 0,01 
Залишки сортування 21,1 0,01 
Звичайний осад 205,0 0,05 
Мінеральні відходи будівництва та знесення, у тому 
числі змішані будівельні відходи 

675,2 0,17 

Інші мінеральні відходи 1,5 0,00 
Відходи згоряння 747,8 0,19 
Грунтові відходи – - 
Пуста порода від днопоглиблювальних робіт – - 
Затверділі, стабілізовані або засклянілі відходи; 
мінеральні відходи, що утворюються після переробки 

– - 

 
У 2018р в Чернівецькій області  приблизно утилізовано, оброблено 71 тис. т відходів І 

– ІV класів небезпеки. Відносно низький відсоток утилізованих відходів призводить до 
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надмірного розміщення їх у навколишньому природному середовищі, що в комплексі 
приводить до засмічення та забруднення землі і водних ресурсів. Причиною є дуже багато 
несанкціонованих сміттєзвалищ, що просто не утилізовується. З метою ліквідації 
несанкціонованих сміттєзвалищ на території області Управлінням екології Чернівецької 
обласної державної адміністрації був виданий наказ від 09.10.2013 року №41 «Про 
проведення інвентаризації полігонів твердих побутових відходів та місць видалення відходів 
Чернівецької області». 

Станом на 01.01.2018 року оновлено та внесено до реєстру 45 паспортів місць 
видалення відходів, у тому числі 43 сміттєзвалища та 1 полігон твердих побутових відходів. 

 
Таблиця 3 – Розподіл полігонів в Чернівецькій області 
№ 
з/п 

Назва одиниці адміністративно- 
територіального устрою регіону 

Площі під твердими 
побутовими відходами, га 

1. Вижницький район 15,96* 
2. Герцаївський район 12,29 
3. Глибоцький район 28,17* 
4. Заставнівський район 23,5* 
5. Кельменецький район 21,45 
6. Кіцманський район 23,6* 
7. Новоселицький район 33,27 
8. Путильський район 2,48 
9. Сокирянський район 19,06 
10. Сторожинецький район 23,18 
11. Хотинський район 37,92 
12. м. Чернівці 47,39 
13. Усього 288,27 
 
Таблиця 4 – Підприємства Чернівецької області, які приймають деякі види відходів 
№ 
з/п 

Назва Спеціалізація  
(операції та види 

небезпечних відходів) 
1. 

ТОВ «Віза-Вторма» 
 

Збирання, заготівля 
макулатури, склобою, відходів 
полімерних, відходів гумових, 

матеріалів текстильних, 
використаної металевої тари. 

2. 

ТОВ «Чернівцівторсировина» 
 

Збирання, заготівля 
макулатури, склобою, відходів 
полімерних, відходів гумових, 

матеріалів текстильних, 
використаної металевої тари. 

3. 

Фірма Альфа тер Чернівці з 100% іноземним капіталом 
 

Збирання, заготівля 
макулатури, склобою, відходів 
полімерних, відходів гумових, 

матеріалів текстильних, 
використаної металевої тари. 

4. 

ТОВ «Вторма-Чернівці» 
 

Збирання, заготівля 
макулатури, склобою, відходів 
полімерних, відходів гумових, 

матеріалів текстильних 
вторинних. 

5. 

МКП «Чернівціспецкомунтранс» 
 

Збирання, заготівля 
макулатури, склобою, відходів 
полімерних, відходів гумових, 

матеріалів текстильних 
вторинних 
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6. 

ФОП Кантемір В. В. 
 

Збирання, заготівля 
макулатури, склобою, відходів 
полімерних, відходів гумових, 

матеріалів текстильних 
вторинних. 

7. 

ФОП Качинська Н.М. 
 

Збирання, заготівля 
макулатури, склобою, відходів 
полімерних, відходів гумових, 

матеріалів текстильних 
вторинних. 

8. 

ПП «Західекогруп» 
 

Збирання, заготівля 
макулатури, склобою, відходів 
полімерних, відходів гумових, 

матеріалів текстильних, 
використаної металевої тари. 

9. 

КП Сторожинецької міської ради «Карпеко 2010» 

Збирання, заготівля 
макулатури, склобою, відходів 
полімерних, відходів гумових, 

матеріалів текстильних 
вторинних. 

10. 

Хотинська районна спілка споживчих товарів 

Збирання, заготівля 
макулатури, склобою, відходів 
полімерних, відходів гумових, 

матеріалів текстильних 
вторинних. 

11. Чернівецьке учбово-виробниче підприємство №2  
«реабілітант»  
Чернівецького  

учбово-виробничого  
об’єднання українського товариства сліпих 

Збирання, заготівля 
макулатури, склобою, відходів 

полімерних 

 
Отож, утилізації відходів – це глобальна екологічна проблема в Україні, особливо 

великих міст та містечок. Потрібно гідно відстоювати в органах державної влади ідею щодо 
визначення пріоритетними проектів у сфері поводження з відходами. Після чого розробити 
послідовні схеми, а саме: 
 відмова, на державному рівні, від поліетилену та пластику,  
 впровадити в Україні обов'язкову систему роздільного збору, сортування й сепарації 

сміття, 
 збільшення полігонів та пунктів прийому деяких виді відходів, 
 посилення боротьби зі стихійними звалищами та наслідками їх існування 
 розбудова сміттєпереробних заводів,  
 підняття високої екологічної свідомості населення (загальноукраїнська інформаційно-

освітня кампанія для роз'яснення необхідності належного збору сміття для його 
подальшої утилізації). 

 
Література 
1. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища у Чернівецькій 
області,- Чернівці 2017 – 2018р. 
2. В.О. Юрескул «Правове регулювання поводження з побутовими відходами в Україні», - 
Феникс- 2012р. 
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УДК 322.2 
 
Уберман В. І., канд. техн. наук 
Науково-дослідна установа «Український науково–дослідний інститут екологічних 
проблем», м. Харків, Україна 
 
ЕКОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ВОДНОГО ОБ’ЄКТА ДЛЯ НОРМАТИВНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ 
ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 
 

1. Грошова оцінка земельних ділянок (ГОЗД) є важливою складовою економічного 
механізму  раціонального використання та охорони земель. Юридичні вимоги до ГОЗД 
викладено у ст. 201 Земельного кодексу України (ЗКУ) [1]. Зокрема, у ч. 1 зазначеної статті 
встановлено головний економічний принцип ГОЗД: «Грошова оцінка земельних ділянок 
визначається на рентній основі». У Законі України «Про оцінку земель» [2] у ст. 1 наведено 
наступні базові поняття: 

«економічна оцінка земель – оцінка землі як природного ресурсу і засобу виробництва 
у сільському та лісовому господарствах і як просторового базису в суспільному виробництві 
за показниками, що характеризують продуктивність земель, ефективність їх використання та 
дохідність з одиниці площі; 

нормативна грошова оцінка земельних ділянок – капіталізований рентний дохід із 
земельної ділянки, визначений за встановленими і затвердженими нормативами;».  

рентний дохід (земельна рента) – дохід, який можна отримати із землі як фактора 
виробництва залежно від якості та місця розташування земельної ділянки». 

У даній роботі розглядаються проблеми ГОЗД несільськогосподарського 
призначення, які належать до водного фонду (за ст. 58 ЗКУ), та розташовані поза 
межами населених пунктів. Сучасна оцінка таких земельних ділянок здійснюється з метою 
надання у користування водних об’єктів разом із земельними ділянками на умовах оренди 
для цілей аквакультури (рибництва). За класифікацією видів цільового призначення земель 
[3] зазначена діяльність має КВЦПЗ 10.07 (Для рибогосподарських потреб) та КВЕД 05 
(Рибальство, рибництво та пов'язані з ними послуги). Нормативна оцінка земельних ділянок, 
що використовуються за функціональним призначенням незалежно від того, до якої категорії 
вони віднесені (крім земельних ділянок сільськогосподарського призначення), здійснюється 
за нормативно-правовим актом «Методика нормативної грошової оцінки земель 
несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) (затв. постановою 
Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1278)» [4] (далі Методика).  

У п. 5 Методики визначено: «Рентний дохід для відповідної категорії земель (Рд), на 
які поділяються землі України за основним цільовим призначенням, визначається як дохід, 
який можна отримати в результаті використання земельної ділянки залежно від її якості та 
місця розташування. Нормативи рентного доходу для відповідних категорій земель 
визначаються Мінагрополітики». Процедура проведення нормативної грошової оцінки 
земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) 
регламентується документом «Порядок нормативної грошової оцінки земель 
несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) (затв. наказом 
Міністерства аграрної політики та продовольства України 22.08.2013 № 508, зареєстр. в 
Міністерстві юстиції України 12 вересня 2013 р. за № 1573/24105)» [5] (далі Порядок). 

У п. 2.11 Порядку передбачається визначенняя коефіцієнту, «який враховує 
продуктивність водних об’єктів (Кв4) за формулою Кв4 = Квд1 × Квд2 × Квд3, … » 
(виділено автором). У наведену формулу входить «Квд3 –  коефіцієнт, який враховує 
екологічне значення водного об’єкта та визначається згідно з додатком 17 до цього 
Порядку». За офіційним тлумачним джерелом [6] термін «продуктивність» пов’язано зі 
створенням матеріальних благ та здатністю давати (випускати) продукцію тощо. 

2. У додатку 17 до Порядку встановлено три значення коефіцієнта Квд3: 1,5, 1,2 та 1,0 
для особливо цінних, цінних та інших водних об’єктів відповідно. Отже найбільш цінному 
об’єкту, який забезпечує найбільший рівень продуктивності Кв4 та рентного доходу, 
відповідає значення Квд3 = 1,5, а найменш цінному – значення Квд3 = 1,0. 

Сучасна версія Додатку 17 у редакції наказу Міністерства аграрної політики та 
продовольства № 604 від 18.12.2018 визначає особливу цінність водного об’єкта як його 
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розташування «в межах природних заповідників, заповідних урочищ, заповідних зон 
біосферних заповідників, національних природних парків, регіональних ландшафтних парків, 
заказників, пам’яток природи, зон регульованого заповідного режиму біосферних 
заповідників, території Смарагдової мережі України поза межами природно-заповідного 
фонду (крім тих, що віднесені до цінних)». Аналогічним чином, цінними визначено водні 
об’єкти, які «розташовані в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду (крім 
тих, що віднесені до особливо цінних), їх охоронних зон, земель, зарезервованих для 
заповідання, водно-болотних угідь міжнародного значення, що підлягають захисту відповідно 
до Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як 
середовище існування водоплавних птахів)». Нарешті, інші водні об’єкти це ті, що не 
підпадають під показники особливо цінних та цінних. Діяльність на територіях розташування 
особливо цінних та цінних водних об’єктів регулюється у відповідності до законодавства 
України про природно-заповідний фонд і передбачає значну кількість суворих заборон та 
обмежень, визначених, зокрема, Законом України «Про природно-заповідний фонд України» 
[7]. Визначення та вимоги до території Смарагдової мережі України на даний час існують 
лише у проекті Закону України «Про території Смарагдової мережі», підготовленому та 
поданому на погодження Міністерством екології та природних ресурсів України 25.03.2019 
[8]. За цим проектом території Смарагдової мережі забезпечують збереження природних 
оселищ та видів природної фаути і флори, що підлягають особливій охороні в Європі. 

Викладене означає, що за сучасним Порядком найбільшій продуктивності водних 
об’єктів відповідає їх розташування на територіях природно-заповідного фонду 
України з найбільш жорстким режимом охорони, а найменшій продуктивності – 
водні об’єкти, поза межами територій та об’єктів особливої охорони.  

Із закону України «Про аквакультуру» [9] ст. 1, 8 випливає, що під продуктивністю слід 
розуміти біологічну продуктивність або рибопродуктивність. Забезпечення господарсько 
ефективної рибопродуктивності вимагає здійснення цілеспрямованих заходів щодо її 
підвищення та рибогосподарської меліорації. Саме таким чином поняття продуктивність 
розуміється у роботах [10, 11]. Мета, цілі та засоби таких заходів не збігаються з напрямом і 
завданнями заповідної справи та особливої охорони природних об'єктів і територій. Отже, 
більша продуктивність водного об'єкта може бути досягнута для територій з 
менш суворим режимом особливої охорони. Тому слід визнати, що економічий підхід 
Методики та Порядку суперечить вимогам законодавства про природно-заповідний 
фонд та способу категоризації цінності водного об’єкта, застосованому у 
сучасному Додатку 17. 

З наведених аргументів випливає існування принципової розбіжності між вимогами п. 
2.11 Порядку до Кв4 та засобами їх реалізації в частині  Квд3, визначеними у Додатку 17 до 
Порядку. Таким чином, господарська мета ГОДЗ водного фонду, що полягає у 
досягненні високої рибопродуктивності та відповідного прибутку, суперечить 
цінністній характеризації ділянки за коефіцієнтом екологічного значення водного 
об’єкта, який має найменше значення на територіях з відсутністю обмежень у 
землекористуванні. 

3. Попередня версія Порядку [12], яка була чинною до 18.12.2018, у п. 2.11 містила 
останній абзац наступного змісту: «Значення та якісний стан водних об’єктів приймаються за 
даними Державного агентства водних ресурсів України, а екологічне значення – за даними 
Міністерства екології та природних ресурсів України». У попередньому Додатку 17 до 
Порядку встановлювалися лише три значення коефіцієнта Квд3: 1,5, 1,2 та 1,0 для особливо 
цінних, цінних та інших водних об’єктів відповідно, без будь-яких визначень та пояснень 
щодо ознак належності водного об’єкта до зазначених категорій цінності. Отже, 
можна стверджувати про тривале існування стану нормативно-методичної 
неврегульованості, яке визнано компетентним центральним органом державної виконавчої 
влади. Повідомлення про такий стан та про спроби вирішення проблеми наведено 15 липня 
2016 р. та міститься на офіційному веб-сайті Міністерства екології та природних ресурсів 
України [13]. Тому попередня версія тексту п. 2.11, яка не мала належних методичних 
інструментів для свого однозначного застосування, викликала багато нарікань та звернень 
землевпорядників до міністерства. 

У пояснювальній записці до проекту наказу Міністерства аграрної політики та 
продовольства України «Про внесення змін до деяких наказів» [14] про становище, що 
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склалося, зазначено таке: «При практичному застосуванні положень Порядку, у Міністерстві 
екології та природних ресурсів України з'ясувалось, що надання величини коефіцієнта 
екологічного значення конкретного водного об'єкту є неможливим у зв'язку з відсутністю 
порядку та критеріїв визначення такого показника. 

Відповідно до пропозиції Міністерства екології та природних ресурсів України з метою 
врегулювання визначення величини екологічного значення водного об'єкту при визначенні 
коефіцієнту, який враховує продуктивність водних об'єктів (Кв4), значення якого необхідні 
для розрахунку нормативної грошової оцінки земельних ділянок, пропонується внести зміни 
до пункту 2.11 Порядку та викласти в новій редакції додаток 17 до Порядку». 

Результатом зазначених змін стала сучасна версія Порядку, особливості якої 
викладено у р. 1 даної роботи. 

4. В період тимчасової методичної неврегульованості (з жовтня 2013 р. до кінця 
2018 р.) ГОЗД здійснювалася за попередньою версією Порядку та експертними висновками. 
Реагуючи на багаточисельні звернення регіональних виготовників технічної землевпорядної 
документації запропоновано методичний підхід до визначення цінності водних об'єктів для 
нормативної ГОЗД водного фонду, які надаються в оренду для рибогосподарського 
використання, виходячі з регіональної розрахункової рибопродуктивності. 

Підставою для такого підходу слугував п. 2.1 наказу Міністерства аграрної політики та 
продовольства України від 30.01.2013 № 45 (зареєстр. в Міністерстві юстиції України 11 
лютого 2013 р. за № 240/22772) «Про затвердження Зон аквакультури (рибництва) та 
рибопродуктивності по регіонах України» [15], де зазначено: «При наданні у користування 
водних об’єктів (їх частин) з метою риборозведення дотримуватись норм зон аквакультури 
(рибництва) та зональної рибопродуктивності по регіонах України». У нормативно-правовому 
документі «Зони аквакультури (рибництва) та рибопродуктивності по регіонах України» (затв. 
наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 30.01.2013  № 45, 
зареєстр. в Міністерстві юстиції України 11 лютого 2013 р. за № 240/22772) [16] наведено 
значення розрахункової рибопродуктивності при екстенсивному (випасному) та інтенсивному 
(годівлі) веденні господарства, у ц/га, по зонах та областях України. 

Запропонований підхід ґрунтувався на порівнянні шкали цінності земельних ділянок 
(Квд3): 

особливо цінні – 1,5; 
цінні – 1,2; 
інші – 1,0; 
зі шкалами регіональної рибопродуктивності відповідно для екстенсивного (Рпе) та 

інтенсивного (Рпі) ведення господарства (ц./га): 
зона Полісся – 5, 14; 
зона Лісостеп та Прикарпаття – 6, 15; 
зана Північний степ – 8, 19; 
зона Південний степ – 10, 20. 

Таке порівняння дає можливість оцінити значення Квд3 для окремої області України 
виходячи з її розрахункової рибопродуктивності та припускаючи, що для кожного ведення 
господарства більшій рибопродуктивності відповідає більша цінність і така 
залежність має лінійний характер. Оцінки позначаються як Квд3е та Квд3і. Грунтуючись 
на такому припущенні та приймаючи належність оціненої за Квд3е та Квд3і зони до 
найближчого значення Квд3, зональна цінність земельних ділянок може бути визначена як 
наведено у таблиці. 
 

Таблиця – Нормативна зональна оцінка цінності земельних ділянок водного фонду за 
рибогосподарською продуктивністю, встановленою у [16] для областей України 

Територіальна 
зона України 

Категорія рибного господарства 
Екстенсивне (випасне) Інтенсивне (годівля) 

Квд3е цінність Квд3і цінність 
1 2 3 4 5 

Південний степ 1,5 особливо цінні 1,5 особливо цінні 
Північний степ 1,3 ≈ цінні 1,42 ≈ особливо цінні 
Лісостеп та 
Прикарпаття 

1,1 
≈ інші 

(або цінні); 
1,08 ≈ інші 

Полісся 1,0 інші 1,0 інші 
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За таким підходом, виходячи з інформації у [16], земельні ділянки водного фонду на 
території кожної з областей певної зони будуть мати однакові оцінки Квд3е та Квд3і. Тоді як 
за сучасним Додатком 17 ділянки у кожній області будуть відрізнятися за Квд3 в залежності 
від їх територіального розташування стосовно об'єктів особливої охорони. 

 
Висновки 
Досліджено проблему встановлення екологічного значення водних об’єктів для 

нормативної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що 
знаходяться поза межами населених пунктів. Виявлено, що законодавчий підхід до 
вирішення зазначеної проблеми пов’язаний з її економічними аспектамами. Результати 
оцінки впливають на залучення водних об’єктів у користування на умовах оренди разом із 
земельними ділянками для цілей аквакультури (рибництва). Відсутність вирішення 
спричинила п’ятирічний період методичної неврегульованості. 

Визначено, що встановлений наприкінці 2018 р. критерій екологічної цінності водних 
об’єктів, який полягає в їх розташуванні в межах територій природно-заповідного фонду та 
особливої охорони, суперечить економічним вимогам рентабельності за продуктивністю 
господарського використання, встановленим законодавством. Для подолання зазначеного 
протиріччя пропонується критерій нормативної зональної рибогосподарської продуктивності, 
наведений у таблиці. Використання такого критерія потребує змін у додатку до нормативно-
правового акта Кабінету Міністрів України. 
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ВПЛИВ НА ЕКОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ТЕПЛОВОЗІВ ПРИСАДКИ ДО ПАЛИВА DFC2020 
 

Важливим напрямком вдосконалення роботи залізничного транспорту є покращення 
показників його роботи. Зокрема особливе місце займають екологічні показники. Вони 
напряму впливають на навколишнє середовище, працівників та пасажирів.  

Основним напрямками покращення екологічних показників є покращення 
ефективності згоряння палива за рахунок вдосконалення сумішоутворення, якості палива, 
вдосконалення конструкції дизеля та інші заходи. З розвитком наукових основ впливу 
хімічного складу палива на процес згоряння стало актуальним застосування спеціальних 
присадок до палива, які покращують якість згоряння [1-3]. 

Мета роботи полягає у визначенні зміни екологічних показників тепловозу серії ТГМ4 
при застосуванні присадки до дизельного палива DFC2020. 

Визначення екологічних показників тепловозу проводилися у відповідності з ГОСТ 
32.001-94 «Викиди забруднюючих речовин з відпрацьованими газами тепловозних дизелів. 
Норми та методи визначення» [4]. Вимірювання викидів проводились шляхом забору проб 
вихлопних газів дизеля на різних позиціях контролеру машиніста без навантаження на 
колінчастий вал дизеля, окрім допоміжних машин. При цьому окремо проводилися 
вимірювання на одному тепловозі в двох варіантах: на стандартному дизельному паливі та 
на паливі з доданою присадкою DFC2020. 

Результати замірів приведено на рисунку 1. 
 

а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

 

 
Рисунок 1 – Результати вимірювання екологічних показників 

а) - CO, б) - NOx, в) - CH, г) - ТЧ, 
1 - паливо без присадки, 2 - паливо з присадкою DFC2020 
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Отримані результати засвідчили ефективність використання присадки DFC2020 для 
зменшення викидів СО на позиціях контролера машиніста від нульової до шостої включно 
(відповідно режими 1-4), але на восьмій позиції (режим 8) спостерігається значний стрибок 
викидів. Зворотна тенденція спостерігається з викидами NOx. На режимах 1 - 3 викиди 
оксидів азоту при використанні присадки збільшуються, а з підвищенням частоти обертання 
– зменшуються. Викиди вуглеводнів СН та твердих часток (рис. 1в та 1г) збільшуються при 
застосуванні присадки та з ростом частоти обертання колінчастого валу. Такий характер 
зміни викидів свідчить про необхідність зміни налаштувань паливної апаратури тепловоза 
для оптимізації процесу сумішоутворення та послідуючого згоряння палива. 

Таким чином для підтвердження ефективності використання присадки DFC2020 
необхідно проведення наступних випробувань з визначення оптимальних налаштувань 
паливної апаратури та системи керування дизелем за критерієм екологічних показників. 
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ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ СТАНОМ 

ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННОЇ ГЕОСИСТЕМИ  
 

Вступ  
Актуальність вирішення питань забезпечення екологічної безпеки, зокрема управління 

станом природно-техногенних геосистем обумовлено необхідністю застосування наукового 
підходу до розбудови сучасного суспільства на засадах сталого розвитку. 

Діяльність промислових техногенних об’єктів призводить до впливу на НПС шляхом 
викидів у повітря, скидів у воду та ґрунт, утворення акустичних та інших фізичних чинників 
техногенного навантаження. При цьому, нормативно-правові акти та сучасні науково-
методичні розробки щодо забезпечення управління екологічною безпекою мають загальний 
характер і не враховують в належній мірі специфіку техногенного навантаження. Слід 
зазначити, що розробка моделей і засобів для системи адаптивного екологічного управління 
сприятиме: формуванню цілісної системи показників і критеріїв для комплексної оцінки та 
прогнозування впливу техногенного навантаження на стан НПС; можливості повноцінного 
використання існуючих методів екологічного моніторингу з їх адаптацією до умов реального 
застосування інформаційних систем для зменшення негативного впливу на природно-
техногенні геосистеми; розробці та впровадженню дієвих й ефективних засобів екологічного 
моніторингу; обліку і врахуванню потенційних загроз на складові навколишнього природного 
середовища від постійно і періодично діючих джерел екологічної небезпеки техногенних 
об'єктів, які внаслідок комплексності і високої концентрації суттєво відрізняються за 
природою впливу на довкілля. Це потребує також розробки цілісної системи оповіщення 
населення про небезпеку або виникнення надзвичайних ситуацій природного чи 
техногенного характеру. 

Отже, на сучасному етапі розвитку науки про довкілля особливої актуальності набуває 
завдання розробки інформаційної технології для здійснення комплексної оцінки і 
прогнозування екологічного стану територій під впливом техногенних об'єктів, оцінки 
негативного впливу промислової діяльності на стан природно-техногенних геосистем, 
впровадження заходів щодо забезпечення екологічної безпеки та цивільного захисту як в 
нормальних умовах, так і під час виникнення надзвичайних ситуацій. 

Аналіз останніх наукових досягнень показав, що інформаційні технології у сфері 
екологічної безпеки промислової діяльності є специфічними і потребують високої точності 
вимірювань і розрахунків, що є передумовою об’єктивних висновків і узагальнень щодо рівня 
екологічної безпеки. Проте на сьогодні, під час екологічної оцінки чинників техногенного 
впливу промислових об'єктів на НПС, недостатньо уваги приділяється застосуванню 
сучасних інформаційних технологій і методів моделювання, а це залишає невирішеними 
питання інформаційного забезпечення особи, що приймає рішення, точною, оперативною та 
достовірною інформацією, що не дає можливості прийняти обґрунтовані управлінські 
рішення. Тому, розвиток і практичне застосування інформаційних технологій для методів 
математичного моделювання і комплексного оцінювання особливостей техногенного 
навантаження на НПС й розробки системи адаптивного екологічного управління набуває 
особливої важливості та актуальності. 

Усе вищезазначене обумовлює актуальність наукового дослідження, що визначається 
практичною потребою зменшення всього комплексу загроз на територіях природно-
техногенних геосистем за рахунок впровадження інформаційної технології для систем 
адаптивного екологічного управління на основі експертно-моделюючих систем. 
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Загальна постановка проблеми. Для комплексної оцінки стану екосистем 
пропонується застосувати комплексний індексно-індикаторний підхід [1], який дозволяє на 
базі балансових рівнянь побудувати математичну модель зміни стану екосистем об’єктів 
природно-техногенної геосистеми, що враховує уражаючий і відновлювальний впливи 
заходів та дію ефекту накопичення забруднень у навколишньому природному середовищі [2].  

Наведемо характеристики складових компонентів цих систем: продуцентів (P), 
субстратів (S) і консументів (Q). Рівняння, що відображають баланс біомас у екосистемі, 
мають вигляд 
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де 
j
Q

i
P LL ,  - коефіцієнти природного приросту біологічних організмів відповідно; 

j
Q

i
P DD ,  - коефіцієнти смертності Р та Q біологічних організмів відповідно; 

aij – швидкість споживання біомаси і-го виду Р індивідуумом j-го виду Q; 
bik – швидкість перетворення біомаси k-го виду S до біомаси і-го виду Q; 
djl – швидкість споживання j-го виду Q l-м видом Q; 
ekj –відтворення k-го виду S j-м видом Q;  
cki – швидкість споживання k-го виду S i-м видом Р; 

iP  - характеризує перетворення сонячної енергії і-м видом Р в екосистемі; 

kji SQP WWW ,,  - функції, що характеризують безпосередній уражаючий вплив 

промислової діяльності на компоненти екосистеми; 

kji SQP UUU ,,  - функції, що характеризують безпосередній відновлюючий 

(реабілітаційний) вплив природоохоронних заходів на відповідні компоненти екосистеми. 
Для врахування специфічного впливу промислової діяльності у відомі рівняння 

балансу біомас введемо функції W і U, а також функції залежностей параметрів цих рівнянь 
від індексу забруднення [3]. 

Для розробки інформаційної технології виконаємо лінеаризацію рівнянь (1)-(3) 
поблизу точки стійкої рівноваги для екосистеми. Після цього ми отримаємо нову систему 
рівнянь у відхиленнях для P, S та Q.  

Вважаючи, що промислове підприємство оснащене системою датчиків первинної 
інформації (ДПІ), які дозволяють вимірювати інтенсивність забруднення та оцінювати 
(обраховувати) елементи матриці A(t), а також вимірювати агреговані показники біомаси у 
вигляді  

 ,X)t(CY    

де С(t) – матриця спостережень розміром mn;  

  SSQQPPX T  ,...,;,...,;,..., 111 . 

Виконаємо математичну постановку задачі розробки інформаційної технології для 
оцінки стану наземної екосистеми, як задачі про спостерігаємість. 

Результат розв’язання задачі про спостерігаємість наземної екосистеми дає відповідь 
на питання про наявність або відсутність можливості оцінити всі компоненти вектору стану 
наземної екосистеми, але не дає зручну процедуру для отримання такої оцінки. 

Для вирішення задачі оцінювання компонент вектору екологічного стану наземної 
екосистеми засобами інформаційних технологій пропонується використовувати дискретний 



290 
 

алгоритм спостерігача Льюінбергера [4].  
Комплексне використання індексу забруднення і індикаторів пропонується виконувати 

наступними способами. Перший спосіб полягає у використанні алгоритму спостерігача 
Льюінбергера для встановлення всього або окремих складових вектору стану наземної 
екосистеми з урахуванням залежності від рівня забруднення елементів матриці системи і 
використанні імітаційної прогнозуючої моделі на базі спостерігача Льюінбергера із 
коефіцієнтами, які залежать від рівня забруднення. Другий спосіб полягає у встановленні 
залежності між чисельними значеннями індикаторів та індексу забруднень шляхом 
ідентифікації їх часових залежностей (час виконує функцію параметру) із наступним 
виключенням параметру і переходу до явної залежності біоіндикатору від індексу 
забруднень. 

З теоретичної точки зору, за рівнем узагальнення та відповідності терміну, 
комплексна обробка інформації першим способом є більш відповідною, але на сьогоднішній 
день практично реалізувати в повній мірі можливо лише другий спосіб комплексування.  

Враховуючи наведені вище математичну постановку задачі, вимоги та рекомендації, 
конкретизуємо структуру методики, яка дозволяє реалізувати комплексний індексно-
індикаторний метод [3]: 1) вивчення параметрів ПД; 2) функціональне зонування ПД; 3) 
концептуалізація структури спостереження; 4) специфікація компонент, що вимірюються, і 
інвентаризація екологічних аномалій; 5) планування експериментальних досліджень; 6) вибір 
типів ДПІ; 7) побудова графіка (циклограми) вимірювань всередині ПО, погоджених з 
вимірюваннями ззовні ПО; 8) побудова та перевірка моделі (сценарію) вимірювання; 
9) безпосереднє спостереження за динамікою екосистеми; 10) дослідження системи 
первинного інформаційного забезпечення на моделі; 11) оптимізація структури та параметрів 
системи спостереження за станом екосистеми полігону; 12) заключний синтез системи 
первинного інформаційного забезпечення (етап прийняття рішень); 13) оцінка стану 
екосистеми полігону; 14) прогнозування зміни стану екосистеми полігону. 
 

Висновки 
В роботі було розроблено інформаційну технологію для оцінки та прогнозування 

стану наземних екологічних систем техногенних об’єктів на основі спостережень біотичних 
факторів та вимірювань забруднення НПС, які дозволяють комплексно обробляти 
результати контролю, ефекту накопичення забруднення в усіх наземних екосистемах та 
спостережень за динамікою відновлювальних процесів НПС.  

Їх використання дозволяє підвищити об’єктивність оцінки та прогнозування впливу 
промислової діяльності на наземні екологічні системи. 

На основі проведених досліджень зроблені наступні висновки: 
1. Методи та методики оцінки стану екологічних систем, що існують на теперішній 

час, не дозволяють комплексно обробляти інформацію технічних приладів, що вимірюють 
забруднення НПС та спостережень біотичних факторів. Крім того, існуючі методи та 
методики не враховують специфічний вплив заходів ПД, які характеризуються 
специфічними, заздалегідь спланованими, техногенними впливами; 

2. Розроблено експертно-моделюючу систему для оцінки та прогнозування стану 
наземних екосистем військових полігонів, що основана на комплексному використанні 
індексу забруднення та індикаторів - комплексний індексно-індикаторний метод; 

3. На основі комплексного індексно-індикаторного методу, розроблена методика, 
яка, на відміну від існуючих, комплексно обробляє спостереження біотичних факторів та 
вимірювань забруднення НПС, враховує безпосередній уражаючий вплив промислової 
діяльності та безпосередній відновлювальний (реабілітаційний) вплив природоохоронних 
заходів на відповідні компоненти екологічної системи. Це дозволяє покомпонентно оцінити 
зміну стану екологічних систем і врахувати дію ефекту накопичення забруднень у ПС. 
Виконання етапів даної методики дозволяє отримати інформацію щодо поточного стану 
наземних екологічних систем техногенних об’єктів природно-техногенної геосистеми  та 
спрогнозувати розвиток ситуації з врахуванням інтенсивності ПД;  

4. В подальшому буде удосконалено математичні моделі стану екологічних систем 
об’єктів природно-техногенної геосистеми, які враховують уражаючий вплив ПД, 
відновлювальний (реабілітаційний) вплив природоохоронних заходів та дію ефекту 
накопичення забруднень у середовищі. 
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ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ СТАНОМ 

ОБМЕЖЕНОЇ ЕКОСИСТЕМИ 
 

Останнім часом проблема управління обмеженими екосистемами стає більш 
помітною. Глобальне потепління змінює клімат, а з ним і умови вирощування рослин, багато 
сортів просто не в змозі плодоносити в таких складних умовах. Сучасна обмежена 
екосистема, як об'єкт управління, характеризується незадовільною динамікою і 
нестабільністю параметрів, що випливають з особливостей технології виробництва. У той же 
час агротехнічні норми потребують високої точності стабілізації температури (+/-1 градус), 
своєчасної її зміни в залежності від рівня фото-синтетично активного опромінення, фази 
розвитку рослин і часу доби. Всі ці обставини потребують високих вимог до розробки 
інформаційних технологій, що забезпечать функціонування замкнутих екосистем та 
вдосконалення програмно-апаратного забезпечення для адаптивного управління.  

Автоматизація систем управління мікрокліматом в захищеному ґрунті дозволяє 
економити 15-25% тепла, покращує умови праці персоналу, підвищує загальну культуру 
виробництва, забезпечує чіткі межі регулювання мікрокліматичних умов обмеженої 
екосистеми, точно забезпечує подачу поживних речовин рослинам, тим самим збільшуючи їх 
врожайність. З метою забезпечення високої продуктивності необхідно підтримувати цілу 
низку параметрів на певному рівні або у певних межах. До основних параметрів відносять: 
обігрів повітря, обігрів ґрунту, концентрацію вмісту вуглекислого газу в повітрі, циркуляція 
повітря у обмеженій екосистемі, вентиляція, вологість, освітленість. 

Більшість наявних методів і засобів моніторингу та керування мікрокліматом 
обмежених екосистем характеризуються загальним вагомим недоліком, який полягає у тому, 
що відомі на сьогодні серійні зразки не реалізують функцій віддаленого вимірювального 
контролю повного переліку фізико-хімічних параметрів мікроклімату штучних екосистем із 
необхідними метрологічними характеристиками. Також до недоліків існуючих інформаційно-
вимірювальних систем параметрів мікроклімату обмежених екосистем можна віднести 
наступне:  

1) відсутність науково-обґрунтованих алгоритмів функціонування комп'ютеризованих 
систем моніторингу й керування, які мають бути адаптивними до типів та фаз зростання 
культур; 

2) відсутність методик та засобів компенсації взаємно дестабілізуючих впливів 
вимірюваних параметрів мікроклімату обмеженої екосистеми.  

Отже, вирішення проблеми модернізації штучних екосистем із захищеними ґрунтами з 
виробництва продукції рослинництва можна досягти за рахунок розробки, дослідження та 
впровадження сучасних методів і засобів моніторингу та керування технологічними 
процесами обмежених екосистем. Вирішення даної науково-технічної задачі дозволить 
розробити науковий підхід щодо обґрунтування агротехнічних заходів із покращення 
показників темпів і обсягів виробництва сільськогосподарської продукції. 

Загальна постановка проблеми. Для комплексної оцінки стану обмежених 
екосистем запропоновано комплексний індексно-біоіндикаторний підхід [1, 2], який дозволяє 
на базі балансових рівнянь побудувати математичну модель зміни стану обмеженої 
екосистеми. Наведено характеристики компонентів цих систем: продуцентів (P), субстратів 
(S) та консументів (Q). Рівняння, що відображають баланс біомас у екосистемі полігону, 
мають вигляд 
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де 
j
Q

i
P LL ,  - коефіцієнти природного приросту відповідно; 

j
Q

i
P DD ,  - коефіцієнти смертності Р та Q відповідно; 

aij – швидкість споживання біомаси і-го виду Р індивідуумом j-го виду Q; 
bik – швидкість перетворення біомаси k-го виду S до біомаси і-го виду Q; 
djl – швидкість споживання j-го виду Q l-м видом Q; 
ekj –відтворення k-го виду S j-м видом Q;  
cki – швидкість споживання k-го виду S i-м видом Р; 

iP  - характеризує перетворення сонячної енергії і-м видом Р; 

kji SQP WWW ,,  - функції, що характеризують безпосередній уражаючий вплив 

промислової діяльності на компоненти екосистеми; 

kji SQP UUU ,,  - функції, що характеризують безпосередній відновлюючий 

(реабілітаційний) вплив природоохоронних заходів на відповідні компоненти екосистеми. 
Виконавши лінеаризацію рівнянь поблизу точки стійкої рівноваги екосистеми, 

отримаємо систему рівнянь у відхиленнях біомас P, S та Q. 
Вважаючи, що обмежена екосистема оснащена системою датчиків первинної 

інформації (ДПІ), які дозволяють вимірювати та оцінювати (обраховувати) елементи матриці 
A(t), а також вимірювати агреговані показники біомаси у вигляді  

 ,X)t(CY    

де С(t) – матриця спостережень розміром mn;   SSQQPPX T  ,...,;,...,;,..., 111
. 

Виконаємо математичну постановку задачі оцінки стану обмеженої екосистеми, як задачі про 
спостерігаємість. 

Результат розв’язання задачі про спостерігаємість обмеженої екосистеми дає відповідь на 
питання про наявність або відсутність можливості оцінити всі компоненти вектору стану обмеженої 
екосистеми, але не дає зручну процедуру для отримання такої оцінки. 

Для вирішення задачі оцінювання компонент вектору стану обмеженої екосистеми 
пропонується використовувати дискретний або неперервний алгоритм спостерігача Льюінбергера 
(рис. 1) [3].  

 
Розробка системи автоматичного керування  

Необхідно розробити взаємопов’язані системи для наступних показників стану замкнутих екосистем: 
1) Датчик освітлення 
2) Барометр (тиск, t С, вологість) 
3) Датчик вологості ґрунту 
4) Сенсор дощу і снігу 
5) Вологість і t С 
6) І канал – система регулювання освітлення теплиці. З системи верхнього рівня 

технологами на основі досвіду задається квазіоптимальний почасовий графік 
освітленості x1

*(t), плюс допустимі відхилення в мінус: -∆x*. 
7) З метою мінімальних втрат електроенергії і впливу на температурний режим, 

використовуються лампи світлодіодні з бажаним спектром (білий чи жовтий). 
8) Електромережа ламп розбита на n паралельних віток, де n визначається за умови, 

щоб ∆x було не більшим від |∆x*|. 
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9) За величиною ε, похибки між x1
*(t) і x1(t) (яка вимірюється датчиком освітленості), 

регулятор з невеликим інтервалом ∆t у часі t підключає чи відключає паралельні вітки 
зі світлодіодними лампами, досягаючи зони нечутливості ( x1) електронного (чи 
програмного в ЕВМ) реле. 

10) Алгоритм реалізується у вигляді комп’ютерної програми з виходом через ЦАП на 
сигнали комутації КЛі. Керування ключами може бути безконтактне за відповідної 
конструкції ключів. 

 

 
Рисунок 1 – Структурна схема побудови безперервного спостерігача Льюінбергера 

для оцінки стану екосистеми:  
C(t)– матриця спостережень; Y(t) – вектор спостережень; Н(t) – матриця зворотного 

зв’язку (матриця вагових коефіцієнтів) 
 

ІІ канал – регулятор тиску x2(t). За умов герметизації внутрішнього середовища 
теплиці, а також мінімізації енергетичних втрат, регулювання тиску x2(t) буде виконуватися 
шляхом зміни швидкості обертання витяжного вентилятора, повітря на виході якого не 
викидається у зовнішнє середовище, подається в камеру фільтрації зовнішнього повітря, яке 
потім подається на тепловентилятор регулювання температури повітря в теплиці. Регулятор 
Рег.2 працює тільки в сторону зменшення тиску x2(t) до бажаного x2

*(t) + ∆x2. 
Тиск x2 є інтегралом k2/p від U2, тобто від витрат повітря. Вентилятор k2/p вмикається 

на U2 = 220B, працює на витяжку в оптимальному режимі (max ККД) і вимикається, якщо ε(t) = 
x2

*(t) – x1(t) < ∆x2, де ∆x2 – допустимий поріг, що задається технологом. 
Як і попередній (x1) другий канал майже автономний, хоча на нього дещо буде 

впливати ІІІ канал, що і обумовлює періодичне включення вентилятора. 
ІІІ і IV канали регулювання температури і вологості повітря взаємопов’язані в 

об’єкті (повітрі теплиці). Тому розглядати їх слід разом, як двомірну: зміна вологості 
призводить до зміни температури і навпаки. З метою зменшення кількості виконуючих 
механізмів, за невеликої площі теплиці, температуру x3(t) і вологість x4(t) доцільно 
регулювати одним тепловентилятором, суміщеним з пристроєм розпилювання води. Щоб 
зменшити взаємовплив x3 на x4 доцільно подавати воду, підігріту до бажаної температури ��

∗ 
повітря в теплиці. 

Якщо конфігурація чи площа теплиці досить складна чи велика, то розпилювачі води 
керуються окремо від тепловентилятора чи тепловентиляторів, розташовуються якомога 
вище рівномірно по площі теплиці. Можливо також, що окремі секції теплиці розглядаються і 
керуються як окремі квазіавтономні об’єкти. 

Регулятори вологості повітря і температури. Підігрів води до бажаної температури 
��

∗ повітря зменшує вплив вологості на температуру повітря. За умови, що температура води 
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дорівнює бажаній температурі ��
∗ повітря, цей вплив відсутній, якщо �� повітря дорівнює ��

∗. 
Однак у перехідному стані цей взаємозв’язок має місце. Тому САР x3 і x4 слід розглядати як 
взаємопов’язану двомірну. 

Вхідними керуючими впливами є потужність (або струм) нагрівача повітря U3(t) і 
положення U4 засувки в трубопроводі подачі підігрітої до x3

* води з бака нагріву води. 
Вихідними змінними є температура x3(t) повітря теплиці і його вологість x4(t). 
Враховуючи не критичність для рослин не суттєвих відхилень ∆x3 і ∆x4 від бажаних x3

* і 
x4

* значень, з метою мінімізації складності і вартості системи регулювання, для окремої секції 
великої теплиці чи усього об’єму невеликої, достатньо встановити не більше 3-х датчиків 
температури x3 і вологості x4 якомога подалі від місць подачі теплого повітря і розпилювачів 
підігрітої води. Надлишок давачів необхідний для контролю їх справності: якщо різниця 
показів одного з них буде більше допустимої – це сигнал про його несправність. Якщо різниці 
невеликі. то в якості сигналу для зворотного зв’язку береться їх усереднена сума, що в √3  
зменшує випадкову похибку показів; за великої різниці одного з давачів береться усереднена 
за методом Тьюкі величина (медіана) розподілу показів. 

За справних давачів їх розташування підбирають таким чином, щоб за максимальної 
дальності їх розташування один від одного і від джерела тепла і вологи, їх покази мали б 
мінімальний розкид. 

Як будь-який ідеально не ізольований від навколишнього середовища об’єкт, 
внутрішнє середовище теплиці буде відповідати за теплотою і вологістю рівнянню балансу. 
Наприклад, для теплоти: 

�� = ����° + �тв ∙ �ох ∙ ∆�°��, 
де dQ – приріст теплової енергії; 
c, m – коефіцієнт теплоємності і маса внутрішнього середовища теплиці; 
kТВ, SОХ – коефіцієнт тепловіддачі і площа охолодження (чи нагріву, якщо зовнішнє 

середовище має вищу температуру); 
Qo – температура, ∆Qo – різниця температур усередині і зовні теплиці. 

Якщо це рівняння поділити на dt та врахувати, що 
��

��
= � = �� ∙ �н, де P – потужність, I 

– струм, Rн – опір нагрівача, то отримаємо диференційне рівняння: 

�т =
�∆�°

��
+ ∆�°(�) = ��, 

де: �т =
��

�тв∙�ох
  – теплова стала часу, 

� =
�

�тв∙�ох
 – статичний коефіцієнт залежності між усталеними приростом ∆Qo(∞) 

температури і потужністю P нагрівача. 

Отже, між керуючим впливом U3 = P і температурою x3 = Qo, має місце оператор 
��

�����
 

зв’язку U3 з x3: 

��(�) =
��

��� + 1
��(�),   � =

�

��
; 

або, за нульових початкових умов, передаточна функція W3(P), де P – змінна 
перетворення Лапласа: 

��(�) =
��

��� + 1
=

��(�)

��(�)
.     

За аналогією для вологості, можна в першому (і достатньому) наближенні подати 
передаточну функцію між витратами води (пропорційному положенню засувки в 
трубопроводі подачі підігрітої води) U4(t) і вологістю x4(t) повітря в теплиці, теж інерційною 
ланкою: 

��(�) =
��

��� + 1
=

��(�)

��(�)
.     

За фізичною аналогією між каналами теплоти і вологості будуть існувати перехресні 
зв’язки: 

���(�) =
���

���� + 1
=

��(�)

��(�)
,     
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���(�) =
���

���� + 1
=

��(�)

��(�)
.     

Для реалізації квазіавтономного керування кожним з каналів 3 і 4 необхідно 
компенсувати перехресні зв’язки в об’єкті діагоналізатором. 

Визначимо передаточні функції V34 V43 ��� і ��� діагоналізатора з умови автономності 
каналів 3 і 4: 

��(�) = ��(�)[��
∗ + �����

∗] + ���(�) ∙ [��� ∙ ��
∗ + ��

∗]; 
або 

��(�) = [��(�) + ��� ∙ ���]��
∗ + [��(�) ∙ ���(�) + ���(�)]��

∗(�). 
Умова автономності: 

[�� ∙ ��� + ���] ≡ 0. 
Звідси  

��� = −
���

��
= −

���(��� + 1)

��(���� + 1)
. 

Тоді передаточна функція ��
∗ автономного каналу 3 дорівнює:  

��
∗ = �� + ��� ∙ ���, де, за аналогією 

��� = −
���

��
. 

Тобто 

��
∗(�) =

��(�)

��
∗(�)

��

��� + 1
+

���

���� + 1
�−

���(��� + 1)

(���� + 1) ∙ ��
� ==

��

��� + 1
−

��� ∙ ���(��� + 1)

(���� + 1) ∙ ��(���� + 1)
=      

=
�� ∙ ��(���� + 1)(���� + 1) − ��� ∙ ���(��� + 1)(��� + 1)

��(��� + 1)(���� + 1)(���� + 1)
. 

Для каналу 4 аналогічно: 

��
∗(�) =

��(�)

��
∗(�)

��

��� + 1
+

���

���� + 1
�−

���(��� + 1)

(���� + 1) ∙ ��
� ==

��

��� + 1
−

��� ∙ ���(��� + 1)

(���� + 1) ∙ ��(���� + 1)
=      

=
�� ∙ ��(���� + 1)(���� + 1) − ��� ∙ ���(��� + 1)(��� + 1)

��(��� + 1)(���� + 1)(���� + 1)
. 

Передаточні функції мають однакові чисельники, а знаменники різняться тільки 
танками (��� + 1) і (��� + 1) та коефіцієнтами �� і ��. Корені знаменника всі дійсні від’ємні, 
степінь чисельника на одиницю менше знаменника; враховуючи, що взаємозв’язок 
природньо менше прямого впливу, маємо, що 

�� >
��� ∙ ���

��
, �� >

��� ∙ ���

��
, 

крім того, можна очікувати, що всі сталі часу будуть одного порядку, можна шляхом 
ідентифікації (наприклад, за методом Сімою) складні ��

∗(�) і ��
∗(�) з достатньої для 

практики точністю замінити еквівалентними ланками першого порядку: 

���
∗(�) =

��
∗

��
∗� + 1

, 

���
∗(�) =

��
∗

��
∗� + 1

. 

При цьому перехідні функції n(t) (реакції на одиничний ступінчатий вплив) для точних і 
спрощених моделей майже співпадуть. 

Самі передаточні функції об’єкту визначаються шляхом подачі на один із входів 
ступінчастого впливу і по реакції прямого і перехресного каналу методом Сімою або 
інтегрованим МНК визначаються статичні коефіцієнти ��,  ��, ���, ��� і відповідні сталі часу 
��, ��, ���, ���. 

Далі, за відомих передаточних функцій ���
∗(�) і ���

∗(�), розраховуються оптимальні 
параметри ПІ-регуляторів. Під оптимальною розуміється ідентичність динаміки реальної 
системи і еталонні моделі. 

Сигнал ��(�) буде співпадати з сигналом ���(�) еталонної моделі, якщо розімкнені 
частини систем ідентичні, тобто 

���� +
���

�
� ∙

��
∗

��
∗� + 1

=
���

�
. 
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Приведемо ліву частину до правої: 

���� +
���

�
� ∙

��
∗

��
∗� + 1

= ���� +
���

�
� ∙

��
∗ ∙ ��� �

��
∗

���
� + 1�

�(��
∗ + 1)

. 

Якщо 
���

���
=  ��

∗, а ��
∗ ∙ ��� = ���, то умова ідентичності виконується. 

Звідси: 

��� =
���

��
∗ ,   ��� = ��

∗
���

��
∗ . 

Аналогічно для каналу 4 вологості визначаються і розраховуються  

���
∗(�) =

��
∗

��
∗ ���

 і коефіцієнти ПІ – регулятора: 

��� =
���

��
∗ ,   ��� = ��

∗
���

��
∗ . 

Регулятори вологості і температури ґрунту. З метою мінімізації обладнання 
можливо доцільно було б сумістити системи поливу і підігрівання ґрунту в єдину систему 
крапельно-струминного зрошення підігрітою водою. Кількість води буде регулюватися 
пропорційно різницею бажаної ��

∗(�) і дійсної ��(�) вологості. Температура води регулюється 
залежно від різниці бажаної ��

∗(�) і дійсної ��(�) температур ґрунту. Взаємозв’язок �� і �� в 
об’єкті розв’язується і регулюється подібно до двомірної системи нагріву і зволоження 
повітря в теплиці (див. п. 3). 

Розімкнене упереджувальне керування температурою повітря теплиці �� в залежності 
від дощу або снігу зовні приміщення теплиці та зовнішньої температури повітря і вітру. 

Якщо внутрішнє середовище теплиці повністю (за рахунок надлишкового тиску) 
ізольоване (в сенсі попадання хімічних сполук) від зовнішнього середовища, то внаслідок не 
ідеальної теплоізоляції температура і теплоємність зовнішнього середовища в зоні контакту 
з оболонкою теплиці, будуть впливати як збурення на внутрішню температуру ��(�) повітря. 
Тому в заметіль чи сильний холодний дощ, а також холодний сильний вітер, в САР доцільно 
вести додатковий зв’язок за температурою повітря зовні теплиці. Так, якщо різниця ϴ 
заданої ��

∗ і зовнішньої ϴ температур більше деякого порогу , то для більш швидкого 
відпрацювання похибки ��(�) доцільно буде в ПІ-регуляторі замість пропорційного 
регулювання з коефіцієнтом  ��� закласти релейне, де: 

�� = �

����,  �� ≥ ∆ 

�  ��� +
���

�
� ��, �� < ∆  

 .  

 
Висновки 
Інформаційна технологія для оцінки та прогнозування стану обмежених екологічних 

систем на основі спостережень біотичних чинників дозволяє комплексно обробляти 
результати контролю дії біологічних компонент та спостережень за динамікою 
відновлювальних процесів.  

Її використання дозволяє підвищити об’єктивність оцінки та прогнозування впливу 
різних режимів функціонування обмежених екосистем. 

На основі проведених досліджень зроблені наступні висновки: 
 Методи та методики оцінки стану обмежених екологічних систем, що існують на 

теперішній час, не дозволяють комплексно обробляти інформацію сенсорів, що 
вимірюють біотичні фактори; 

 Для вирішення цієї проблеми пропонується розробити експертно-моделюючу систему 
для оцінки та прогнозування стану обмежених екосистем, що основана на 
комплексному використанні біоіндикаторів; 

 Тому подальшим напрямком досліджень буде вдосконалення зазначених та 
запропонованих в роботі алгоритмів, накопичення та обробки експериментальних та 
спостережних даних з метою структурно-параметричної ідентифікації та 
вдосконалення імітаційних математичних моделей наземних екосистем, ускладнених 
промисловою діяльністю. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
Проблема индивидуальной и социальной экологической ответственности является 

весьма актуальной, так как именно она отражает проблемы экологической этики [1].  
Индивидуальная экологическая ответственность – форма  проявления экологического 

сознания, которое формируется в  процессе образования и воспитания человека [2]. 
Социальная ответственность (social responsibility) - ответственность общества 

(организации, предприятия) за воздействие своей деятельности на человека и окружающую 
среду через прозрачное и этичное поведение, которое: содействует устойчивому развитию, 
включая здоровье и благосостояние общества; учитывает ожидания заинтересованных 
сторон; соответствует применяемому законодательству и согласуется с международными 
нормами поведения; интегрировано в деятельность всей организации и применяется в ее 
взаимоотношениях [3]. 

Проблему социальной ответственности, на наш взгляд, нельзя рассматривать, не 
учитывая двойственность, дуализм, её носителя – Человека. 

Дуализм заключается в том, что Человек, безусловно, продукт социума, конкретнее 
той его этнической и культурной формации, в котором он родился и развивался в течение 
всей своей индивидуальной жизни, но с другой стороны, Человек яркий представитель и 
продукт живой формы движения материи, точнее, её животной части. С этой стороны он 
носитель всех свойств, характерных для живой материи: его генетический код абсолютно 
идентичен генетическому коду любого живого существа, его физиологические свойства и 
особенности  обмена веществ ничем не отличаются от таковых у любого животного. У 
Человека те же базовые инстинкты поведения, что и у животных и эти особенности 
развивались у человека в течение сотен миллионов лет, как у представителя класса 
млекопитающих и более 2-х миллионов лет, как у представителя рода Homo – Человек. 

Безусловно, что эти его животные особенности и животные инстинкты не могут не 
влиять и на поведение в социуме, то есть, как элемента конкретной общественной 
формации. 

Но, кардинальным отличием Человека от животного является то, что Господь Бог 
наделил его сознанием, самосознанием, способностью познавать природу и 
приспосабливать её к своим потребностям. Здесь проявилось ещё одно важное 
противоречие: между человеком и природой.  

Пока поведение человека в первобытных общественных формациях основывалось на 
животных инстинктах, то он существовал в полной гармонии с природой, используя, но не 
разрушая, её био- и геоценозы.   

Но, общественные формации развивались и усложнялись и им потребовались  новые 
ресурсы, и чем сложнее становился социум, тем больше ему требовалось природных 
ресурсов. 

Для своего самосохранения, а это одно из основных свойств любого живого 
организма, общество стало формировать свои требования к поведению её членов, то, что 
мы называем законами. Безусловно, что эти требования, зачастую противоречат животным 
инстинктам Человека. Именно поэтому общество сформировало понятие социальной 
ответственности, то есть ответственности отдельного Человека перед обществом.  

Эти противоречия: интересы общества и интересы отдельной особи, основываются 
на чувстве социальной ответственности, присущему только Человеку: ответственность 
каждого отдельного Человека перед всеми (обществом) и ответственность общества перед 
каждым отдельным человеком. 

Но, мы не можем не говорить ещё об одном противоречии: противоречии между 
естественной природной (неживой и живой) средой и социумом. 
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И здесь мы видим полную дисгармонию. Всё возрастающие потребности отдельного 
человека и естественно, социума в целом, приводят к деградации и разрушению 
естественных биогеоценозов. За последние 300 лет технического прогресса исчезли тысячи 
видов растений и животных. Техногенный пресс, в местах своего наиболее сильного 
давления (горно-металлургический комплекс) изменил и разрушил земные недра, уничтожил 
тысячи малых рек, разрушил плодородный слой почв, изменил рельеф. 

О гармоничной ноосфере, в понимании В. И Вернадского [4], приходится только 
мечтать. 

Это противоречие между природой и социальной средой, на наш взгляд требует так 
же ответа об ответственности самого социума перед его членами, ведь такая деятельность 
социума ухудшает условия существования его членов – загрязнение атмосферы и 
поверхностных вод, почв, что ведёт к снижению  рождаемости, увеличению  смертности, 
росту врождённых и генетических заболеваний, ведь разрушение природной среды ставит 
под угрозу существование самого социума. 

Одной из причин этого является то, что Человек придумал и вбил себе в голову 
понятие «окружающая среда», что  совершенно не отражает истинной ситуации. В этом 
понятии, Человек и среда присутствуют как бы независимо друг от друга, а значит, Человек 
не несёт ответственности за её состояние. На самом деле Человек это элемент природной 
среды, он полностью зависит от неё, её качества и её ресурсов. Воздух, вода, вещества 
природы формируют человека, определяют его иммунитет, здоровье, условия 
жизнедеятельности. Природа прекрасно существовала без Человека и прекрасно будет 
существовать без Человека.  

Именно условия природной среды формируют социум. Поэтому безответственное 
отношение к природной среде является по-существу, безответственным отношением к 
обществу. 

Деятельность социума складывается из деятельности отдельных её членов, то есть 
сложившееся противоречие «Общество – природная среда» определяется деятельностью 
каждого члена общества. 

Здесь мы можем наблюдать, как животные инстинкты Человека, такие как инстинкт 
сохранения рода, инстинкт самосохранения, инстинкт заботы о потомстве и т.д. прекрасно 
работают на уровне семьи, самой нижней ячейки (подсистемы) такой сложной суперсистемы 
как социум и,  в тоже время эти инстинкты совершенно не работают на более высоких уровнях 
организации социума.  

Вот простые примеры: человек в своей квартире, в своём доме, в своей частной 
ойкумене, поддерживает порядок и чистоту, заботится о питании и здоровье членов семьи. 
Здесь работают его животные инстинкты, хотя человек думает, что он действует 
совершенно сознательно. Но, вот Человек выходит из своего дома и выбрасывает мусор в 
скверах, посадках и т.д. Сколько раз мы видели, как владельцы автомобилей моют свои 
автомобили на берегу рек, выбрасывают аккумуляторы на свалки и т.д. В таких случаях уже 
работают не инстинкты, а сознание, и человек, отравляя и разрушая природную среду, 
действует совершенно сознательно, но без понимая трагичных последствий его 
деятельности. 

Но, ведь не даром, Барри Коммонер [5], сформулировав основные законы экологии, 
чётко показал, что всё связано со всем и что всё выброшенное, токсичное и опасное, не 
остаётся на месте и  перемещается в круговороте веществ в природе и, в конечном итоге, 
наносит непоправимый вред всем членам социума, в том числе и членам семьи этого 
человека. 

Когда Человек приходит на производство, где работает на благо семьи и социума, он, 
к сожалению, совершенно забывает, что его деятельность может иметь крайне негативное 
воздействие не только на окружающую среду, но и на него самого, его детей и на 
благополучие всего общества. 

Ещё одна особенность, на которую хотелось бы обратить внимание, чем выше стоит 
человек в иерархии социума, тем больший его личный вклад во взаимоотношение общества 
и природной среды. Поясним это на примерах: электросварщик выбрасывает огарки 
электродов в бытовой мусор. Он не знает, не понимает или не придаёт значение тому 
факту, что рано или поздно токсичные вещества, содержащиеся в этих огарках, попадут в 
организм. 
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Осознаёт ли этот рабочий свою ответственность перед обществом? Понятно, что нет. 
Когда начальник цеха или главный энергетик даёт задание отключить очистку пыли и газов, 
ради экономии электроресурсов, он думает, что получит за это премию, что это будет на 
благо его семьи, но, то, что его действия приведут к загрязнению воздуха, которым дышат 
его дети, он по большому счёту понимает, но не придаёт этому значение. 

Когда директор завода вводит досрочно в эксплуатацию предприятие без 
пылегазоочисток, без соблюдения экологических норм, он рассчитывает на благодарность 
общества, так как дал рабочие места, зарплаты, новую продукцию и т.д., но то, что его 
действия приведут к негативному влиянию на население целого города, он понимает, но не 
чувствует свой ответственности перед социумом, а тот и не ставит такой задачи. 

Можно подниматься по этой лесенке вверх, вплоть до Верховной Рады и Президента, 
которые не принимают новые, щадящие природную среду и Человека Законы и нормативы, 
тем самым ставя под угрозу существование самого социума. 

 
Выводы 
Настало время ввести такое понятие, как социальная безответственность. Исходя из 

внутреннего смысла этого понятия, любой Человек должен быть наказан за 
безответственность перед обществом. Но, к сожалению, пока в обществе существует 
снисходительное отношение к тем, кто разрушает природную среду и самые основы 
существования человека. 

Где же выход из сложившейся и продолжающей усиливаться негативной ситуации? 
На наш взгляд он кроется прежде всего в нравственной сфере. Если Человек будет 
получать с раннего детства знания о природной среде и своей роли и миссии на Земле, если 
он будет воспитан в духе гармоничного, высоконравственного отношения к природной 
среде, то тогда у человечества есть будущее. 

Именно тогда безудержное стремление к гедонизму, роскоши, неограниченному, всё 
возрастающему удельному потреблению природных ресурсов, их безвозвратному 
расходованию и уничтожению, сменится разумным аскетизмом, когда Человек сознательно 
научиться ограничивать свои личные и общественное потребности в природных ресурсах и 
будет стремиться к гармоничному взаимоотношению с природной средой.  

Другого пути у человечества нет. 
В заключение хотелось бы предложить несколько простых Принципов, Законов и 

Правил экологической безопасности и энвайронментального поведения: 
 
ПРИНЦИПЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
1. Принцип нравственного доминирования. 
2. Принцип естественной целесообразности. 
3. Принцип гарантированного будущего. 
4. Принцип подражания природе. 
5. Принцип личной ответственности. 

 
ЗАКОНЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
1. Предупредить всегда дешевле, чем ликвидировать. 
2. Беспрерывный экомониторинг – гарантия безопасности. 
3. Уничтожил ландшафт – получил проблему. 
4. Уничтоженный, исчезнувший вид – не восстанавливается. 
5. Уничтожил вид – подорвал генофонд будущего. 
6. Уничтожение вида ведёт к деградации природы. 
 
ПРАВИЛА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
1. Наблюдай и изучай систему (био-техно-социо) и её компоненты. 
2. Делай всё для предупреждения опасности. 
3. Если есть вероятность экологической опасности – исключи её. 
4. Ликвидируй безопасно аварии и катастрофы. 
5.  Прежде, чем проектировать объект, подумай, можно ли обойтись без 

этого объекта. 
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6. Если обойтись нельзя – просчитай все положительные и отрицательные 
последствия и сравни их. 

7. Если есть возможность не реализовать проект – не реализуй. 
8. При рекультивации главное – реинтродукция.  
9.  
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м. Харків, Україна 
 
ПРИНЦИПОВІ ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИХ РИСОВИХ 
ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ 

 
Сільське господарство займає одне з перших місць серед видів господарської 

діяльності людини щодо впливу на якість поверхневих вод. 
В районах зрошувального землеробства основними постачальниками пестицидів, 

біогенних елементів та продуктів ерозії ґрунтів до водних об’єктів є зворотні води зрошення. 
Особливо гостро ця проблема стоїть в районах рисосіяння. В Україні основні райони 
рисосіяння – нижня частина дельти Дніпра, дельта Дунаю та північна частина 
Присівашшя [1]. 

Не зважаючи на відносно невелику площу рисосіяння у порівнянні з площею 
зрошувальних систем, рисові зрошувальні системи складають найвищу екологічну 
небезпеку. Вони характеризуються великими об’ємами водокористування. Зрошувальні 
норми сягають 30 тис. м3/га. За різними даними з рисових зрошувальних систем  скидається 
від 30 до 70 % об’єму води, яка надходить на поля. До того ж, скид колекторно-дренажних 
вод відбувається безпосередньо до заток Чорного моря. Відведення зворотних вод з 
рисових зрошувальних систем відбувається на протязі всього вегетаційного сезону з кінця 
квітня до початку жовтня. Застосування на рисових зрошувальних системах мінеральних 
добрив та пестицидів приводить до забруднення поверхневих та підземних вод [2-4], 
порушуючи їх гідрохімічний  та гідробіологічний режим. При цьому особливу небезпеку для 
навколишнього середовища  становлять пестициди, якими обробляють більше 90 % посівів 
рису. В зв’язку з цим рисові зрошувальні системи є екологічно небезпечними об’єктами. 

Метою роботи є пошук шляхів попередження небажаних наслідків застосування 
пестицидів, які б забезпечили екологічну безпеку рисових зрошувальних систем. 

Провідним напрямком у вирішенні проблеми створення екологічно безпечних рисових 
систем має бути впровадження екологічно безпечних технологій вирощування рису та 
впровадження природоохоронних заходів. Розробка та впровадження заходів щодо 
попередження забруднення водних об’єктів стоком з сільгоспугідь неможливі без науково 
обґрунтованих прогнозів виносу забруднюючих речовин зі зворотними водами. 

Колекторні води рисових систем формуються за рахунок технологічних скидів води 
шару затоплення чеків, режиму проточності, фільтрації поливної води із чеків та 
зрошувальних каналів, а також за рахунок відтоку ґрунтових вод до дренажної мережі 
(боковий фільтраційний відтік). 

Можливість надходження гербіцидів, які застосовуються на рисових зрошувальних 
системах, до колекторно-дренажної мережі (крім прямого надходження при авіаобробці) 
відбувається з поверхневими скидами при пониженні шару затоплення рисового чеку 
пов’язаного з технологічними особливостями вирощування рису. Крім того, гербіциди 
надходять у водовідвідну мережу та ґрунтові води з фільтраційними водами. 

На формування якості води картових скидних каналів впливає цілий ряд факторів. На 
рис. 1 наведена функціональна модель міграції гербіцидів з рисових чеків до картових 
скидних каналів, яка наочно ілюструє взаємозв’язок факторів і процесів, які впливають на 
формування якості зворотних вод рисових систем. Стрілочкою на схемі показано напрямок 
впливу: знаком «+» – пряма залежність, знаком «–» – зворотна залежність. 

Концентрація гербіциду у картовому скидному каналі визначається змішуванням вод 
поверхневих скидів з дренажними водами. При цьому потік дренажних вод через 
нерівномірності фільтрації і, отже, нерівномірного розподілу гербіциду, умовно розбивається 
на фрагменти (стрічки потоку), кожен з яких характеризується своєю середньою 
концентрацією і витратою води: 

С(�) =
�п(�) ∙ �п(�) + ∑ ��

др
(�) ∙ ��

ф�
���

�п + �ф
, 
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де �п(�) – концентрація гербіциду у воду шару затоплення на рисовому чеці в 
розрахунковий момент часу, мг/дм3, 

�п(�) – гідромодуль поверхневих скидів, м3/га/добу, 

��
ф
 – гідромодуль дренажного стоку, м3/га/добу, 

��
др

(�) – концентрація гербіциду в дренажній воді, яка надходить за  і-тою стрічкою 

потоку в розрахунковий момент часу, мг/ дм3, 
� – час, який відраховується від моменту подачі зрошувальної води до чеку, доба. 
 

 
Рисунок 1 – Функціональна модель міграції гербіцидів з рисових чеків до картових 

скидних каналів 
 
Вивчення поведінки гербіцидів в умовах рисової зрошувальної системи та модельних 

польових експериментів дозволило виявити основні фактори, які впливають на величину 
виносу токсикантів в колекторно-дренажну мережу і поведінку їх у воді останньої. 
Встановлення цих факторів дозволило розробити методику оцінки виносу гербіцидів до 
колекторно-дренажної мережі і далі до водних об’єктів. 

Застосування запропонованої методики виносу гербіцидів дозволить намітити основні 
шляхи зменшення виносу гербіцидів за межі рисової зрошувальної системи та запобігти 
забрудненню водних об’єктів, водоприймачів колекторно-дренажних вод. 

Розуміння основних закономірностей процесів міграції пестицидів в елементах 
рисових зрошувальних систем, а також уміння враховувати їх при прогнозуванні і 
регулюванні складу та властивостей колекторних вод дозволить попередити подальше 
забруднення водних об’єктів токсичними речовинами і забезпечить збільшення ступеню 
безпеки застосування хімічних засобів захисту рослин. 

В результаті проведення багаторічних натурних досліджень та модельних 
експериментів в умовах рисових зрошувальних систем розроблено ряд спеціальних 
водоохоронних заходів щодо попередження забруднення колекторно-дренажних вод 
гербіцидами і знезараження дренажних вод, які сформувалися, в межах зрошувальної 
системи. Більшість із цих заходів засновані на регулюванні інтенсивності виявлення 
природних факторів, які визначають швидкість детоксикації гербіцидних препаратів в системі 
ґрунт – вода рисових чеків. 
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Перш за все, вирощування рису слід проводити за сучасною технологією, яка 
враховує вимоги охорони навколишнього природного середовища [4, 5]. 

Різноманітність ґрунтово-меліоративних умов районів рисосіяння не дозволяє 
обмежитись якимось універсальним прийомом, який би дозволив попередити забруднення 
водних об’єктів пестицидами. Тому слід застосовувати комплекс природоохоронних заходів, 
який включає попереджувальні заходи організаційно-господарського характеру, агротехнічні 
та інженерно-меліоративні. 

Серед попереджувальних заходів організаційно-господарських  основними є: 
реконструкція старих рисових карт, чеків, чітке виконання інструкції та рекомендацій, які 
регламентують правила зберігання, транспортування та внесення пестицидів. 

Система агротехнічних заходів повинна виключати нераціональне і недоцільне 
застосування гербіцидів. Вони повинні завершувати комплекс заходів у боротьбі з бур’янами 
і застосовуватись тільки у випадку, коли, не дивлячись на застосування агротехнічних 
заходів, на посівах рису залишились забур’янені ділянки. 

Після посіву рису первинне затоплення повинно відбуватись тільки при закритих 
скидних гідротехнічних спорудах на чеках та картах. Особливо ретельно ця вимога має 
виконуватись на ділянках, оброблених гербіцидами. Рівень концентрації гербіцидів в шарі 
затоплення рисових чеків та швидкість їх зникнення залежить від виду гербіциду. 

Нашими дослідженнями встановлено, що ґрунтові гербіциди типу ордрам в умовах 
рисових зрошувальних систем більш персистентні і мають більш високі міграційні 
властивості. Розподіл гербіцидів в системі ґрунт – вода рисового чеку і швидкість їх 
зникнення в значній мірі визначається також складом і властивостями ґрунтів. Тому 
дотримання рекомендованого водного режиму сприяє економії зрошувальної води, з одного 
боку, та переводу поверхневого скиду в підземну складову, що підсилює ґрунтову очистку 
води від застосованих гербіцидів. 

Результати наших досліджень щодо нормування якісного і кількісного складу 
колекторно-дренажних вод рисових систем [6, 7] свідчать про зменшення об’ємів скидних 
вод і покращення їх якості, що зменшує антропогенне навантаження на затоки Чорного моря. 

Нормування дренажно-скидних вод поставило перед аграріями завдання розробки 
нової технології вирощування рису [5] з урахуванням вимог охорони довкілля. Крім того, 
спільними зусиллями аграріїв та екологів оптимізований режим водокористування [8, 9], який 
передбачає встановлення нової зрошувальної норми рису 18 000 м3/га (базова норма 24600 
м3/га) і зменшення об’ємів водовідведення, що сприяє підвищенню екологічної безпеки 
рисових систем. 

Крім того, запропоновано інженерно-меліоративні заходи, які дозволяють 
локалізувати та детоксикувати гербіциди в межах рисової зрошувальної системи. 

Знезараження колекторно-дренажних вод шляхом витримування їх в акумулюючих 
ємкостях може бути застосований при скидах води з засолених ґрунтів, які містять високі 
концентрації гербіцидів. Акумулюючі ємкості можуть застосовуватись також для 
знешкодження того об’єму скидних вод, який утворюється при зворотному та багатократному 
використанні води для зрошення. Розміри ємкості визначаються виходячи з витрат 
колекторно-дренажних вод, які підлягають знешкодженню, і часу, який необхідний для 
зниження концентрації залишків пестицидів до величин, допустимих за умовами випуску в 
водні об’єкти. Час витримування води в акумулюючій ємкості розраховується з 
використанням коефіцієнтів неконсервативності [10], які отримані в модельних 
експериментах. Ефективність даного заходу перевірена в умовах Херсонської області. 
Акумулююча ємкість тут є озеро, площа якого складає 128,3 га, середня  глибина 1,5 м. В це 
«озеро» надходить вода з рисових чеків двох рисових зрошувальних систем. Після 
витримування в «озері» скидна вода відводиться до затоки Чорного моря. Концентрація 
гербіцидів (пропанид, сатурн) у воді скидного колектора сягала 16–34 мкг/дм3, а у воді 
каналу, який відводить колекторно-дренажні води до затоки Чорного моря, гербіциди не 
виявлені. 

Результати досліджень, проведених на ряді зрошувальних систем, свідчать про те, 
що повторне використання води для зрошення посівів рису, сприяє значному скороченню 
надходження в водні об’єкти мінеральних речовин, біогенних елементів та гербіцидів. 
Зниження виносу токсикантів до водних об’єктів відбувається за рахунок збільшення часу 
перебування забруднених гербіцидами дренажних вод на рисових чеках. 
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Для оцінки ефективності водоохоронної ролі зворотного використання дренажних вод 
розрахований баланс ордраму на масиві 190 га. Загальний винос гербіциду за період 
вегетації становив 1,28 % від внесеної кількості. Величина виносу ордраму в умовах 
зворотного зрошення набагато нижча величин, отриманих нами при оцінці виносу гербіциду 
на дослідних чеках при чіткому виконанні рекомендованого водного режиму (відповідно  2 – 
2,46 %). Тобто, наявність масивів зворотного та повторного використання води на рисових 
зрошувальних системах знижує винос гербіцидів і відповідно забруднення водних об’єктів. 

Простим і доступним в сучасних економічних умовах для рисових господарств є спосіб 
детоксикації гербіцидів шляхом посіву по пласту багаторічних трав та сидератів. В результаті 
збільшення мікробіологічної активності ґрунтів значно знижується концентрація токсикантів у 
воді шару затоплення, покращується якість зворотних вод зрошення і запобігається винос 
залишків пестицидів до водних об’єктів. Спосіб може бути застосований на всіх видах 
ґрунтів, не вимагає капітальних затрат. 

Одним із заходів може бути протифільтраційний екран пластового типу на всій або 
частині площі змоченого ложа рисового чека. Ефективність екрану залежить від коефіцієнта 
фільтрації та сорбційних властивостей матеріалів, які використані для облаштування екрану. 

Для локалізації гербіцидів в межах рисового чеку розроблений екран, який 
складається з суглинистого прошарку товщиною 10–12 см з додаванням речовин гумусової 
природи. Солі гумінових кислот утворюють з глинистими часточками кріпкий органо-
мінеральний комплекс, який активно сорбує гербіциди і забезпечує регулювання якості 
дренажних вод. Такий екран допускає певні втрати зрошувальної води на фільтрацію, що 
необхідно для нормального функціонування рисових полів, тобто забезпечує необхідний 
ефект промивання ґрунтів. Суглинок, який використовується для прошарку має містити не 
менше 15–20 % глинистої фракції. В якості речовин гумусової природи були випробувані 
органічні матеріали, які використовуються як добрива, наприклад, торф, перегній. 

Крім того, випробували сорбційні властивості добрива, яке виготовлене на основі 
лігнину – відходу гідролізної промисловості. 

Висока сорбційна здатність органічних матеріалів по відношенню до гербіцидів та їх 
похідних дозволила запропонувати можливість використання цих матеріалів з метою 
зниження виносу токсикантів з рисових чеків. 

Випробування прошарку запропонованого складу проведено в дослідних мікрочеках з 
використанням піщаного грунту в умовах рисової зрошувальної системи. Результати 
дослідної перевірки свідчать про достатню ефективність прошарку затримувати гербіциди. 
Якщо в контрольних варіантах (без прошарку) концентрація пропаниду досягала 3,4 мг/дм3, 
ордраму – 3,0 мг/дм3, то в мікрочеках з прошаркою даного складу гербіциди в дренажній воді 
не виявлені. 

При проведенні дослідів з прошарками, які містять органічні матеріали, слід було 
виявити подальшу судьбу поглинених прошарком гербіцидів. В кінці вегетаційного періоду 
проведено хімічний та мікробіологічний аналіз поверхневого шару ґрунту та прошарку для 
визначення накопичення токсикантів та ступеню їх розкладу. 

Залишкові кількості пестицидів газохроматографічним методом не виявлені. 
Результати мікробіологічного аналізу свідчать про те, що створення прошарку сприяє 
значному підвищенню загальної чисельності мікроорганізмів. Так, навіть в верхньому шарі 
грунту над прошарком кількість мікроорганізмів зросла в 1,5 рази, а в прошарку в 7–10 разів 
у порівнянні з ґрунтом. Тобто висока біологічна активність прошарку сприяє детоксикації 
препаратів на протязі вегетаційного періоду. 

Такого типу прошарки можуть застосовувати при будівництві, реконструкції чи 
капітальному плануванні рисових чеків. До того ж, виконані прогнозні розрахунки показали, 
що застосування прошарку достатньо на ділянці, яка прилегла до дрени, рівній 10–15% 
площі рисового чеку, адже тут формується 90–95% дренажного стоку. 

Проведені дослідно-виробничі випробування на рисових системах Херсонської 
області підтвердили ефективність запропонованого заходу в умовах застосування нових 
гербіцидів: цитадель, сіріус, базагран та ін. 

Отже, в результаті проведених досліджень розроблений спосіб локалізації та 
детоксикації пестицидів в межах рисових чеків, який дозволяє попередити забруднення 
поверхневих та підземних вод і забезпечити екологічну безпеку рисосіючих регіонів. 
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Невід’ємною і обов’язковою складовою природоохоронного комплексу заходів щодо 
підвищення екологічної безпеки рисових зрошувальних систем є моніторинг якості дренажно-
скидних вод та морської води в районі водокористування. 

Таким чином, основними принципами створення екологічно безпечних рисових 
зрошувальних систем можуть бути: 

1. Вирошування рису за сучасними технологіями з урахуванням вимог охорони 
навколишнього природного середовища. 

2. Оптимізація водопостачання та нормування водовідведення. 
3. Прогнозування наслідків застосування засобів захисту рослин. 
4. Впровадження комплексу природоохоронних заходів: 

- попереджувальних заходів організаційно-господарського характеру; 
- системи агротехнічних заходів; 
- застосування інженерно-меліоративних заходів з урахуванням різнорідності 

грунтово-меліоративних умов району рисосіяння. 
5. Моніторинг колекторно-дренажних вод та води водоприймача в районі 

водовідведення. 
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КІНЕТИКА СОРБЦІЇ 90Sr ТА 137Cs БЕНТОНІТОВИМИ ГЛИНАМИ ЧЕРКАСЬКОГО І 
ГОРБКІВСЬКОГО РОДОВИЩ З МОДЕЛЬНИХ РОЗЧИНІВ РІДКИХ РАДІОАКТИВНИХ 
ВІДХОДІВ 
 

Вступ 
Безпечне зберігання, транспортування і захоронення рідких радіоактивних відходів 

(РРВ) передбачає їх обов’язкове переведення в затверділу форму, яка спроможна впродовж 
тривалого часу міцно утримувати найбільш небезпечні радіонукліди [1]. Діюча на українських 
атомних електростанціях схема переробки забруднених радіонуклідами розчинів шляхом 
глибокого упарювання і послідуючої кристалізації радіонуклідів у вигляді розчинних солей 
має цілий ряд суттєвих недоліків, а кінцеві продукти переробки (кубовий залишок, 
відпрацьовані сорбенти і шлами, сольовий плав) не відповідають критеріям їх приймання на 
довгострокове зберігання і захоронення. Однією з перспективних схем переробки РРВ 
вважають схему, в якій використовують методи селективної сорбції. Для селективного 
вилучення радіонуклідів із розчинів використовують як природні так і синтетичні сорбенти. 
Природні сорбенти значно дешевші, ніж синтетичні та мають досить високу сорбційну 
здатність. Особливу увагу серед природних матеріалів викликають алюмосилікати, зокрема 
бентоніти та цеоліти. Для підвищення швидкості та ступеню сорбції використовують різні 
методи модифікації природних сорбентів [2].  

Бентоніти – це група різних за походженням глинистих порід суттєво смектитового 
складу (до смектитів відносяться глинисті мінерали: монтморилоніт, бейделіт, нонтроніт, 
волконськоїт, сапоніт, гекторит, соконіт), що мають здатність до селективної сорбції 
радіонуклідів з високими показниками ступеню сорбції [3]. Тому, дослідження кінетики сорбції 
90Sr і 137Cs бентонітовими глинами, які можна використовувати для вилучення радіонуклідів з 
РРВ, та визначення форм знаходження сорбованих радіонуклідів, є перспективним та 
важливим завданням. 

Метою роботи є експериментальне дослідження сорбційних властивостей природних 
і модифікованих (Na-форма) бентонітових глин Черкаського і Горбківського родовищ 
відносно радіонуклідів 90Sr і 137Cs.  

Хімічний і мінеральний склад бентонітових глин. 
Бентонітові глини Черкаського і Горбківського родовищ відноситься до 

монтморилонітової глин з переважаючими фракціями 0,001 мм. На мікрофотографіях 
бентонітів (рис. 1) виділяються щільні мікроагрегати різної конфігурації, часто з чіткими 
контурами та контури окремих частинок. Розмір первинних частинок не більше 30 нм. 

Усереднений хімічний склад зазначених родовищ бентонітових глин наведено в 
роботі [4], а кристалохімічні формули діоктаедричних смектитів бентоніту Дашуківської 
ділянки (II-й шар) та Горбківського родовища - в табл. 1. 

 
Таблиця 1 – Кристалохімічні формули бентонітів черкаського та Горбківського родовищ 

Бентоніт Кристалохімічна формула (на 0,5 формульної одиниці) 
Дашуківська ділянка (Al1,21Fe3+

0,49Mg0,30)[Al0,18Si3,82]O10(OH)2Na0,15 (Nа-форма) 

(Al1,18Fe3+
0,49Mg0,30Ti 0.03)[Al0,20Si3,80]O10(OH)2Na0,03Са0.17(Са-форма) 

Горбківське 
родовище 

(Al1,68Fe3+
0,32Mg0,11)[Al0,38Si3,73]O10(OH)2(Ca0,05K0,03Na0,03) (Са-форма) 
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Рисунок 1 – СЕМ-зображення Черкаського бентоніту (II-й шар Дашуківської ділянки): 

А) природний стан; Б) Na-модифікований бентоніт (ПБА-20). 
 

Смектити Дашуківської ділянки (II-й шар) Черкаського і Горбківського родовищ 
відносяться до Al – Fe-монтморилоніту і Al – Fe-бейделіту [4] з сумарною  обмінною ємністю 
74-78 і з 0-34 мг-екв/100г мінералу відповідно. Горбківський бейделіт відрізняються низьким 
вмістом макропор і є високодисперсними дрібнопористими мінералами. Кількість макропор в 
Дашуківському монтморилоніті вища. Головними глинистими мінералами II-го шару 
Дашуківської ділянки Черкаського родовища є А1–Fe-монтморилоніт, а Горбківського 
родовища – бейделіт. Згідно усереднених даних кількісного (по інт. дифракційних відбитків) і 
якісного РФА, основним породоутворюючим мінералом бентоніту Черкаського родовища є 
монтморилоніт, вміст якого наближається до 75 %. Супутній мінерал – кварц, його вміст 
близько 20-25 %. У зразках породи присутні домішки кальциту – 3-5 %, а також виявлено 
сліди каолініту – 3-5 % (Рис. 2). Бентонітові породи Горбківського родовища за даними РФА 
містять глинистого мінералу (50-70 мас.%) і кварцу (10-20 мас.%). В якості домішки в них 
присутній каолініт (3-7 мас.%). 

 

  
Рисунок 2 – Дифрактограми бентонітових глин Дашуківської ділянки Черкаського 

родовища (II-й шар): А) природний стан; Б) Na-модифікований бентоніт (ПБА-20). S – 
смектит, К – каолініт, Q – кварц, С – кальцит. 

 
Вихідні речовини та експериментальна частина. 
Для проведення дослідів у якості вихідних речовин використовували природні 

бентонітові зразки Черкаського (Дашуківська ділянка, ІІ-й шар) і Горбківського (північно-
західна ділянка) родовищ. Гранулометрична фракція бентонітових зразків складала до 0,1 
мм, наважка - 0,25 г; співвідношення Т:Р = 1:100. Склад модельного розчину для 
експериментів наближений до складу не упарених РРВ атомних електростанцій (АЕС) [5]. 

Підготовлену наважку (0,25 г) досліджуваного зразка заливали 25 мл модельного 
розчину РРВ. Проби залишали на різні інтервали часу від 1 год до 14 діб з періодичним 
перемішуванням за температури 20 ± 1ºС. Вимірювання залишкової активності 137Cs і 90Sr  
проводилось β-спектрометричним методом. Вихідна питома активність радіонуклідів в 
розчині складала: 90Sr – 3,2×104 Бк/дм3, 137Cs – 3,45×104 Бк/дм3. Значення pH для модельних 
розчинів доводили до 11,5 одиниць водним розчином NaOH. По закінченні відповідного 
інтервалу часу розчини декантували та проводили вимірювання залишкової активності 137Cs, 
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90Sr методом β-спектрометрії (прилад СЕБ-01/70). Ступінь сорбції (S, %), яка визначає частку 
сорбованого радіонукліду в системі сорбент – розчин розраховували за рівнянням: S = ((Хв–
Х)/Хв)×100%, де Хв – вихідна концентрація радіонукліду в розчині, Бк/мл; Х – рівноважна 
концентрація радіонукліду в розчині, Бк/мл. 

Для визначення фізико-хімічних форм фіксації 90Sr, 137Cs використовувався метод 
послідовного вилуговування, який був вперше описаний у роботі [6] та потім успішно 
використовувався в дослідженнях сорбції радіонуклідів природними сорбентами [5, 7]. Для 
визначення частки водорозчинної форми радіонуклідів (137Cs, 90Sr) зразки сорбенту заливали 
25 мл дистильованої води та витримували в контакті впродовж однієї доби при періодичному 
перемішуванні. Далі розчин декантували, а сорбент заливали 25 мл ацетатно-амонійного 
буферного розчину (рН=5) та витримували в контакті впродовж однієї доби для визначення 
частки обмінно-поглинутих радіонуклідів. Розчин знову декантували, а сорбент заливали 25 
мл 0,1М розчину HNO3 та витримували в контакті впродовж доби для визначення частки 
кислоторозчинної форми сорбції радіонуклідів. В кожному фільтраті визначали ступінь 
десорбції досліджуваних радіонуклідів, вимірюючи їх залишкову активність. 
 

Результати та їх обговорення. 
Основний показник якості бентонітової глини – вміст мінералів групи монтморилоніту 

[8], які завдяки особливостям шарової будови гратки, разом з їх високою дисперсністю, 
обмінною ємністю та розвиненою поверхнею, обумовлюють високу адсорбційну здатність 
щодо радіонуклідів. Іонний обмін є домінуючим механізмом поглинання радіонуклідів 137Cs  і 
90Sr бентонітовою глиною [9]. Найбільшу іонообмінну ємність, яка прямо пропорційна 
спроможності монтморилоніту до внутрішньо-кристалічного розбухання за присутності води, 
мають натрієві бентоніти (Na-монтморилоніт). В меншому ступені вона проявляється у 
кальцієвих форм (природних) монтморилонітів. Сумарна обмінна ємність (СОЄ) і сумарний 
міжшаровий заряд дашуківського бентоніту більше ніж у 2 рази перевищує величину СОЄ 
горбківського [4]. Загальна величина обмінної ємності бентонітової глини Дашуківської 
ділянки Черкаського родовища складає 74×10–3 мг-екв./100 г мінералу, (в 100 г сухої глини 
міститься 4,4×1022 обмінних катіонів), сумарний міжшаровий заряд дорівнює -0,364, а 
горбківського бентоніту – 34×10–3 мг-екв./100 г мінералу (2,0×1022 обмінних катіонів) і -0,166, 
відповідно. 

Фіксація радіонуклідів 137Cs і 90Sr залежить також від присутності макроконцентрацій 
конкуруючих катіонів у водному розчині. Встановлено наступний ряд впливу конкуруючих 
іонів на сорбцію Cs+ і  Sr2+ ґрунтово-поглинальним комплексом: Al3+ > Fe3+ > Ba2+ > Ca2+ > Mg2+ 
> K+ > NH4+ > Na+ [10]. Специфічність і ємність бентонітових глин до 137Cs і 90Sr визначається 
не тільки вмістом в них обмінних іонів Na+, Ca2+, Mg2+, які розміщуються в пустотах 
кристалічної гратки в гідратному оточенні, а й особливостями макро- і мікроструктури, 
співвідношенням їх з розмірами обмінних іонів [11], селективністю обмінних центрів. Обмінні 
центри алюмосилікатного каркасу (обмінні іони Na+, Cа2+

, Mg2+) є селективними. Їх 
селективність обумовлена стеричними факторами: розміром іонів цезію і стронцію 
зіставленими з діаметром макро- і мікропор. Більш макропористим, судячи з кінетики сорбції 
декана є дашуківський бентоніт, а меншим – горбківський [4]. При порівнянні результатів 
сорбції/десорбції слід враховувати здатність Na-форми монтморилоніту до 
самодиспергування, яке призводить до збільшення питомої поверхні і селективності 
обмінних центрів [12]. 

В експерименті з сорбції радіонуклідів Черкаським бентонітом (Рис. 3) спостерігається 
значне переважання вмісту обмінної форми сорбції 90Sr (Рис. 3Б), при цьому до 1-ї доби 
експерименту вміст обмінної та необмінної форми приблизно однаковий та характеризується 
швидким зростанням вмісту обох форм, а після 1-ї доби спостерігається збільшення вмісту 
обмінної та зменшення необмінної форми. Після 7-ї доби експерименту вміст обмінної 
форми 90Sr залишається сталим а необмінної дещо збільшується. Поглинання 137Cs 
бентонітом Черкаського родовища (Рис. 3А) відбувається подібним чином в два етапи: на 
першому спостерігається зростання вмісту як обмінної так і необмінної форм сорбції з 
переважанням першої; на другому – зменшення вмісту обмінної та збільшення необмінної 
форми. В результаті після 11-ї доби для 137Cs відбувається перерозподіл форм сорбції і вміст 
необмінної форми надалі переважає вміст обмінної. 
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Рисунок 3 – Загальне (total), обмінне (ex) та необмінне (unex) поглинання радіонуклідів 

бентонітом Черкаського родовища:  
А) 137Cs; Б) 90Sr; 

 
Під час сорбції досліджуваних радіонуклідів бентонітом Горбківського родовища 

(Рис. 4) спостерігається перерозподіл вмісту обмінної та необмінної форм сорбції 137Cs і 90Sr. 
Сорбція 137Cs (Рис. 4 А) умовно ділиться на два етапи: на першому переважає вміст 
необмінної форми; на другому (після 4-ї доби експерименту) переважає вміст обмінної 
форми. Сорбція 90Sr (Рис. 4 Б) також проходить в два етапи, проте на відміну від 137Cs, на 
першому (для 90Sr – до 13-ї доби) переважає вміст обмінної форми сорбції, а на другому 
вміст необмінної форми. На кінець експерименту (14-а доба) вміст обох форм практично 
однаковий, що дозволяє зробити припущення: при подальшій сорбції відбудеться 
перерозподіл вмісту обмінної та необмінної форми на користь останньої. 

  
Рисунок 4 – Загальне (total), обмінне (ex) та необмінне (unex) поглинання радіонуклідів 

бентонітом Горбківського родовища:  
А) 137Cs; Б) 90Sr. 

 

В експерименті з сорбції радіонуклідів Черкаським модифікованим бентонітом (Рис. 5) 
спостерігається значне переважання вмісту обмінної форми сорбції 90Sr (Рис. 5Б), при цьому 
до першої доби експерименту вміст обмінної та необмінної форми приблизно однаковий і 
характеризується швидким зростанням вмісту обох форм, а після 1-ї доби спостерігається 
збільшення вмісту обмінної та зменшення необмінної форми. Після 4-ї доби експерименту 
вміст обмінної форми 90Sr залишається сталим, а необмінної дещо збільшується. 
Поглинання 137Cs модифікованим бентонітом Черкаського родовища (Рис. 5А) відбувається в 
три етапи: на першому (до 1-ї доби експерименту) спостерігається швидке зростання вмісту 
як обмінної так і необмінної форм сорбції з переважанням першої; на другому (1 – 4 доби) – 
зменшення вмісту необмінної та збільшення обмінної форми; на третьому (4 – 14 доби) - 
зменшення вмісту обмінної та збільшення необмінної форми. Слід зауважити, що при 
контакті з ґрунтовою водою Na-форма може з часом збільшувати обмінну ємність до Са2+ за 
рівнянням 2NaX + Ca2+ ↔ CaX2 + 2Na+, тим самим можлива зміна ступеню її сорбції/десорбції 
до радіонуклідів 137Cs і 90Sr [13]. 
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Рисунок 5 – Загальне (total), обмінне (ex) та необмінне (unex) поглинання радіонуклідів 

Na-модифікованим бентонітом Черкаського родовища (ПБА-20):  
А) 137Cs; Б) 90Sr. 

 
Висновки 
1. Головною особливістю бентонітових глин є висока сорбційна здатність до різних 

радіонуклідів. В даній роботі було проведено дослідження сорбції 90Sr і 137Cs природними 
бентонітовими глинами Черкаського і Горбківського родовищ і Na-формою бентонітової 
глини Черкаського родовища. 

2. Дослідження кінетики сорбції показало, що ступінь сорбції (S) 90Sr натрієвою 
формою черкаського бентоніту за рівноважних умов перевищує 80%. Для природних зразків 
цей показник нижчий і складає відповідно 22 і 15% для бентонітів Черкаського і Горбківського 
родовищ. 

3. Сорбційна здатність Na-форми бентонітової глини Черкаського родовища відносно 
137Cs складає близько 70% від початкової активності. Для природних зразків глин 
Черкаського і Горбківського родовищ вона у 1,5-2 рази нижча. 

4. Необмінне поглинання Na-форми бентоніту Черкаського родовища знаходиться в 
межах 45-50 % для 137Cs і 38-40 % для 90Sr від його загальної сорбції. Для природних зразків 
ці показники відрізняються на 10-12 % в меншу або більшу сторону. 
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СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ДОВКІЛЛЯ УКРАЇНИ 

 
Державне регулювання у сфері охорони навколишнього природного середовища та 

раціонального використання природних ресурсів на рівні населеного пункту полягає у 
контролі за стандартами і нормативами регулювання діяльності промислового комплексу, у 
доцільності споживання природних ресурсів. Основним державним напрямом є гармонізація 
чинного законодавства до вимог країн ЄС у галузі природокористування та приведення 
чинних природоохоронних норм у відповідність до світових екологічних стандартів. 

В Україні державна система моніторингу довкілля регламентується рядом 
нормативно-правових актів, ст. 20 п. «в» та ст. 22 Закону України «Про охорону 
навколишнього природного середовища» 1991 р., визначається створення системи 
моніторингу довкілля та проведення з її допомогою спостережень за станом навколишнього 
природного середовища та рівнем його забруднення. На виконання цих функцій покладено 
на Міністерство екології та природних ресурсів та інші центральні органи виконавчої влади, 
які є суб'єктами державної системи моніторингу довкілля, а також підприємства, установи та 
організації, діяльність яких призводить або може призвести до погіршення стану довкілля. 
Постанова КМУ від 30.03.1998 № 391 «Про затвердження Положення про державну систему 
моніторингу довкілля» [1] визначає порядок створення та основні принципи функціонування 
системи моніторингу довкілля в Україні. 

Постанова КМУ «Про затвердження Положення про державну систему моніторингу 
довкілля» (від 30.04.1998 р., № 391), визначає функції, задачі та об’єкти спостережень і 
інформаційного забезпечення. У відповідності до [2] спостереження та інформаційне 
забезпечення в Україні виконують вісім суб`єктів системи моніторингу, – міністерства і 
агентства, які відповідають за його проведення, це Мінприроди, ДСНС, МОЗ, 
Мінагрополітики, Мінжитлокомунгосп, Держводагентство, Держкомлісгосп, Держкомзем [2]. 
Існуюча система моніторингу довкілля базується на виконанні розподілених функцій її 
суб’єктами і складається з підпорядкованих їм підсистем.  

У відповідності до створеної та діючої системи моніторингу довкілля виділяють 
наступні види моніторингу [2]: моніторинг якості повітря; моніторинг стану вод суші; 
моніторинг прибережних вод; моніторинг стану ґрунтів; моніторинг показників біологічного 
різноманіття; моніторинг радіаційного випромінювання.  

Реалізація Стратегії сталого розвитку України вимагає «забезпечення стійкого 
зростання економіки екологічно невиснажливим способом» [3] з метою забезпечення 
повноти, вірогідності та своєчасності офіційної інформації щодо стану довкілля, 
антропогенної дії на нього, а також щодо впливу цього стану на умови мешкання та здоров'я 
населення для попередження або зменшення загрози спалаху екологозалежних 
захворювань. 

Існуюча система моніторингу довкілля базується на виконанні  розподілених функцій 
між її суб’єктами і складається з підпорядкованих їм підсистем. Кожна підсистема на рівні 
окремих суб’єктів системи моніторингу має свою структурно-організаційну, науково-
методичну та технічну бази.  

У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 758 
визначено основні вимоги до організації здійснення державного моніторингу вод, взаємодії 
центральних органів виконавчої влади у процесі його здійснення та забезпечення органів 
державної влади і органів місцевого самоврядування інформацією для прийняття рішень 
щодо стану вод. 

Державний моніторинг вод здійснюється з метою забезпечення збирання, обробки, 
збереження, узагальнення та аналізу інформації про стан водних об’єктів, прогнозування 
його змін та розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття рішень у 
галузі використання, охорони вод та відтворення водних ресурсів. Державний моніторинг вод 
є складовою частиною державної системи моніторингу довкілля. 
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Об’єктами державного моніторингу вод є:  
 масиви поверхневих вод (поверхневі водні об’єкти або їх частини), в тому числі 

прибережні води та зони (території), які підлягають охороні;  
 масиви підземних вод (підземні водні об’єкти або їх частини), в тому числі зони 

(території), які підлягають охороні;  
 морські води в межах територіального моря та виключної морської економічної 

зони України, в тому числі зони (території), які підлягають охороні. 
Суб’єктами державного моніторингу вод є Мінприроди, Держводагентство, 

Держгеонадра, ДСНС, а також ДАЗВ (у зоні відчуження та зоні безумовного (обов’язкового) 
відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської 
катастрофи). 

Для встановлення стану масивів поверхневих та підземних вод, а також стану 
морських вод можуть використовуватися дані звітності (включаючи державну статистичну 
звітність), передбаченої законодавством. 

Суб’єкти, що здійснюють: 
 державний соціально-гігієнічний моніторинг, державний нагляд (контроль) за 

додержанням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, 
санітарного законодавства, законодавства про охорону, використання і відтворення риби та 
інших водних живих ресурсів (водних біоресурсів);  

 державний контроль за провадженням рибогосподарської діяльності та в галузі 
охорони, використання та відтворення водних біоресурсів, безоплатно подають суб’єктам 
державного моніторингу вод дані, одержані за результатами такого моніторингу або нагляду 
(контролю). 

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 серпня 1993 р. № 661 визначає 
положення про моніторинг земель та регулює систему спостереження за станом земель з 
метою своєчасного виявлення змін, їх оцінки, відвернення та ліквідації наслідків негативних 
процесів. Об'єктом моніторингу є всі землі незалежно від форми власності на них. 

Складовою частиною моніторингу земель є моніторинг ґрунтів. Моніторинг ґрунтів на 
землях сільськогосподарського призначення проводиться Мінагрополітики відповідно до 
затвердженого ним положення. 

Залежно від мети спостережень та ступеня охоплення територій проводиться такий 
моніторинг земель:  

 національний – на всіх землях у межах території України;  
 регіональний – на територіях, що характеризуються єдністю фізико-географічних, 

екологічних та економічних умов;  
 локальний – на окремих земельних ділянках та в окремих частинах (елементарних 

структурах) ландшафтно-екологічних комплексів. 
Моніторинг земель здійснює Держгеокадастр за участю Мінприроди, Мінагрополітики, 

Національної академії аграрних наук та ДКА. 
У відповідності до проекту Порядку здійснення державного моніторингу у галузі 

охорони атмосферного повітря [4] визначено, що даний моніторинг здійснюється з метою 
забезпечення збирання, оброблення, збереження та аналізу інформації про якість 
атмосферного повітря, оцінювання та прогнозування її змін і ступеня небезпечності, 
розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття управлінських рішень у 
галузі охорони атмосферного повітря та захисту навколишнього природного середовища, а 
також інформування населення про якість атмосферного повітря, вплив його забруднення на 
здоров’я та життєдіяльність населення. 

Суб’єктами моніторингу атмосферного повітря є: МОЗ, ДСНС, ДАВЗ, органи 
виконавчої влади, обласні та міські державні адміністрації, органи місцевого 
самоврядування.  

Суб`єктами державної системи моніторингу довкілля створені, або розробляються 
відомчі бази даних моніторингової інформації. Існуюча система інформаційної взаємодії 
відомчих підсистем моніторингу довкілля передбачає обмін інформацією на 
загальнодержавному та регіональному рівнях. Організаційна інтеграція суб`єктів моніторингу 
довкілля на всіх рівнях здійснюється Мінприроди та його територіальними органами.  
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Удосконалення та євроінтеграційні процеси в державній системі моніторингу довкілля 
дозволять досягнути екологічного оздоровлення водних екосистем, поліпшення умов 
мешкання населення та стану його здоров’я, покращення водно-ресурсного потенціалу, яке 
сприятиме соціально-економічному розвитку країни, доведення організації екологічного 
моніторингу евтрофованих водних об’єктів до рівня вимог водоохоронного законодавства 
ЄС. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗРОБКИ ТА ВИКОРИСТАННЯ РОТОРНО-ПНЕВМАТИЧНОЇ 
ПОРШНЕВОЇ МАШИНИ В ГАЛУЗІ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ 
 

Для використання відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) для генерації електроенергії 
необхідно вирішувати ряд складних проблем різного характеру. Однією з найважливіших 
технічних проблем є забезпечення стабільного балансування енергетичної системи з метою 
нівелювання нерівномірної роботи генеруючих потужностей ВДЕ. Для цього 
використовуються накопичувачі енергії різного типу: конденсаторний, копровий, гідравлічний 
(гравітаційний), маховик, свинцево-кислотний та інші. 

В табл. 1 наведено порівняльні характеристики накопичувачів енергії, які 
використовуються на сьогоднішній день [1-3]. 

 
Таблиця 1 – Порівняльні характеристики накопичувачів енергії 

Накопичувач 
енергії 

Характеристики 
можливої 

конструкції 
реалізації 

накопичувача 

Запасена 
енергія, 

кДж 

Питома 
запасена 
енергія, 
кДж/кг 

Максимальний 
час роботи на 
навантаження 

100 Вт, хв 

Термін 
служби, 

років 

Конденсаторний 
Батарея ємністю 

1F, напруга 250 В,  
маса 120 кг 

31.25 0.26 5.2 до 20 

Копровий 
Маса копра 2 т, 

висота підйому 5 м 
100 0.05 16.7 більше 20 

Гідравлічний, 
гравітаційний 

Маса води 10 т, 
висота перекачки 

10 м 
1000 0.1 167 більше 20 

Маховик 

Сталевий маховик 
масою 100 кг, 
діаметр 0.4 м, 
товщина 0.1 м 

1000 10 167 більше 20 

Свинцево-
кислотний 

акумулятор 

Ємність 190 А/год,  
напруга 12 В, маса 
акумулятора 70 кг 

3900 56 650 3–5 

Пневматичний 

Сталевий 
резервуар об'ємом 
1 м3 масою 250 кг зі 
стисненим повітрям 

тиском       50 
атмосфер 

20000 80 3300 більше 20 

 
Аналіз наведених у таблиці даних різних накопичувачів показує, що пневматичний 

накопичувач за всіма показниками перевершує накопичувачі інших типів. Крім того, 
застосування маховиків, конденсаторів, кислотних або лужних акумуляторів пов'язано з 
втратами енергії при зберіганні. 

Отже, для накопичення енергії, в рамках поставленого завдання, на сьогоднішній день 
найбільш прийнятним є пневматичний накопичувач. Приблизний розрахунок показує, що 
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навіть не застосовуючи спеціальних матеріалів і технологій цей варіант є цілком прийнятним. 
На основі роторно-пневмтичного силового пристрою авторами пропонується розробка 

концепції ефективної системи акумулювання та генерації енергії від різних ВДЕ. Принцип 
роботи даного енергогенеруючого комплексу полягає в тому, що він накопичує енергію у 
вигляді стислого повітря і перетворює її в електричну енергію із заданою частотою і 
напругою. Його використання дозволить акумулювати енергію у періоди, коли виробляється 
її надлишок та раціонально використовувати її за необхідністю в подальшому. Це в свою 
чергу дасть можливість вирішити одну із основних проблем відновлювальної енергетики, а 
саме забезпечення рівномірної стабільної генерації електроенергії від ВДЕ цілодобово. 

Роторно-пневматична поршнева машина (РППМ) належить до машин об’ємного типу, 
відрізняється малими витратами робочого тіла (пари, газу або суміші газів) є компактним 
механізмом з високим ККД (до 90%). Крім того, розрахунки показують, застосування РППМ 
на традиційних генеруючих станціях, де у якості силових приводів генераторів 
застосовуються турбіни, дозволить зменшити витрати пари до 50% порівняно з тими, які 
існують на сьогодні. Як наслідок – зменшення витрат палива, викидів в атмосферу, 
температурного впливу на навколишнє середовище, собівартості енергії, що виробляється 
генеруючими потужностями.  

Крім того, виробництво РППМ є менш металомістким та технологічно простішим, ніж 
виробництво турбін.  

Конструктивно РППМ дозволяє регулювати швидкість обертання ротора при зміні 
навантаження і тиску, що робить її універсальною в застосуванні на різних машинах і 
механізмах [4-6]. 

Згідно Енергетичної стратегії України до 2035 року основою розвитку ВДЕ в нашій 
країні в прогнозному періоді стане вітрогенерація. Тому наведемо переваги застосування 
автономного енергогенеруючого комплексу на основі РППМ для підвищення ефективності 
саме вітрової електростанції [7-10]. 

1. Маса існуючих вітрових установок становить тисячі тонн, (наприклад, загальна 
вага вітрогенератора Enercon E-126 близько 6000 тонн) переважна частина якої припадає на 
фундамент і саму вежу. Необхідність такої конструкції викликана масою самого генератора, 
що знаходиться на висоті декількох десятків метрів, габаритами вітроенергетичної установки 
(ВЕУ) (парусність) і виникаючими при роботі навантаженнями. У будь-якому із варіантів, які 
пропонуються авторами (пряме накачування компресором з мачти або привід компресорів і 
генераторів через гідравліку) маса основних агрегатів не перевищуватиме сотень кілограмів, 
в крайньому випадку, тонн. 

2. Робочим діапазоном швидкостей вітру, при яких можлива робота ВЕУ традиційної 
конструкції є 3,0-3,5 до 20-25 м/с. Поза цих меж ВЕУ відключаються від мережі і 
встановлюються в неробочий стан, а при відновленні швидкості вітру ВЕУ підключаються до 
мережі і розганяються за допомогою генератора, що працює в руховому режимі. 
Застосування такої схеми передбачає не тільки відключення частини ВЕУ від процесу 
вироблення енергії, а й її споживання. Застосування енергогенеруючого комплексу на основі 
РППМ з накопиченням тиску не вимагає відключення установок. 

3. При застосуванні традиційних схем ВЕУ для вироблення електроенергії необхідної 
якості необхідно застосування генераторів спеціальної конструкції, редукторів і інверторів. У 
комплексі, що пропонується авторами, можуть бути застосовні будь-які генератори, оскільки 
забезпечується управління їх приводом. Маса компресорів або інших пристроїв первинного 
перетворення енергії вітрових потоків, які знаходяться на вітрових мачтах, можуть бути 
значно менше маси генераторів, а їх конструкція значно простіше. 

4. Потужність застосовуваних традиційних схем ВЕУ жорстко прив'язана до вітрових 
потоків (швидкості, тривалості впливу), а також до їх заданих розрахункових характеристик. 
Навіть короткочасне отримання більшої потужності (наприклад, для покриття потреби в 
електроенергії при виведенні з під навантаження інших ВЕУ). неможливо. Схема, що 
пропонується, дозволяє варіювати параметрами в широких межах, оскільки прямої 
залежності потужності від швидкостей потоку, обертання лопатей і їх розміру немає. 

5. При існуючих схемах необхідність ремонту або профілактичного обслуговування 
неминуче пов'язана зі зняттям з неї навантаження і припиненням вироблення енергії. При 
запропонованій схемі завжди можна створити необхідний запас повітря, за рахунок якого 
генеруюча частина системи продовжить роботу. 



319 
 

6. З огляду на те, що ККД РППМ більше 90% і істотно вище ККД котлів і парових 
турбін теплових електростанцій, з великою ймовірністю можна прогнозувати, що 
пропонований авторами комплекс генерування електроенергії на основі енергії вітру із 
застосуванням РППМ по ефективності буде не нижче теплових електростанцій, вартість 
споруди і експлуатації яких значно вище, не беручи до уваги навіть екологічні показники і їх 
сприйняття суспільством. 

7. Енергогенеруючий комплекс на основі РППМ дасть можливість забезпечити як 
комплексування, так і автономну роботу ВЕУ. 

8. За рахунок накопиченого комплексом стисненого повітря можливо забезпечення 
їм інших споживачів. 

9. Можливо подальше вдосконалення конструкції з розвитком в напрямку 
застосування пристроїв для отримання надлишкової енергії. 

Таким чином, розробка та використання РППМ є актуальним, необхідним та важливим 
завданням для стратегічного розвитку відновлювальної енергетики в Україні, оскільки його 
використання дасть можливість створювати екологічно чисті комплекси стабільного 
генерування електроенергії від ВДЕ. 

 
Література 
1. Кудря С.О. Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії / С.О. Кудря. – К. : НТУУ «КПІ», 
2012. – 492 с. 
2. Боблях С.Р. Відновлювальні джерела енергії : монографія / С.Р. Боблях, 
М.М. Мельнійчук, В.С. Мельник, Р.М. Ігнатюк. – Луцьк : Волинський національний університет 
ім. Лесі Українки, 2012. – 227 с. 
3. Каменева И.П. ГИС-технологии построения экологических карт статистических 
поверхностей / И.П. Каменева, А.В. Яцишин, Д.А. Полишко, А.А. Попов, Т.В. Бахурець // 
Збірник наукових праць ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України. – 2008. – Вип. 49. – C. 81-88. 
4. Ковач В.О. Розробка математичної моделі для системи комплексного радіоекологічного 
моніторингу міста Дніпродзержинська / В.О. Ковач // Восточно-европейский журнал 
передовых технологий. – 2014. – № 5/10(71). – С. 21-25. 
5. Лисиченко Г.В. Мировой опыт реабилитации бывших урановых производств / Г.В. 
Лисиченко, В.Е. Ковач // Техногенно-екологічна безпека та цивільний захист. – 2013. – № 6. – 
С. 4–12. 
6. Титко Р. Відновлювальні джерела енергії (досвід Польщі для України) : навч. посіб. / Р. 
Титко, В.М Калініченко. – Варшава, Краків, Полтава : OWG, 2010. – 530 с. 
7. Удалов С.Н. Возобновляемые источники энергии / С.Н. Удалов. - Новосиб. : НГТУ, 2014. 
– 459 с. 
8. Яцишин А.В. Методы и технологии анализа рисков для здоровья на основе данных 
мониторинга / А.В. Яцишин, И.П. Каменева, В.А. Артемчук, А.А. Попов // Материалы IV 
Международной научно-технической конференции «МОДЕЛИРОВАНИЕ-2012», (Киев, 16-18 
мая 2012 г.). – К. : ИПМЭ НАН Украины, 2012. – С. 469–473. 
9. Основи вітроенергетики: підручник / Г. Півняк, Ф. Шкрабець, Н. Нойбергер, Д. Ципленков. 
– Д. : НГУ, 2015. – 335 с.\ 
10. Chiras D. Wind Power Basics / D. Chiras. – Canada, Gabriola Island : New Society Publishers. 
– 2010. – 179 p. 
  



320 
 

ЗМІСТ 
 

ГРИЦЕНКО АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ ДО 70-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 
 

 
3 

Аболмасова Г. В., Пісня Л. А., Черба О. В. 
ЕЛЕМЕНТИ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПІДХОДУ В ЕКОЛОГІЧНІЙ ОЦІНЦІ СТАНУ 
ЗАБРУДНЕНОСТІ ПРИДОРОЖНЬОГО ПРОСТОРУ 
 

 
 
5 

Андронов В. А., Данченко Ю. М., Макаров Є. О. 
ОБҐРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ 
ПОПЕРЕДНЬОЇ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД  МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ  
 

 
 
 
9 

Аніщенко Л. Я., Пісня Л. А., Свердлов Б. С. 
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ У ПРОЦЕДУРІ СТРАТЕГІЧНОЇ 
ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ 
 

 
 

14 

Барбашев С. В. 
О КОНЦЕПЦИИ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИИ 
В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СФЕРЕ  
 

 
 

18 

Белевцев Р. Я., Блажко В. И., Терещенко С. Д.  
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МАГМАТИЧЕСКОГО ГЕНЕЗИСА 
АРХЕЙСКИХ ЖЕЛЕЗИСТЫХ КВАРЦИТОВ УКРАИНСКОГО ЩИТА И ИХ 
ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ЛОКАЛЬНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ В БОГАТЫЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ РУДЫ 
ПРИ ВЫЩЕЛАЧИВАНИИ ИЗ НИХ КРЕМНЕЗЕМА МОРСКОЙ ВОДОЙ В 
ФАНЕРОЗОЕ  
 

 
 
 
 
 

23 

Божко Т. В., Васенко О. Г. 
МЕТОДОЛОГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ РЕФЕРЕНЦІЙНИХ УМОВ ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ НА 
БАЗІ ДОСЛІДЖЕННЯ БІОІНДИКАЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ 
 

 
 

28 

Бондарь Ю. В., Кузенко С. В., Сливинский В. М. 
КОМПОЗИТНЫЙ СОРБЕНТ НА ОСНОВЕ КЛИНОПТИЛОЛИТСОДЕРЖАЩЕГО 
ТУФА ДЛЯ СЕЛЕКТИВНОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ ЦЕЗИЯ ИЗ 
ВОДНЫХ РАСТВОРОВ 
 

 
 
 

31 

Борисенко О. М. 
ЕНЕРГОАУДИТ – ШЛЯХ ДО ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ 
 

 
36 

Бугера С. П., Шабалін Б. Г. 
НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ПРИ ОЦІНЦІ БЕЗПЕКИ ГЛИБИННОГО СХОВИЩА 
РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ  
 

 
 

41 

Варламов Г. Б., Романова К. О., Мухін М. С., Коваленко Г. Д. 
СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ 
УКРАЇНИ - НОВІ ГОРИЗОНТИ 
 

 
 

46 

Варламов Є. М., Дмитрієва О. О., Квасов В. А., Палагута О. А., Хоренжая І. В. 
УМОВИ, ЩО ЗАБЕЗЧУЮТЬ ОРГАНІЗАЦІЮ ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ 
ДОВКІЛЛЯ В УКРАЇНІ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ДИРЕКТИВ ЄС 
 

 
 

51 

Васенко О. Г., Верниченко-Цветков Д. Ю., Козловська О. В.  
ОЦІНКА РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТЕРИТОРІЙ НА ПРИКЛАДІ ХАРКІВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ 
 

 
 

55 

 
 

 
 



321 
 

Васенко О. Г., Верниченко-Цветков Д. Ю., Козловська О. В., Поддашкін О. В. 
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОЕКТУ ПОБУДОВИ ОЦІНКИ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ ТЕРИТОРІЙ ТА НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ОБ’ЄКТІВ НА НАВКОЛИШНЄ 
ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 
 

 
 
 

57 

Васенко О. Г., Верниченко-Цветков Д. Ю., Лунгу М. Л., Старко М. В. 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПІГМЕНТНОГО ФОНДУ РІЗНОТИПНИХ ДОННИХ ВІДКЛАДІВ 
ДЕЛЬТИ ДУНАЮ 
 

 
 

62 

Васенко О. Г., Ієвлєва О. Ю., Карлюк А. А., Божко Т. В., Свиридов Ю. В. 
ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ БУДІВНИЦТВА ОГОРОДЖУВАЛЬНОЇ ДАМБИ МОРСЬКОГО 
ПІДХІДНОГО КАНАЛУ ГСХ «ДУНАЙ-ЧОРНЕ МОРЕ» 
 

 
 

68 

Васенко О. Г., Ієвлєва О. Ю., Лунгу М. Л. 
ВПЛИВ НА ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ДЕЛЬТИ Р. ДУНАЙ 
 

 
72 

Васенко А. Г., Старко Н. В. 
ОЦЕНКА ВКЛАДА РАСТИТЕЛЬНОЯДНЫХ РЫБ В РЫБОПРОДУКЦИЮ ВОДНЫХ 
ОБЪЕКТОВ 
 

 
 

77 

Васютинская Е. А., Барбашев С. В., Киминчиджи М. И.  
УРБОГЕННЫЙ ХАРАКТЕР СОЗДАНИЯ ДЕФИЦИТА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В 
РЕГИОНАХ УКРАИНЫ 
 

 
 

82 

Витько В. И., Гончарова Л. И., Карташев В. В., Коваленко Г. Д., Хабарова А. В. 
ТРАНСГРАНИЧНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПРОЕКТНОЙ АВАРИИ С ОТРЫВОМ КРЫШКИ КОЛЛЕКТОРА 
ГЕНЕРАТОРА НА ЗАПОРОЖСКОЙ АЭС 
 

 
 
 

87 

Волошин В. С. 
ПЕРСПЕКТИВЫ МЕТОДОЛОГИЙ ПОДАВЛЕНИЯ ОТХОДОВ В ИСТОЧНИКЕ ИХ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
 

 
 

94 

Волошин В. С. 
ОСОБЕННОСТИ ВНЕШНЕГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ 
БРЮССЕЛЯТОРА ТЬЮРИНГА, КАК ОДИН ИЗ ВОЗМОЖНЫХ МЕХАНИЗМОВ 
ПОДАВЛЕНИЯ ОТХОДООБРАЗОВАНИЯ  В ИСТОЧНИКЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
 

 
 
 

99 

Волошин В. С. 
МОДЕЛЬ «ИНСТРУМЕНТ – ИЗДЕЛИЕ» В ПРОЦЕССАХ ОТХОДООБРАЗОВАНИЯ 
 

 
104 

Волошин В. С. 
МОДЕЛЬ «ИНСТРУМЕНТ – ИЗДЕЛИЕ» В ПРОЦЕССАХ ОТХОДООБРАЗОВАНИЯ 
СВОЙСТВА ОТХОДООБРАЗОВАНИЯ, ПРОЯВЛЯЕМЫЕ ПРИ КЛАССИФИКАЦИИ 
ФИЗИЧЕСКИХ, ХИМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ И ЯВЛЕНИЙ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССАХ И ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 
 

 
 
 
 

108 

Волошин В. С., Бутенко Э. О., Ярошук Е. П. 
МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ЭКОСИСТЕМЫ АКВАТОРИИ ГП «МАРИУПОЛЬСКИЙ 
МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ» В 2014 Г. 
 

 
 

112 

Волошин В. С. Бутенко Э. О., Ярошук Е. П. 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕЗАКТИВАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ПРИМЕРЕ Г. МАРИУПОЛЯ 
 

 
 

117 

Волошин В. С., Данилова Т. Г. 
УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ПРОМЫШЛЕННЫМИ ОТХОДАМИ 

 
121 



322 
 

 
Гоков О. М. 
ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АТМОСФЕРИ ВЕЛИКИХ ПОЖЕЖ: 
АТМОСФЕРНО-ІОНОСФЕРНА ВЗАЄМОДІЯ ТА ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 
 

 
 

127 

Гончаренко І. О., Пісня Л. А. 
ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТІВ ПОВОДЖЕННЯ З 
ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ  
 

 
 

129 

Гриценко А. В., Калугін В. Д., Тютюник В. В., Захарченко Ю. В. 
ОСОБЛИВОСТІ МОНІТОРИНГУ РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ЕКОСИСТЕМИ 
БЕЗПІЛОТНИМИ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ 
 

 
 

133 

Данченко Ю. М., Карєв А. І., Обіженко Т. М., Уманська Т. І., Яворська Д. Г. 
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ 
У КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛАХ НА ОСНОВІ ПОЛІОЛЕФІНІВ 
 

 
 

139 

Дегтярьов О. Д. 
ШЛЯХИ ЗМЕНШЕННЯ ШКІДЛИВОГО ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 
ГАЗОТУРБІННИХ ДВИГУНІВ НАЗЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ 
 

 
 

144 

Дмитрієва О. О., Варламов Є. М., Квасов В. А., Палагута О. А. 
СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ДАНИХ МОНІТОРИНГУ 
АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ В ЗОНАХ ТА АГЛОМЕРАЦІЯХ УКРАЇНИ 
 

 
 

148 

Доценко О. О., Маркіна Н. К. 
ЕКОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ РЕГУЛЬОВАНОЇ СХЕМИ ВІДВЕДЕННЯ ШАХТНИХ 
ВОД ДО ГІДРОГРАФІЧНОЇ МЕРЕЖІ 
 

 
 

152 

Дудар Т. В. 
УРАНОВА СПАДЩИНА УКРАЇНИ: ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ  
 

 
157 

Забара І. І., Сікідіна Т. М. 
НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ІНДУЦИРОВАНОЇ АКТИВАЦІЇ 
АКТИВНОГО МУЛУ (ХІМІЧНОГО МУТАГЕНЕЗУ)  НА ОЧИСНИХ СПОРУДАХ М. 
СУМИ 
 

 
 
 

162 

Задунай О. С., Азаров І. С. 
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПАКЕТІВ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ 
АНАЛІЗУ ДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕКОСИСТЕМІ 
 

 
 

167 

Зінченко І. В., Цитлішвілі К. О., Бикасов В. М. 
ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБУ ІНАКТИВАЦІЇ АНТИБІОТИКІВ ШЛЯХОМ ЙОГО 
ДЕСТРУКЦІЇ ОЗОНО-ПОВІТРЯНОЮ СУМІШШЮ З МЕТОЮ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ І 
ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ 
 

 
 
 

172 

Калініченко О. О., Мельников А. Ю., Лачин С. В., Нікітіна С. В., Черба О. В., 
Буштець С. П., Смаровидло І. М. 
ЯКІСТЬ ВОДИ р. СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ НА ТРАНСКОРДОННІЙ ДІЛЯНЦІ В 
МЕЖАХ с. ОГУРЦОВО 
 

 
 
 

175 

Карлюк А. А. 
АНТРОПОГЕННІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ 
ПОВЕРХНЕВИХ ВОД ОЗЕР ЛИМАНСЬКОЇ ГРУПИ ТА ДІЛЯНКИ РІЧКИ 
СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ  
 

 
 
 

180 

  



323 
 

 
Квасов В. А., Черба О. В. 
ВИКОРИСТАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ОЦІНКИ СТАНУ ДОВКІЛЛЯ В 
ДОСТУПНОМУ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ ВИГЛЯДІ 
 

 
 
 

184 

Коваленко Г. Д., Вітько В. І., Хабарова Г. В. 
ТРАНСКОРДОННИЙ ВПЛИВ ТЕС СУМІЖНИХ ДЕРЖАВ НА ЗАБРУДНЕННЯ 
АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ В УКРАЇНІ 
 

 
 

187 

Ковач В. О., Яцишин А. В., Краснов Є. Б., Пугач О. В. 
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СОРБЦІЙНОГО МЕТОДУ 
ЛІКВІДАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ПРИ РОЗЛИВАХ НАФТИ ТА 
НАФТОПРОДУКТІВ У ВОДНИХ ОБ’ЄКТАХ 
 

 
 
 

194 

Кожевникова М. Ф., Левенец В. В. 
ВЛИЯНИЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ НА РАДИАЦИОННУЮ СИТУАЦИЮ В 
Г. ХАРЬКОВЕ И ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ   
 

 
 

197 

Крайнюков О. М., Кот Ю. Г., Якушева А. В. 
ПОБУДОВА РЕГРЕСІЙНОЇ МОДЕЛІ З ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ КЛІТИН 
ЦІАНОБАКТЕРІЙ ANABAENA FLOS-AQUAE ЗА ПОКАЗНИКОМ 
СВІТЛОПРОПУСКАННЯ 
 

 
 
 

202 

Левонюк С. М., Удалов І. В. 
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РІВНІВ ЗАБРУДНЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД НА БУЧАЦЬКО-
КАНІВСЬКИХ ВОДОЗАБОРАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ДДАБ 
 

 
 

204 

Лисенко М. В., Снітко О. С. 
ЕКОЛОГІЧНИЙ ЧИННИК СТІЙКОГО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ 
СИСТЕМ 
 

 
 

207 

Луньова О. В., Улицький О. А., Єрмаков В. М. 
НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ 
ТЕХНОЕКОСИСТЕМ РАЙОНІВ ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ 
 

 
 

210 

Мазилов А. В, Сосипатров М. В., Гончаров И. Г., Светличная И. П. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА РАДИОНУКЛИДОВ И ИХ 
АКТИВНОСТИ В ПРОБАХ ГРАНИТА 
 

 
 

218 

Мельничук П. О., Брезицький В. І. 
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ СТАНУ 
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В УМОВАХ ПРОМИСЛОВО-МІСЬКОЇ АГЛОМЕРАЦІЇ 
М. ЗАПОРІЖЖЯ 
 

 
 
 

222 

Мельников А. Ю. 
ОСОБЛИВОСТІ МОНІТОРИНГУ ЗАБРУДНЕННЯ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ 
СКЛАДОВИХ ЕКОСИСТЕМИ р. ДУНАЙ В МЕЖАХ УКРАЇНИ 
 

 
 

224 

Михайлова Е. О. 
МОЖЛИВІ СПОСОБИ ОЧИЩЕННЯ ГАЗОВИХ ВИКИДІВ ВІД ОКСИДІВ НІТРОГЕНУ В 
УМОВАХ ВИРОБНИЦТВА КАЛЬЦИНОВАНОЇ СОДИ 
 

 
 

227 

Монин В. Л., Бурко В. А.  
АНАЛИЗ ВОДНОГО БАЛАНСА ГОРОДА МАРИУПОЛЯ 
 

 
232 

 
 

 
 



324 
 

Ніколайчук А. А., Галиш В. В., Картель М. Т., Тарасенко Ю. О. 
АЛЬТЕРНАТИВНИЙ СПОСІБ УТИЛІЗАЦІЇ РОСЛИННИХ ВІДХОДІВ ХАРЧОВОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ 
 

 
 

236 

 
Ольховик Ю. А., Барбашев С. В. 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЕМКОСТЬ ПЛОЩАДКИ ПОВЕРХНОСТНОГО ЗАХОРОНЕНИЯ 
«ВЕКТОР» 
 

 
 
 

238 

Пуговкін А. Ю., Буцький К. І., Міксон К. Б., Юрчук Т. О., Петрушко М. П. 
ТЕХНОЛОГІЯ КРІОКОНСЕРВУВАННЯ ГЕНЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ РИБ ДЛЯ 
ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ  
 

 
 

243 

Рашкевич Н. В., Пісня Л. А. 
ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ МІСЦЬ 
ВИДАЛЕННЯ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ 
 

 
 

247 

Романова К. О., Варламов Г. Б., Мухін М. С., У Цзунянь 
ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ЕНЕРГО-ЕКОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ 
ЕНЕРГЕТИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ІДЕНТИФІКАЦІЄЮ ЇХ ФАКТИЧНИХ 
ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
 

 
 
 

251 

Сєрікова О. М., Пісня Л. А., Стрельнікова О. О. 
МОНІТОРИНГ РІВНІВ ҐРУНТОВИХ ВОД ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ЗАГРОЗИ 
ПІДТОПЛЕННЯ МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 
 

 
 

255 

Сєрікова О. М., Пісня Л. А.,Стрельнікова О. О. 
ВИКОРИСТАННЯ ПРОТИФІЛЬТРАЦІЙНИХ ЗАВІС ДЛЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
ПІДТОПЛЕННЯ АВТОДОРІГ 
 

 
 

259 

Сидоренко В. Л., Азаров С. І. 
ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ТРАНСПОРТУВАННЯ 
ВІДПРАЦЬОВАНОГО ЯДЕРНОГО ПАЛИВА 
 

 
 

263 

Сосипатров М. В., Мазилов А. В., Ткаченко В. Н., Гордиенко Ю. А. 
КОНТРОЛЬ НАД ОЧИСТКОЙ СТОЧНЫХ ВОД ННЦ ХФТИ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ 
БЕРИЛЛИЕМ 
 

 
 

267 

Старко Н. В. 
РОСТ КАРАСЯ СЕРЕБРЯНОГО В КИЛИЙСКОЙ ДЕЛЬТЕ ДУНАЯ В РАЗНЫЕ ГОДЫ  
 

 
 

271 
Старко Н. В., Верниченко-Цветков Д. Ю., Миланич А. Ю., Карлюк А. А. 
СОВРЕМЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И ВОЗМОЖНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МАЛОГО ВОДОХРАНИЛИЩА НА Р. ГУСИНКА В ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
 
 
 

273 
Стороженко Ж. В., Стороженко Ю. В.  
ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
277 

Уберман В. І. 
ЕКОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ВОДНОГО ОБ’ЄКТА ДЛЯ НОРМАТИВНОЇ ГРОШОВОЇ 
ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 
 

 
 

281 

 
Фалендиш А. П., Сумцов А. Л., Костиркін О. В., Клецька О. В. 
ВПЛИВ НА ЕКОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ТЕПЛОВОЗІВ ПРИСАДКИ ДО ПАЛИВА 
DFC2020 

 
 
 
 



325 
 

 286 
Чумаченко С. М., Пісня Л, А., Дерман В. А., Михайлова А. В. 
ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

СТАНОМ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННОЇ ГЕОСИСТЕМИ  
 

 
 

288 

Чумаченко С. М., Пісня Л, А., Мошенський А, О., Сукало М. Л. 
ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ СТАНОМ 

ОБМЕЖЕНОЇ ЕКОСИСТЕМИ 
 

 
 

292 

Шматков Г. Г., Матухно Е. В. 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

 
 

299 

Юрченко А. І. 
ПРИНЦИПОВІ ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИХ РИСОВИХ 
ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ 
 

 
 

303 

Ярошенко К. К., Колябіна І. Л., Шабалін Б. Г., Бондаренко Г. М. 
КІНЕТИКА СОРБЦІЇ 90Sr ТА 137Cs БЕНТОНІТОВИМИ ГЛИНАМИ ЧЕРКАСЬКОГО І 
ГОРБКІВСЬКОГО РОДОВИЩ З МОДЕЛЬНИХ РОЗЧИНІВ РІДКИХ РАДІОАКТИВНИХ 
ВІДХОДІВ 
 

 
 
 

308 

Яценко Л. В. 
СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ДОВКІЛЛЯ УКРАЇНИ 
 

 
314 

Яцишин А. В., Попов О. О., Фаррахов О. В., Артемчук В. О., Куценко В. О. 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗРОБКИ ТА ВИКОРИСТАННЯ РОТОРНО-ПНЕВМАТИЧНОЇ 
ПОРШНЕВОЇ МАШИНИ В ГАЛУЗІ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ 
 

 
 

317 

 


	9. Rudenko G.G., Kravchenko V.A., Kulishenko A.E., et al. The simplified model of deironization and demanganization of wter on the clinoptilolite medium of filters // J. Water Chem. Technol. – 1988.–V. 10, N2. – Р. 115 – 118
	УДК 504.064.3:574
	25. Старко Н. Оценка экономической эффективности биологической мелиорации водоема-охладителя  Змиевской ТЭС в 2004-2011 одах / Н. Старко // Матеріали ХХІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2016. Вип. 22. ‒ С. 52-54. 

	Результаты исследований трансграничного воздействия па ОККГ
	Оценки радиационных последствий па оккг согласно требованиям НРБУ�97 и НРБ�99/2009
	Выводы
	Результаты исследования уровня загрязнения тяжелыми металлами воды и донных отложений акватории Мариупольского морского оргового порта, выполненные в июне 2014 года представлены в таблицах.
	Дегтярьов О. Д.

	УДК 504.064.3:574
	4. Концепцію створення Загальнодержавної автоматизованої системи «Відкрите довкілля». – [Електронний ресурс]. – Режим дотупу: https://menr.gov.ua/news/32130.html.
	За рік випробувань цього методу було доведено, що індуцирована активація активного мулу забезпечує ефективну боротьбу з итчастим спуханням активного мулу в аеротенках, а також цей метод призводить до збільшення швидкості і глибини вилучення забруднюючих речовин, особливо сполук азоту і фосфору (табл. 2).
	Таблиця 2 – Результати проведення методу індуцированої активації  мікроорганізмів активного мулу на станції очисних спорд у квітні 2019 року
	УДК 504.06 : 504.4.054
	Ковач В. О., канд. техн. наук,
	Яцишин А. В., д-р техн. наук, старш. наук. співр.,
	Краснов Є. Б.,
	Пугач О. В.,
	Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України», м. Київ, Україна
	УДК 504.064:556.314
	Левонюк С. М.,
	Український науково-дослідний інститут природних газів, м. Харків, Україна
	Удалов І. В., д-р геол. наук
	Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна
	Категорія значення визначається інтервалом значення в залежності від бала, отриманого при розрахунку комплексної оцінки,що наведено в таблиці 2.
	УДК 621.384.64: 613.06.027
	1. World Fire Statistics // International Association of Fire and Rescue Service. – 2018. – № 23. – 58 р.
	2. Eurostat Statistics Explained. Municipal waste statistics // Електронний ресурс – режим доступу: http://appsso.eurostt.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do.
	4. Санитарная очистка и уборка населенных мест: Справочник / А.Н. Мирный, Н.Ф. Абрамов, Д.Н.Беньямовский и др.; Под ред.А.Н. Мирного. – 2-е узд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1990. – 413 с.
	Рисунок 4 – Загальне (total), обмінне (ex) та необмінне (unex) поглинання радіонуклідів бентонітом Горбківського родовищ: 
	А) 137Cs; Б) 90Sr.
	Рисунок 5 – Загальне (total), обмінне (ex) та необмінне (unex) поглинання радіонуклідів Na�модифікованим бентонітом Черкського родовища (ПБА-20): 
	А) 137Cs; Б) 90Sr.

	УДК 620.91
	Яцишин А. В., д-р техн. наук, старш. наук. співр., 
	Попов О. О., д-р техн. наук, старш. наук. співр., 
	Фаррахов О. В., канд. техн. наук, 
	Артемчук В. О. канд. техн. наук, старш. наук. співр., 
	Куценко В. О.
	Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України», м. Київ, Україна
	Закладки Word
	o7
	o8
	o181
	o182
	o183
	o184
	o185
	n76
	n77
	n52
	n53
	n54
	n55
	n56
	n57
	n58
	n100
	n101
	n102
	n103
	n104
	n105
	n106
	n107
	n108
	n109
	n19
	n20
	n21
	n117
	n125
	n126
	n135
	n136
	n137
	n138
	n139
	n140
	n144
	n145
	n156
	n163
	n164
	n165
	n202
	n127
	n128
	n129
	n130
	n131
	n132
	n133
	n134
	n18
	n22
	n23
	n24
	n25
	n40
	n41
	n42
	n263
	n7
	n3
	i605847
	bookmark1
	n15
	n16
	n17
	n14


