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РЕФЕРАТ
Звіт про НДР 161 с., 9 табл., 5 рис., 6 додатків, 57 джерел.
Ключові слова: ТЕХНОЛОГІЇ ТА СПОРУДИ ФІТОРЕМЕДІАЦІЇ,
ПОВЕРХНЕВІ ВОДИ, ДРЕНАЖНІ ВОДИ, ЕВТРОФУВАННЯ, ЕКОЛОГІЧНА
НЕБЕЗПЕКА.
Об’єкт дослідження – технології (споруди) фіторемедіації для очищення
стічних вод населених пунктів та окремих підприємств.
Мета роботи – розробити настанови щодо використання технологій
(споруд) фіторемедіації для очищення стічних вод населених пунктів та окремих
підприємств. Впровадження наукових засад використання технологій
фіторемедіації для екологічно безпечного водовідведення.
Методи дослідження – використано комплекс методів, що містить:
лабораторні та натурні дослідження; системний комплексний підхід до аналізу
отриманих даних. Використані відомчі та інформаційні джерела, експертні
оцінки, структурно-логічні узагальнення.
Визначено: одним із ефективних і економічно вигідних засобів
покращення умов водовідведення у населених пунктах (для перехоплення
сполук азоту, фосфору, біогенних речовин, нафтопродуктів і забруднення
патогенними мікроорганізмами) є використання споруд фіторемедіації для
очищення поверхневих стічних і дренажних вод, очищення господарськопобутових стічних вод невеликих населених пунктів, окремих житлових районів,
підприємств та установ, а також доочищення господарсько-побутових стічних
вод після класичних біологічних очисних споруд; споруди фіторемедіації здатні
суттєво підсилити ефективність процесів очищення стічних вод за рахунок
використання природного потенціалу вищої водної рослинності до
самоочищення, що відповідає вимогам Основної (рамкової) Директиви
2000/60/ЄС від 23 жовтня 2009 року «Про встановлення рамок діяльності
співтовариства у сфері водної політики» та Директиви 91/271/ЄС «Про очистку
міських стічних вод».
Впровадження результатів роботи, а саме біологічного очищення усіх
категорій стічних вод і дренажних вод і дозволяє досягти екологічно безпечного
відведення цих вод у водні об’єкті
Результати роботи можуть бути використанні при прийнятті
обґрунтованих управлінських рішень щодо вибору пріоритетних технологій
екологічно безпечного водовідведення з територій населених пунктів України.
Споруди фіторемедіації можуть бути впроваджені в існуючі системи
водовідведення населених пунктів України, зважаючи на те, що вони не
потребують значної перебудови основних елементів системи водовідведення та
достатньо легко адаптуються до існуючих мереж водовідведення всіх категорій
стічних вод.
Ці настанови можуть застосовувати:
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− усі суб’єкти господарювання, що здійснюють скид стічних вод у водні
об'єкти;
органи виконавчої влади, що здійснюють регулювання, нагляд і контроль
за скидом всіх категорій стічних вод населених пунктів України

Умови одержання звіту: за договором. УКРНДІЕП, 61166, м. Харків, вул. Бакуліна, 6.
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ, УМОВНИХ ПОЗНАК,
ОДИНИЦЬ І ТЕРМІНІВ
У цьому звіті крім термінів, які визначені у законах та нормативних актах,
використовуються наступні терміни:
БСК – біохімічне споживання кисню у воді у стандартних умовах за певний
час (наприклад, БСК5 – за 5 діб). Інтегральний показник, що показує рівень
забруднення води.
ХСК – хімічне споживання кисню у воді. Інтегральний показник, що
показує рівень забруднення води.
БІС – Біоінженерні очисні споруди – споруди для очищення стічних вод,
основним конструктивним елементом яких є вищі водні рослини.
ВВР – Вищі водні рослини, життєдіяльність яких проходить тільки у
водному (занурені рослини, плаваючі тощо) або частково у водному середовищі
(повітряно-водні рослини тощо).
CW – Constructed Wetlands – дослівно штучно створене водно-болотне
угіддя. Термін використовується в зарубіжних країнах для позначення споруд
очищення води з використанням вищих водних рослин.
ШППВ – штучне поповнення підземних вод.
Біоінженерні споруди – споруди фіторемедіації, які поєднують у собі
основні елементи споруд ґрунтового очищення і систем для штучного поповнення
незахищених підземних вод і використовують як біофільтр вищі водні рослини.
Безпека споруди – властивість споруди не створювати загрозу для життя і
здоров’я людини, навколишнього середовища та об’єктів господарювання.
Біологічні ставки– споруди фіторемедіації, які являють собою штучно
створені водойми для глибокого очищення (доочищення) стічних вод з
використанням природних методів очищення.
Біоплато – споруда фіторемедіації, в якій вищі водні рослини відіграють
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роль біофільтрів, що обмежують або запобігають доступу забруднюючих речовин
у водний об’єкт. Потік води, що очищається, проходить через зарості повітряноводних рослин та занурені рослини. Використовуються різні типи біоплато:
поверхневе, наплавне, закрите гідропонного типу тощо.
Біологічна плівка (біоплівка), перифітон – сукупність мікроорганізмів на
поверхні завантаження біологічного фільтру та занурених у воду стеблах та листях
рослин.
Біоценоз – сукупність організмів, які населяють споруди біологічного
очищення (різні популяції бактерій, актиноміцетів, грибів, найпростіших, нематод
тощо).
Ботанічні майданчики – мілководні акваторії довільної конфігурації з
заростями ВВР, як правило, природного походження площею від декількох
одиниць до десятків гектарів, створювані в існуючих пониженнях рельєфу
місцевості або на спеціально обвалованих територіях.
Евтрофування вод – підвищення біологічної продуктивності (трофності)
водних об'єктів, зумовлене дією комплексу природних і антропогенних чинників,
перш за все збільшенням вмісту сполук біогенних елементів та патогенних
мікроорганізмів в стічних водах, які відводяться у водні об'єкти.
Загальносплавна

система

каналізації

–

система

каналізації,

що

складається з комплексу мереж і інженерних споруд, і призначена для спільного
відведення та очищення усіх видів стічних вод (господарсько-побутових,
виробничих, поверхневих).
Інфільтраційні води (у ґрунті) – води, що потрапили у ґрунт природним
або штучним шляхом.
Каналізація (стічних вод) – комплекс мереж та інженерних споруд, а
також технічних та санітарних заходів, які забезпечують організоване
приймання, відведення та очищення стічних вод з подальшим їх використанням
або випуском у водні об’єкти, а також перероблення відходів каналізаційних
8
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споруд для подальшої їх утилізації.
Макрофіти – у ботанічний класифікації повітряно-водні рослини.
Надійність

споруди

–

здатність

споруди

зберігати

нормативні

експлуатаційні властивості в штатних ситуаціях, передбачених проектом (або
технічними вимогами до нього) протягом усього розрахункового строку.
Напівроздільна система каналізації – система каналізації, за якої
проектують дві самостійні вуличні мережі, – господарсько-побутову і дощову (з
можливістю скидання надлишкової кількості дощових вод під час злив через
розподільні камери у водні об'єкти без очищення), а головні колектори, які
відводять усі види стічних вод на очисні споруди населеного пункту, проектують
як загальносплавні.
Неповна роздільна система каналізації – роздільна система каналізації, у
якій відсутня система мереж для організованого відведення поверхневих стічних
вод.
Поверхневі стічні води – стічні води, що утворюються внаслідок випадіння
атмосферних опадів (дощу і танення снігу чи льоду), а також поливання/зрошення
зелених насаджень, поливання або миття удосконалених покриттів тротуарів,
проїжджої частини автодоріг і вулиць на сельбищних територіях населених пунктів
та майданчиках об’єктів господарювання.
Регулююча ємність – споруда для регулювання витрати стічних вод.
Роздільна система каналізації – система каналізації в населеному пункті
або на промисловому підприємстві, що складається з декількох самостійних
каналізаційних мереж: господарсько-побутової (в яку, крім господарськопобутових, може скидатися частина виробничих стічних вод), виробничої (для
відведення забруднених виробничих стоків, які не допускають спільного
відведення та очищення разом із побутовими стоками), дощової тощо.
Система дощової (зливової) каналізації – система каналізації, що
складається з комплексу мереж і інженерних споруд (елементів благоустрою) для
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приймання, відведення та очищення поверхневих стічних вод.
Споруди фіторемедіації – енергоефективні інженерні споруди для
очищення стічних вод, розроблені на основі властивостей природних водноболотяних угідь, в яких проходять процеси мікробної трансформації та
фіторемедіації забруднень (органічні забруднення, завислі речовини, патогенні
мікроорганізми та біогенні елементи із стічних вод).
Стічні води – води, що утворилися в процесі господарсько-побутової і
виробничої діяльності (крім шахтних, кар'єрних і дренажних вод), а також
відведені з забудованої території, на якій вони утворилися внаслідок випадання
атмосферних опадів.
Схема каналізації – схема технічно і економічно обґрунтованого рішення
прийнятої системи каналізації з урахуванням місцевих умов з нанесенням у плані
каналізаційної мережі, місць розташування насосних станцій, очисних споруд та
випусків.
Термін (строк) експлуатації – встановлений у проекті проміжок часу,
протягом якого зберігається експлуатаційна характеристика об’єкта.
Технології фіторемедіації – комплекс методів екологічного очищення
води, ґрунтів та, навіть, атмосферного повітря з використанням рослинних
угруповань і пов'язаних з ними мікроорганізмів.
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ВСТУП
Першочерговими завданнями державної екологічної політики України в
забезпеченні сталого розвитку є створення безпеки життя і здоров’я людини,
безпечного стану довкілля, доступу до якісної питної води і безпечних харчових
продуктів, сприятливих умов для ведення господарської діяльності. Усі рішення
органів

державної

виконавчої

влади,

місцевого

та

територіального

самоврядування, повинні прийматися з визначенням оцінки їх можливого впливу
на здоров’я людини. Саме здоров’я людини визнано основним критерієм
ефективності функціонування усіх без винятку сфер господарської діяльності, а
забезпечення населення якісною і безпечною питною водою в належній кількості
визнане основним завданням органів виконавчої влади [1] – [2].
З метою запобігання виникнення надзвичайних екологічних ситуацій,
епідемій, пов’язаних з погіршенням якості води водних об’єктів – джерел
питного водопостачання, спричиненого антропогенним евтрофуванням та
мікробіальним забрудненням вод, ґрунтів та атмосферного повітря, які можуть
вплинути

на

здоров’я

людей,

необхідно

здійснення

комплексу

попереджувальних заходів, що вживаються для поліпшення стану вод. Особливо
це актуально у сучасних умовах, зважаючи на те, що процеси евтрофування
річок, ґрунтів та атмосферного повітря прогресують.
Існуючі системи водовідведення в Україні екологічно небезпечні
особливо в частині відведення поверхневих стічних та дренажних вод, які є
значним джерелом надходження біогенних елементів і органічних речовин,
патогенних мікроорганізмів у поверхневі водні об'єкти України. До складу
поверхневих стічних вод, які утворюються на території населених пунктів і
практично без очищення скидаються у водні об'єкти, крім забруднень завислими
речовинами,

нафтопродуктами,

біогенними

елементами,

органічними

речовинами надходить значна кількість патогенних мікроорганізмів. Близько
двох відсотків неочищених побутових стічних вод надходять у дощову
каналізацію внаслідок аварійних ситуацій на мережах і спорудах каналізації
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населених пунктів. Спричиняють бактеріальне забруднення поверхневих стічних
вод також несанкціоновані скиди побутових стічних вод від окремих будівель
фізичних осіб, суб’єктів господарювання у мережі дощової каналізації.
Враховуючи склад і концентрацію забруднень поверхневих стічних вод,
наявність підключень випусків побутової каналізації до мереж дощової
каналізації рекомендується застосування біологічного очищення поверхневих
стічних вод, оскільки механічне очищення не зменшує в них вміст біогенних
елементів, органічних речовин, а головне кількості патогенних мікроорганізмів,
що призводить до значного ступеня евтрофування поверхневих водних об’єктів.
Зменшенню небезпеки для здоров’я та життєдіяльності людини,
пов’язаного з антропогенним евтрофуванням водних об’єктів, сприятиме
перевлаштування водовідведення в екологічно безпечне, що є стратегічним
завданням на шляху країни до сталого розвитку. Для покращення стану водних
об’єктів України запропоновано впровадження споруд фіторемедіації, які дають
змогу реального переходу до екологічно безпечного водокористування.
Мікробіальне забруднення поверхневих водних об’єктів є одним із
основних чинників високого рівня інфекційної захворюваності населення.
Незважаючи на те, що основний ризик захворювання населення у разі
мікробіального забруднення припадає на питне водокористування, існує також
ризик виникнення інфекційних хвороб і у разі рекреаційного використання
водного середовища. Цей аспект створює значне соціальне напруження, оскільки
спалахи епідемій з провідним водним фактором передачі збудника відрізняються
гострим характером ураження великої кількості населення за короткий проміжок
часу. Інфекційні патогени, що передаються через водне середовище: бактерії –
Salmonella, Yersinia, Campilobacter, Vibrio

cholera. Shigella, Legionella,

Aeromonas; віруси – Picornavivuses (inc. VHA), Adenoviruses, Parvoviruses, Small
round viruses, Hepatitis viruses, Papovaviruses; простіші (гельмінти – Giardia,
Criptosporidium, Entramoeba histolitica, Balantidium coli, Naegleria+ Acantamoeba,
Dracunculus medinesis, Schistosoma.
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На даний період такі захворювання як гепатит А, черевний тиф, паратиф,
бактеріальна дизентерія, а також захворювання, що викликані E.coli все ще
залишаються серйозною загрозою у багатьох країнах Європи і світу. За даними
ВООЗ у період з 1986-1996 рр. зафіксовано понад 710 інфекційних спалахів, що
асоціювались з водними об’єктами, які використовувались в рекреаційних цілях
та для питного водопостачання у країнах Європи: Албанії, Хорватії, Чехії,
Англії, Естонії, Греції, Угорщини, Ісландії, Латвії, Мальти, Румунії, Словакії,
Словенії, Іспанії, Швеції.
Найбільш поширеними видами мікроорганізмів, що визначені як
патогенні або умовно патогенні є кишкові палички, стафілокок та сальмонела.
Вражає різке зростання кількісних показників наявності кишкових бацил у
водних об’єктах. Порівняно з 40-ми роками ХХ ст. їх кількість зросла більше ніж
у 500 разів.
Евтрофовані водні об’єкти підпадають під дію Директиви 91/271 «Про
очистку міських стічних вод» від 21.05.1991 [3], як такі, що уражені "цвітінням",
або відносяться до зон, які потребують особливої уваги з більш суворою
регламентацією антропогенного навантаження, а отже потребують обмеження
скиду біогенних і органічних речовин і запобігання забруднення патогенними
мікроорганізмами.
«Цвітіння» ціанобактерій сприяє розвитку у водному середовищі
небезпечного епідемічного вібріону холери. У прісній воді за відсутності
масового розвитку ціанобактерій холерний вібріон зберігає життєздатність
протягом 4-7 діб. В умовах «цвітіння» СЗВ поверхневих вод спостерігається
тривале виживання холерного вібріону у скупченнях ціанобактерій. При
«цвітінні» холерний вібріон концентрується у слизовому чохлі водоростей, в цих
умовах вміст клітин вібріону збільшується від 1000 до 5000 разів, а його
життєздатність зберігається до 15-ти місяців.
Ефективним

і

економічно

вигідним

заходом

покращення

умов

водокористування і екологічного стану водних об’єктів є впровадження споруд
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фіторемедіації для очищення поверхневих стічних і дренажних вод, очищення
господарсько-побутових стічних вод малих населених пунктів та окремих
об’єктів, підприємств та установ. Використання цих споруд забезпечує
зменшення в очищених стічних водах органічних сполук, біогенних елементів,
нафтопродуктів та їх знезараження. Доочищення господарсько-побутових
стічних вод після споруд біологічного очищення необхідно у разі їх скиду до
поверхневих водних об’єктів зі значним ступенем евтрофованості.
Принцип роботи споруд фіторемедіації (Constructed Wetlands) заснований
на використанні природного процесу очищення, який протікає у водній товщі та
прикореневій зоні фільтруючих ґрунтів і власне ґрунтах (при фільтрації), та які є
субстратом для формування біогеоценозів вищих водних рослин. Використання
споруд фіторемедіації дає можливість впровадження біологічного очищення для
всіх категорій стічних і дренажних вод і дозволяє досягти екологічно безпечного
відведення цих вод у водні об’єкті. Природною екосистемою функцією цих
споруд є поглинання рослинами вуглецю з атмосфери і перетворення його на
органічний вуглець, очищення і зволоження повітря [4].
Споруди фіторемедіації можуть бути впроваджені в існуючі системи
водовідведення стічних вод населених пунктів України. Вони не потребують
значної перебудови основних елементів систем водовідведення та достатньо
легко адаптуються до існуючих систем водовідведення стічних вод.
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1 Сучасний стан водовідведення у населених пунктах,

розташованих на евтрофованих водних об’єктах
Для України, як і для більшості країн світу, рекомендації міжнародних
самітів у Ріо-де-Жанейро (1992 р.) і у Йоганнесбурзі (2002 р.) щодо необхідності
переходу до сталого еколого-соціально-економічного розвитку є не просто
актуальними, а життєвонеобхідними. Стратегічною метою розвитку нашої
держави є перетворення її природно-ресурсного потенціалу в підґрунтя
економічного зростання, що відповідає розумінню сутності сталого розвитку з
позиції світової спільноти [5] – [7].
Сталий

соціально-економічний

розвиток

будь-якої

держави

супроводжується формуванням безпечного стану довкілля та життєдіяльності
людини, забезпеченням прийнятного рівня екологічної безпеки, спираючись на
досконалу правову систему, що базується на гуманістичних і демократичних
ідеях та принципах міжнародного права.
Ефективна сучасна екологічна політика має інтегрований характер, що
означає необхідність присутності природоохоронної складової, екологічних
орієнтирів та пріоритетів у всіх сферах діяльності. При цьому прямі
природоохоронні заходи органічно доповнюються екологічно сприятливим
режимом господарювання. Відновлення водойм, лісів, земель тощо не тільки
сприяють реставрації довкілля та покращенню умов життєдіяльності населення,
але й створюють базу для подальшого екологічно збалансованого економічного
розвитку держави.
У розв’язанні проблеми забезпечення соціально-економічного прогресу
провідну роль відіграють водні ресурси, оскільки водна складова є невід’ємною
частиною

соціальної,

економічної,

екологічної

сфер

суспільства.

Водокористування розглядається як найважливіший природний чинник, який
визначає особливості розвитку суспільства, зростання економіки, розміщення
продуктивних сил, комфортність життя населення, стан здоров’я та генофонду
людства.

16

Згідно з Водним кодексом України, водокористування – це використання
води (водних об’єктів) для задоволення потреб населення і галузей економіки
[8].
Якісне і достатнє водокористування розглядається як один з основних
чинників безпеки країни [9].
Незадовільний стан водних ресурсів є однією з найбільш гострих
екологічних проблем світу, в тому числі й нашої країни. Причиною значного
дефіциту водних ресурсів, що спостерігається в Україні, є не тільки кількісна їх
обмеженість, але і якісне виснаження внаслідок незадовільної екологоводогосподарської ситуації на більшості водних об'єктів, що мають істотне
господарське значення [10].
Зосередження на забудованих територіях багатьох джерел шкідливих
викидів у атмосферне повітря та скидів забруднюючих зворотних вод у водні
об’єкти та на поверхню ґрунту призвело до погіршення їх екологічного стану,
забруднення вод, зниження запасів водних ресурсів. Якісний стан водних
ресурсів в Україні знижується внаслідок перманентного скиду недостатньо
очищених та неочищених зворотних вод від населених пунктів. Особливо
уразливими виявилися водні екосистеми малих річок, в басейнах яких
формується

понад

60%

водних

ресурсів

України,

що

є

джерелами

водопостачання населення. Процеси екологічних змін у багатьох водних
об’єктах носять деградаційний характер, що у кінцевому результаті негативно
відображається на життєдіяльності та здоров‘ї мешканців цих регіонів.
Згідно з “Національним планом дій з гігієни довкілля....” [11] та Указом
Президента України “Про стан безпеки водних ресурсів держави та якість питної
води в містах і селах України” [12], усі рішення органів державної виконавчої
влади, місцевого та регіонального самоврядування, повинні прийматися з
визначенням оцінки їх можливого впливу на здоров'я населення. Здоров’я
населення визнано основним критерієм ефективності функціонування всіх без
винятку сфер господарської діяльності, а забезпечення населення міст та інших
населених пунктів питною водою в належній кількості та необхідної якості –
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основним завданням органів виконавчої влади. Поліпшення екологічного стану
басейнів рік та якості питної води визнано пріоритетним напрямком і державної
політики України у галузі охорони навколишнього середовища, використання
природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки.
Такий підхід відповідає вимогам міжнародних нормативних документів,
зокрема рекомендаціям Основної (рамкової) Директиви ЄС 2000-08-15
“Упорядкування діяльності ЄС в галузі водної політики” [13], Директив “Міські
стічні води” 91/271/ЄС [14], “Питна вода” 76/160/ЄС [15].`
За запасами води, доступними для використання, Україна – одна з
найменш забезпечених країн Європи. Сумарні ресурси прісної води в Україні в
середній за водністю рік складають: поверхневий стік, який щорічно формується
на її території - близько 51 км3; приплив транскордонних вод оцінюється в 160
км3 щорічно. Однак розподілені ці ресурси нерівномірно як у просторі, так і у
часі. Забезпеченість регіонів України у водних ресурсах наведено у табл. 1.1. З
табл. 1.1 видно, що найкраще забезпечені водою північний та північно-західний
регіони, тоді як на півдні країни її не вистачає.
У багатьох регіонах України власні водні ресурси майже повністю
вичерпані. З метою їх перерозподілу в часі та за територією для покриття
дефіциту води в Україні створено значну кількість водосховищ та гідротехнічних
споруд (наприклад, канали Дніпро-Донбас, Дніпро-Інгулець, Сіверський Донець
–Донбас тощо). Тільки каскад дніпровських водосховищ акумулює 43.71 млрд.
м3 води, головним чином, для покриття дефіциту у воді Донбасу, Кривбасу,
Харкова [17].
Середня питома забезпеченість в розрахунку на душу населення місцевими
поверхневими водними ресурсами в Україні становить 1.0 тис. куб.м на рік. За
цим показником Україна знаходиться в гірших умовах у порівнянні з іншими
країнами (табл. 1.2).

Таблиця 1.1 – Ресурси річкового стоку України, куб. км
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Приплив

Місцевий стік

Загальні ресурси

Області
Україна
АР Крим
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернігівська
Чернівецька

середній
рік
157,4
8,48
1,87
52,1
3,15
0,56
5,37
52,4
4,81
44,4
49,2
3,63
0,63
3,43
135,2
49,5
4,67
3,34
5,45
1,75
54,3
7,68
46,4
26,12
8,88

маловод середній маловод
ний рік
рік
ний рік
121,7
52,4
29,7
0,91
0,43
4,29
2,47
1,16
1,04
2,18
0,94
32
0,87
0,14
1,47
1,02
0,24
0,23
3,15
1,05
2,86
7,92
4,47
32,7
0,62
0,13
2,6
4,5
2,17
26,7
2,04
0,76
30,5
0,95
0,27
1,42
1,46
0,45
0,24
4,92
2,66
1,40
0,57
0,16
102,7
0,35
0,076
30,4
1,94
0,76
2,71
2,33
1,27
1,73
2,45
1,15
2,70
1,81
1,05
0,86
1,66
0,71
32
0,14
0,02
4,26
2,14
1,06
28,5
1,01
0,41
17,35
3,45
1,95
4,92
1,23
0,49

середній маловод
рік
ний рік
209,8
151,4
0,91
0,43
11,0
5,96
4,05
1,91
53,0
32,5
4,40
1,70
3,71
1,28
13,3
7,29
53,1
33,1
9,40
4,77
46,4
28,8
50,2
31,3
5,09
2,00
5,55
3,00
4,00
1,71
135,6
102,8
51,5
31,6
7,00
3,56
5,79
2,71
7,26
4,10
3,41
1,50
54,4
32,0
9,82
5,35
47,4
29,1
29,57
19,42
10,1
5,60

Питомі середні
місцеві ресурси,
тис. куб. м
на 1 кв. на одну
км
людину
86,8
1,04
33,7
0,36
93,2
1,34
107,9
2,04
27,3
0,23
38,5
0,20
105,4
2,17
618,7
6,13
22,8
0,30
330,2
3,14
76
0,45
11,0
1,12
54,7
0,54
225,7
1,80
23,2
0,4
10,5
0,14
67,4
1,14
115,9
1,96
102,9
1,88
131,2
1,55
52,9
0,55
4,9
0,11
103,9
1,44
48,3
0,68
108,2
2,61
151,8
1,31

Джерело: [16]
Таблиця 1.2 – Забезпеченість населення Землі прісною водою
Континент, країна

Річний об’єм
річкового стоку, км3

Об’єм стоку на душу
населення, м3/рік

Європа

3100

4850

Азія

13190

6465

Африка

4225

12250

Північна Америка

5950

19100

Південна Америка

10380

56100

Австралія

1965

109000

Вся суша

38530

10963

Україна

87,1

1814

Джерело: [18]
Аналіз кількісної характеристики поверхневих водних ресурсів в Україні
показує, що запаси їх у державі обмежені і розміщені суттєво нерівномірно.
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Аналіз умов водопостачання свідчить, що якість води у поверхневих
водних об’єктах України значно погіршується внаслідок перманентного скиду у
водні екосистеми забруднених зворотних вод (недостатньо очищених та без
очищення). У 2018 р. частка забруднених стічних вод у загальному водовідведенні складала 17,6 %, а в окремі попередні роки досягала 38,7% (2005 р.)
за рахунок зростання скиду стічних вод без очищення.
Особливо уразливими виявилися водні екосистеми озер, водосховищ,
малих річок. Процеси екологічних змін у багатьох водних об’єктах, особливо у
промислово розвинутих густозаселених регіонах, носять деградаційний характер
[19].
За інформацією Департаменту гідрометслужби і моніторингу Мінприроди
України [18] на сьогодні в нашій державі майже не залишилося водних об‘єктів,
які б за екологічним станом належали до першої категорії (найкращої). У
доброму стані знаходяться лише невеликі річки Карпат і Гірського Криму. Вода
більшості водних об‘єктів України на сучасному рівні класифікується як
забруднена і брудна (4 – 5 клас якості).
Найгірший екологічний стан спостерігається в басейнах річок Дніпра,
Сіверського Дінця, річках Приазов‘я, окремих притоках Дністра, Західного Бугу,
де вода характеризується як дуже брудна (6 - 7 категорія - найгірші). За
гідробіологічними показниками більшість водних об‘єктів (61% контрольованих
водних об‘єктів) перебуває у стані надмірної екологічної напруги (річки Дніпро,
Дунай, Південний та Західний Буг, Дністер, Кальміус, Кальчик, Казенний
Торець, Тетерів, Рось, Унава). Значній частині водних об‘єктів властиві елементи
екологічного та метаболічного регресу (річки Стир, Сіверський Донець, Уди,
Лопань, Мокра Плотва, Тиса, Латориця, Прут). Порушення якості води досягло
таких рівнів, які ведуть до деградації водних екосистем [20].
За даними звітів Мінприроди, ДГНС та інших державних установ, які
здійснюють контроль за якісним станом водних ресурсів, найчастіше та
найістотніше порушуються нормативи якості води, які регламентують величини:
БСК; біогенних речовин; нафтопродуктів; фенолів; важких металів (зокрема
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міді, цинку, марганцю) [18],[21]. У різних басейнах кількість перевищень
гранично допустимих обмежень на скидання забруднюючих речовин у
поверхневі водні об‘єкти – джерела питного водопостачання та риборозведення
– значно коливається.
У малих річках і ставках, порівняно зі значними водними об’єктами,
спостерігаються значно вищі рівні забруднення, особливо біогенними
речовинами та їх замулення внаслідок розорювання заплав і вирубування лісів,
лісових смуг, створення на берегах звалищ. Враховуючи те, що у басейнах малих
річок формується понад 60% водних ресурсів країни, їх збереження від
висихання і забруднення дає можливість розв’язання проблеми водних ресурсів
в Україні.
Негативний вплив існуючого водокористування на водні ресурси
зумовлюється безповоротним водоспоживанням і надходженням забруднюючих
речовин у водні об‘єкти, що призводить до виснаження та погіршення якості
водних ресурсів [18],[ 22]. У 2018 р. у поверхневі водні об’єкти України скинуто
5210 млн. м3 зворотних вод, з них забруднених стічних вод 952 млн. м3. Характер
забруднюючих речовин, які містять зворотні води від індустріальних джерел,
залежить значною мірою від специфіки промисловості. Треба також мати на
увазі, що невеликий за об’ємом скид небезпечних токсичних речовин може
завдати водним екосистемам значно більшої шкоди, ніж більший за обсягом скид
менш небезпечних речовин.
Нерівномірність складу і об’ємів зворотних та інших забруднених вод, які
надходять до водних об‘єктів, спричиняє відповідні коливання їх якості води, а
отже, дестабілізацію умов існування біологічної складової водних екосистем. Як
наслідок, ускладнюються умови адаптації водної біоти до антропогенного
впливу, порушується нормальний перебіг процесів метаболізму та зменшується
інтенсивність самоочищення. Крім того, це ускладнює процеси водопідготовки
питної води з поверхневих джерел.
Одним з найістотніших чинників, що негативно впливають на якість
поверхневих вод, є їх антропогенне евтрофування, яке на відміну від природного,
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є наслідком діяльності людини і полягає у швидкому підвищенні трофності
водойм внаслідок надходження до них біогенних елементів і органічних речовин
у кількостях, що значно перевищують звичайні природні рівні [22] – [23].
З точки зору інтересів людини-споживача водних і біологічних ресурсів
поверхневих водних об'єктів, накопичення у воді біогенних елементів,
посилення темпів і інтенсивності первинного утворення органічних сполук
призводить до негативних наслідків як соціальних так і технологічних та
економічних [24] – [25].
До групи соціальних негативних наслідків евтрофування відноситься
підвищення

захворюваності

населення

під

впливом

гідрохімічного

та

гідробіологічного забруднення води та інтенсивного «цвітіння» синьо-зеленими
водоростями. При масовому розвитку і відмиранні водоростей у воду надходить
значна кількість метаболітів, деякі з них мають токсичну, алергенну та
канцерогенну дію.
До групи технологічних наслідків належить ускладнення технологічного
процесу

водопідготовки:

для

питного

водопостачання;

в

оборотному

водопостачанні і замкнутих циклах; в системах теплових і атомних
електростанцій; для технічного водопостачанні тощо. Економічні наслідки
пов’язані із збільшенням витрат на водопідготовку, скороченням природноресурсного потенціалу водного об'єкта, у тому числі рекреаційного і
рибогосподарського; погіршенням якості продукції за рахунок погіршення
якості води; необхідністю проведення оздоровчих заходів серед населення;
витратами на розробку і реалізацію технічних рішень щодо поліпшення
водогосподарської ситуації, а також з витратами на здійснення комплексу
природоохоронних

заходів

на

водозборі,

спрямованих

на

зниження

антропогенного навантаження і досягнення еколого-гігієнічної безпеки.
В Основній (рамковій) Директиві ЄС 2000/60/ЄС [26] райони питних
водозаборів та водойми, що зазнають антропогенного евтрофування, віднесені
до зон, які підлягають особливій охороні, з більш суворою регламентацією
антропогенного навантаження.
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«Цвітіння» синьо-зелених водоростей у водних об’єктах, через ймовірну
присутність речовин токсичної дії у окремих їх представників, створює значний
ризик еколого-медичному благополуччю життєдіяльності населення. При
масовому розвитку і відмиранні водоростей у воду надходить значна кількість
метаболітів, деякі з них мають токсичну, алергенну та канцерогенну дію.
Розвиток процесу антропогенного евтрофування та його екологосоціальні, медичні і економічні наслідки в Україні набули таких масштабів, що
оцінка впливу евтрофування на стан водних об’єктів – джерел питного
водопостачання, а також розробка і обґрунтування шляхів зменшення
негативного впливу водного фактора на здоров‘я населення повинно
розглядатися як державне завдання [27].
Таким чином, аналіз якісної характеристики поверхневих водних ресурсів
в Україні свідчить про їх незадовільний стан, що є однією з основних і найбільш
гострих еколого-економічних проблем нашої країни. Однією з головних причин
цього є перманентне скидання у водні об‘єкти неочищених та недостатньо
очищених стічних вод від населених пунктів, наслідком якого являється
інтенсивне антропогенне евтрофування водних об’єктів, особливо водосховищ.
Зважаючи на викладене вище, а також враховуючи екологічну ситуацію,
яка склалася в останні десятиріччя, в Україні потрібні нові екологічні підходи у
галузі використання, охорони, відтворення водних ресурсів як на рівні
практичної діяльності, так і вироблення політичних рішень у напряму
впровадження стратегії сталого розвитку в галузі водокористування, що
ускладнюється недосконалістю методологічної бази [28].
Однією з найважливіших вимог при вирішенні водогосподарських і
водоохоронних завдань є не тільки забезпечення задовільної якості поверхневих
вод, але й збереження сприятливих умов відтворення водних ресурсів. Цю умову
неможливо виконати без забезпечення стабільного функціонування екосистеми
водного об'єкта, без збереження її цілісності та стійкості.
Раціональне та ефективне використання водних ресурсів при сучасному їх
несприятливому екологічному стані можливе за умов високого рівня їх
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вивченості як об’єктів зі складною структурою та розгалуженою системою
природних і господарських зв’язків, наявність ймовірної інформації щодо їх
екологічного стану, яка необхідна для своєчасного прийняття управлінських
рішень, розроблення прогнозів і обґрунтування комплексу водоохоронних
заходів.
При такій постановці питання потрібне як підвищення теоретичного рівня
досліджень, так і збільшення їх практичної результативності на базі
усвідомлення нових концептуальних підходів щодо вибору ефективних еколого
орієнтованих управлінських рішень [29] – [33].
Успішне розв’язання цього питання можливе лише при науково
обґрунтованому вивченні ситуації, що склалася у сфері екологічної безпеки, у
галузі водних ресурсів та наданні конкретних пропозицій і рекомендацій щодо
вдосконалення системи її регулювання. У зв’язку з тим, що водні об’єкти
являють за своєю сутністю емерджентні системи, які знаходяться під постійною
дією різноманітних чинників природного та антропогенного походження,
науково-методичні

основи

екологічно

безпечного

водокористування

та

практичний механізм управління ним повинні ґрунтуватися на сукупності
загальнонаукових, екологічних, гігієнічних та географічних принципів, підходів
та методів.
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2.

Необхідність

впровадження

еколого

безпечного

водовідведення в населених пунктах
Зростаючі

процеси

урбанізації

формують

єдиний

природно-

антропогенний комплекс, утворений населенням та докорінно перетвореним або
штучно сформованим людиною середовищем мешкання - конгломерат
промислових, енергетичних, комунальних та інших об‘єктів, який є потужним
джерелом навантаження на довкілля. Наслідками посилення антропогенного
впливу на навколишнє природне середовище населених пунктів є не тільки
погіршення його екологічного стану, але й негативний вплив на здоров'я
населення, що створює низку глобальних еколого-гігієнічних і соціальних
проблем.
З усіх компонентів динамічного розвитку критичного стану екосфери
населених пунктів значущість водного фактору найвища, оскільки наявність
водних ресурсів у достатній кількості задовільної якості є не тільки одним з
визначальних аспектів розподілу та розвитку продуктивних сил, але й первинним
чинником життєзабезпечення людини, який визначає рівень та якість життя
населення [34] – [36].
В той же час, існуючий на сьогодні ресурсний підхід має суттєві недоліки
і неспроможний забезпечити необхідний рівень водокористування в усіх галузях
господарства, гарантувати збереження життєдіяльності населення та охорону
водних екосистем. Такий підхід не відповідає вимогам законодавства України, а
також міжнародному рівню у цій галузі. Це призводить до зниження
ефективності управління водокористуванням, і, як наслідок – до виснаження
його водних ресурсів та загрози екологічній безпеці держави.
Досягнення екологічно небезпечного водокористування можливе лише за
умови побудови та реалізації екосистемного водокористування. Основною
сутністю нового екологічно безпечного водокористування повинно бути
недопущення такого антропогенного навантаження на водні об‘єкти, яке
призведе до порушень стабільності їх екосистем [37].
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Забезпечення якісного водопостачання з поверхневих водних об‘єктів
неможливе без збереження і охорони вод та поліпшення стану їх водних
екосистем. Тому наразі проблема збереження водних екосистем на найближчий
період та перспективу стає домінуючою. Забезпечення екологічно безпечного
водокористування можливе при здійсненні цілеспрямованої і ефективної
діяльності щодо задоволення потреб населення та галузей економіки у воді
шляхом збереження і охорони вод та поліпшення існуючого стану водних
екосистем, як складових водогосподарського комплексу населених пунктів.
Під екологічно безпечним розуміють таке водокористування, при якому
усунені негативні наслідки впливу антропогенних та природних чинників на
життєдіяльність населення, зберігається стан захищеності джерел та систем
водопостачання від небезпеки, яка спричинена порушенням визначених
нормативів у

сфері

питного

водопостачання

[38], або

рекреаційного

водокористування, зокрема вирішуються проблеми водопостачання, які
пов’язані з евтрофуванням поверхневих водних об’єктів, що використовуються
як джерела питного або технічного водопостачання та в рекреаційних цілях.
Управління водопостачанням, так само, як і водовідведенням в населених
пунктах, ґрунтується на нормативно-правовій базі з урахуванням стану водних
екосистем, комплексній екологічній та соціально-економічній оцінці стану
водних екосистем і їх спеціальному контролі, оперативних та довгострокових
технологіях водопостачання.
Нормативно-правова база екологічно безпечного водопостачання враховує
наступне:
•

еколого-медичний ризик від забруднення водних об’єктів різними
інгредієнтами;

•

особливості спільного використання гігієнічних, водогосподарських і
екологічних нормативів якості вод;

•

гармонізацію підходів до нормування якості води в України та в
європейських державах;
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•

критерії прийняття рішення щодо використання поверхневих вод для
питного водопостачання в конкретному населеному пункті.
При забезпеченні екологічно безпечного водопостачання здійснюють

комплексну еколого-соціальну оцінку стану поверхневих водних об’єктів
регіону та їх спеціальний контроль. Ця оцінка повинна бути сформульована на
принципах міждисциплінарного підходу до оцінювання впливу забруднення
водних об’єктів різними інгредієнтами на стан їх водних екосистем.
Комплексне еколого-соціальне оцінювання поверхневих водних об’єктів
являє собою багаторівневий процес послідовних дій, який містить:
• розробку програм екологічних досліджень водних екосистем та екологосоціальних (медичних) досліджень умов життєдіяльності мешканців
населених пунктів, розташованих на узбережжі водних об‘єктів;
•

дослідження основних чинників формування стану водних екосистем та
умов життєдіяльності населення, які включають як характеристику їх
сучасного стану, так і основні чинники впливу на екосистеми та
життєдіяльність населення;

•

визначення екологічної оцінки стану водних екосистем, яка містить
оцінку стану водного середовища та донних відкладів;

•

дослідження

основних

життєдіяльність

чинників

населення,

впливу

які

водного

включають

фактору

на

характеристику

демографічного стану населення, його соціально-побутові умови,
захворюваність, а також результати дослідження екологічного стану
водних об’єктів;
•

проведення медичних досліджень впливу водного чинника на стан
здоров’я населення та визначення потенційного ризику захворюваності
населення внаслідок водокористування зазначеним водним об’єктом;

•

розробку

комплексної

еколого-соціальної

оцінки

безпечності

життєдіяльності населення при водокористуванні, що розглядається
(стосовно поверхневих водних об’єктів).
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Комплексне еколого-соціальне оцінювання стосується всіх водних
об’єктів, особливо евтрофованих водойм, схильних до „цвітіння”.
Поверхневі водні об‘єкти являють собою відкриті саморегулюючі системи,
режим формування якості вод у яких визначається поєднанням та взаємодією
різних груп чинників [38] –[40]. Група внутрішніх чинників характеризує водний
об‘єкт та внутрішньо водоймові процеси в ньому - морфометрічні, гідрохімічні
гідробіологічні. Група зовнішніх чинників поєднує гідролого-гідрографічні
умови формування водних екосистем з характеристиками водозбору, характеру
рельєфу, геоморфологічної будови, характером ґрунтового та рослинного
покриву. До зовнішніх чинників формування стану водних екосистем
відносяться і кліматичні умови, які у значній мірі визначають виникнення,
інтенсивність та тривалість „цвітіння” синьо-зелених водоростей в води
евтрофованих водних об’єктах.
Найбільшого впливу водні екосистеми зазнають від антропогенних
навантажень, джерелами яких є промислові підприємства, комунальні
господарства населених пунктів, що розташовані на ділянках водозбірних
басейнів, а їх виробничі, господарсько-побутові та поверхневі стічні води
відводяться у водні об’єкти. Впливають на стан водних об’єктів і неорганізовані
поверхневі стічні води, які стікають по рельєфу місцевості і без очищення
потрапляють до них.
Склад поверхневих стічних, як організованих, так і неорганізованих, у
значній мірі залежить від рівня антропогенного навантаження на територію
населеного пункту, його благоустрою, складу ґрунтів, рельєфу тощо. Суттєві
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря призводять до забруднення
території пилом, важкими металами, які містяться у джерелах викидів
промислових підприємств, і під час дощів потрапляють у поверхневі стічні води.
Розташовані на водозбірній площі водних об’єктів звалища та полігони твердих
побутових, виробничих відходів є також джерелом забруднення поверхневих
стічних вод органічними та біогенними сполуками, а також інших речовин, які
складаються на цих полігонах. Таким чином, поверхневі стічні води можуть бути
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своєрідним комплексним показником рівня антропогенного навантаження на
різні компоненти довкілля населеного пункту – атмосферне повітря, водне
середовище, ґрунти.
Суттєвим джерелом забруднення водних об’єктів є аварійні ситуації на
системах водовідведення, на очисних спорудах і промислових підприємствах, в
результаті яких неочищені стічні води потрапляють до водних об’єктів.
Вплив антропогенних чинників у формуванні якісного складу вод,
особливо в межах населених пунктів, дедалі збільшується і на сьогодні вони
становлять реальну загрозу забруднення наших річок та водойм.
При дослідженні водних екосистем слід враховувати, що не тільки водне
середовище, але і донні відклади у ряді випадків можуть бути джерелом
забруднення вод - вторинного забруднення.
Внаслідок „цвітіння” синьо-зелених водоростей у водоймах відбувається
зменшення видового різноманіття, збільшення чисельності та біомаси окремих
компонент фітоценозу, спрощення екосистеми, підвищення чисельності та
біомаси мікроорганізмів, зменшення видового різноманіття зоопланктону та
зообентосу, скорочення чисельності цінних порід риб, посилення паразитарних
захворювань риб та інших гідробіонтів, погіршення якості морепродуктів за
рахунок накопичення у них різних хімічних сполук, у тому числі токсинів синьозелених водоростей.
Досить негативним екологічним наслідком „цвітіння” поверхневих вод є
зниження стійкості водних екосистем до зовнішнього впливу, зниження їх
здатності до саморегуляції та підтримки на необхідному рівні гомеостатичних
процесів.
До негативних соціальних наслідків „цвітіння” води слід віднести [41] – [42]:
•

підвищення ризику появи у воді біологічно активних речовин, у тому
числі токсичних – метаболітів та продуктів розкладу водоростей;

•

погіршення

якості

води

за

органолептичними,

санітарно-

мікробіологічними показниками;
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•

підвищення

ризику

утворення

шкідливих

речовин

у

процесі

водопідготовки питної води за діючими технологіями (утворення
діоксинів при хлоруванні води, забрудненої фенольними сполуками та
ін.);
•

погіршення умов життєдіяльності населення і підвищення ризику
здоров’я

людини

при

токсичному

цвітінні

(гафська

хвороба,

коньюктивити, алергія, токсикози, хвороби печінки тощо);
•

накопичення канцерогенних нітрозоамінів під впливом підвищеного
вмісту нітратів, нітритів;

•

бактеріальне,

вірусне,

грибкове

забруднення

води

внаслідок

біологічного забруднення, що супроводжує „цвітіння”.
Для прісних вод України найбільшу токсикологічну загрозу несуть синьозелені водорості. У процесі їх життєдіяльності та відмирання у воду потрапляють
шкідливі речовини – альготоксини. Серед екзогенних метаболітів водоростей
ідентифікують понад 300 речовин різного хімічного походження (амінокислоти,
пептиди, вуглеводні, феноли, аміни, альдегіди тощо). Деяким з них притаманна
токсична дія на теплокровних тварин та людину. Альготоксини акумулюються у
водній екосистемі, іноді трансформуються, але зберігають при цьому
токсичність. Найбільша кількість альготоксинів звичайно потрапляє у воду
водойм – джерел водопостачання при масовому відмиранні водоростевої маси.
Інтоксикація може відбуватися при питному водопостачанні, купанні у
„квітучій” водоймі, при споживанні риби тощо. Негативно впливає та стан
здоров’я людей не тільки вода у період її „цвітіння” синьо-зеленими
водоростями, але і повітря, яке забруднене летючими сполуками, що
виділяються з накопичень водоростей, які розкладаються.
За результатами оцінювання стану евтрофованих водних екосистем
можливе послідовне прийняття рішень щодо здійснення заходів для зменшення
негативного впливу „цвітіння” на життєдіяльність населення (табл. 2.1) [2].
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Таблиця 2.1 – Перелік оперативно-попереджувальних заходів для зменшення негативного впливу води з евтрофованих
водних об’єктів на водокористувачів
Рекомендації (заходи) для зменшення негативного впливу евтрофування
водойм

Характеристика
класів якості води
у поверхневих
водних об’єктах

Вплив евтрофування на водні
екосистеми

Прогнозна оцінка ситуації

1

2

3

І,
«відмінна»
Дуже чиста вода

2,
«добра вода»

Відсутність будь-яких проявів
негативного впливу.

Поява плівок на поверхні води,
пригноблення
функціонування
особливо чутливих організмів.
Перешкоди при водопідготовці,
потрапляння
живих
клітин
водоростей .

Малоймовірне погіршення
наявного стану.
Можливе погіршення
«дуже чистої води» до
класу «доброї», чистої води
бажаної якості.
Малоймовірне погіршення
наявного стану.
Можливе погіршення
«доброї» чистої води до
класу «задовільної» слабко
забрудненої прийнятної
якості.

Поява
шару
спливаючих Малоймовірне погіршення
наявного стану.
водоростей,
порушення
збалансованості
продукції
і
деструкції,
уповільнення
3,
самоочищення, зміна видової і
«задовільна»
слабко забруднена популяційної розмаїтості.
вода
Ускладнення
процесів
Можливе погіршення
водопідготовки.
Погіршення
«задовільної», слабко
мікробіологічних показників води, забрудненої води до класу
поява запахів, присмаків.
«обмежено придатної»
небажаної якості.

Соціальні

Технологічні

4

5

Дозволяються всі види водокористування, в тому Робота систем
числі відповідні до існуючих дозволів на
водопідготовки у
спеціальне водокористування.
штатному режимі.

1. Повідомити населення про можливе
погіршення якості води.
2. Попередити водогосподарські установи про
можливе погіршення екологічної ситуації.

1. Повідомити населення про необхідність
тривалого кип’ятіння водопровідної води.
2. Рекомендувати населенню застосування
побутових засобів доочищення води (фільтрів
тощо).
3. Обмежити рекреаційне водокористування.

Повідомити водогосподарські установи про
можливе порушення екологічної безпеки.

1. Посилення
контролю за роботою
споруд.
водопідготовки.
2. Збільшення доз
коагулянтів, часу
відстоювання води.

1. Посилення
дезінфекції води.
2. На перспективу –
розроблення
рекомендацій щодо
модернізації систем
водопідготовки.
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Продовж. табл.1.3
1

2

4,

Утворення плям «цвітіння» і
нагінних мас водоростей, різке
погіршення якості води,
пригноблення функціонування
багатьох гідробіонтів аж до
заморів; мікробіальне забруднення
вод.

Вода «посередня», На системах водопідготовки
обмежено придатна забивання фільтрів, обростання
устаткування.

5,
вода дуже сильно
забруднена

Поява запахів і присмаку,
альготоксинів; погіршення стану
здоров'я найбільш чутливих груп
населення.
Товщина шару скупчення
водоростей досягає декількох см,
відбувається інтенсивне
забруднення вод, зростає їх
токсичність, спостерігаються
замори безхребетних і риб,
відбувається деградація
екосистеми.
Водний об’єкт нe може бути
використаний як джерело питного
водопостачання.

3

4
1. Рекомендувати населенню вживання
бутильованої води.
2. Заборонити рекреаційне водокористування.
3. Посилити перевірку водопідготовки
Малоймовірне погіршення підприємств, що вживають в технологічному
наявного стану.
процесі воду за ДСанПіН 2.2.4.171 «Гігієнічні
вимоги до води питної, призначеної для
споживання людиною».
4. Рекомендувати медичним установам розробити
профілактичні заходи для сенсибілізованої
частини населення.
1. Попередити водогосподарські установи про
можливу тимчасову заборону на використання
Ймовірне погіршення
джерела водопостачання.
наявного стану.
2.Рекомендувати медичним установам посилити
протиепідеміологічний контроль щодо
екологічно обумовлених захворювань.
1.Заборонити використання водного об’єкту як
джерела питного водопостачання.
Поліпшення наявного стану 2. Організувати інформування населення про стан
ймовірне.
водного об’єкта, про надзвичайні екологічні
ситуації, які можуть негативно вплинути на
здоров’я людей.
Заборонити використання водного об’єкту як
Поліпшення наявного стану
джерела питного водопостачання.
малоймовірне.

5

1. Задіяти додаткові
засоби очищення води
за гідробіологічними
показниками.
2. На перспективу –
розроблення
рекомендацій щодо
впровадження нових
технологій очищення
води.

Перехід на
альтернативні джерела
водопостачання.
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Запропоновані заходи щодо зменшення негативного впливу „цвітіння”
на життєдіяльність населення досить затратні і можуть суттєво обмежити
нормальну життєдіяльність населення.
Для зменшення негативного впливу евтрофування водойм при їх
використанні для питного водопостачання населених пунктів необхідне
впровадження довгострокових та оперативних технологічних заходів.
Заходи довгострокового виконання пов’язані з поступовим зменшенням
обсягів скидання неочищених і недостатньо очищених стічних вод населених
пунктів, зі збільшенням водообміну водойми (якщо можливо), з очищенням
русла водойми від донних відкладів, які є джерелом вторинного забруднення,
впровадженням споруд фіторемедіації тощо.
Оперативно-попереджувальні

заходи

спрямовані

на

зменшення

негативного впливу на водокористувачів води евтрофованих водних об’єктів.
Характер цих заходів залежить від фактичного рівня евтрофування водойми.
Тому прийняття рішень щодо проведення оперативних технологічних і
технічних заходів визначається за результатами оцінювання стану евтрофованих
водних екосистем.
Під

екологічно-безпечним

розуміється

комплекс

водовідведенням

санітарних

заходів

та

у

населених

інженерних

пунктах

споруд,

що

забезпечують збір, очищення та відведення стічних вод усіх категорій з території
населених пунктів у водні об’єкти, при якому не порушуються нормативні
вимоги щодо стану екосистем водних об’єктів - приймачів стічних вод, за умови
задоволення потреб населеного пункту.
При

впровадженні

у

практику

екологічно

безпечної

системи

водовідведення особливої актуальності набуває розроблення методичних основ
та технічних заходів оперативного контролю всіх категорій стічних вод.
Оперативний контроль якості води здійснюється з метою визначення
перевищення

встановлених

норм

за

контрольованими

показниками

і

найбільшою мірою відповідає реалізація концепції граничного визначення
величин цих показників.
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Одним із ефективних заходів управління водовідведенням в конкретному
населеному пункті є вибір відповідних технологій екологічно безпечного
водовідведення з урахуванням особливостей цього населеного пункту (рельєфу
місцевості, розташування житлових масивів та зон рекреації, існуючої мережі
водовідведення тощо) і прилеглих водних об’єктів.
За функціональним призначенням і характером використання територія
міста поділяється на сельбищу, виробничу і ландшафтно-рекреаційну.
В

процесі

господарсько-побутової

та

виробничої

діяльності

на

забудованих територіях утворюються господарсько-побутові та виробничі стічні
води. Система каналізації складається з комплексу мереж та інженерних споруд
для збирання та очищення стічних вод, перероблення відходів з цих споруд та
відведення у водні об’єкти очищених вод. Внаслідок випадання атмосферних
опадів (дощів, танення снігу), а також поливання або миття покриттів тротуарів,
проїзної частини автодоріг та вулиць на сельбищних територіях населених
пунктів та майданчиків об’єктів господарювання утворюються поверхневі стічні
води. Приймаються та відводяться на очищення або у водні об’єкти поверхневі
стічні води системою дощової (зливової) каналізації або ж існуючої в окремих
районах населених пунктів загальносплавною каналізацією.
Аналіз умов функціонування існуючих систем водовідведення в населених
пунктах та ефективності їх роботи дозволяє встановити, що екологічна небезпека
цих систем стосовно погіршення стану поверхневих водних об’єктів та умов
екологічно безпечного водокористування пов’язана з:
-

неповним охопленням очищенням усіх видів стічних вод, що

відводяться з населених пунктах системами водовідведення, у загальному
обсязі скидання зворотних вод у поверхневі водні об’єкти частка забруднених
стічних вод становить 17%, з них скидається без очищення 3,5%. Поверхневі
стічні води скидаються без очищення практично у повному обсязі;
-

незадовільним технічним станом споруд, конструкцій, обладнання

і мереж водовідведення та їх значною зношеністю внаслідок закінчення
нормативного строку експлуатації;
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-

невиконанням планово-попереджувальних ремонтів, порушенням

регламенту експлуатації та недостатньої надійності функціонування в умовах
екстремальних природних явищ;
-

кількість аварій на водовідвідних мережах значно перевищує

відповідний рівень у країнах Європи. Частка надзвичайних ситуації, які
пов’язані із аваріями на об’єктах життєзабезпечення населених пунктів, в
середньому становлять близько 19% загальної кількості надзвичайних
ситуацій техногенного характеру і має тенденцію до зростання;
-

витік стічних вод з пошкоджених каналізаційних мереж спричиняє

їх потрапляння у ґрунти, у мережі відведення поверхневих стічних вод, які без
очищення скидаються у водні об’єкти та у водопровідні мережі, що призводить
до ускладнення санітарно-епідеміологічної ситуації;
-

залповими

скидами

виробничих

стічних

вод

у

систему

водовідведення.
В існуючих очисних спорудах каналізації населених пунктів відсутні
конструктивні елементи для перехоплення в аварійних ситуаціях стічних вод зі
вмістом забруднюючих речовин, які перевищують допустимі концентрації
біологічного способу очищення, що ускладнює роботу очисних споруд
каналізації, призводить до порушення режиму їх роботи та не забезпечує
нормативний рівень очищення стічних вод;
- відсутністю автоматизованої системи оперативного безперервного
контролю за якістю припливних стічних вод, що надходять на очисні споруди;
- використання на діючих очисних спорудах каналізації традиційних
технологічних схем очищення стічних вод, у яких не було передбачено
спеціальних споруд для біологічного видалення азоту і фосфору і на яких на разі
досить складно забезпечити очищення стічних вод від біогенних елементів до
нормативних вимог;
- недостатнім впровадженням конструктивних доповнень (парапетів,
бордюрів, кюветів тощо) на всіх прибережних територіях, що перешкоджають
надходженню у водні об’єкти неорганізованих поверхневих стічних вод;
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- недосконалими умовами приймання поверхневих стічних вод у вуличні
мережі, що призводить до засмічення та замулення трубопроводів та водних
об’єктів;
- недостатнім використанням в системах поверхневого водовідведення
населених пунктів, невеликих річок, струмків, водотоків, які протікають по їх
території, зі збереженням їх природного відкритого русла для відведення
дощового стоку при зливах, дощах рідкої повторюваності та запобігання
затопленню територій.
Таким

чином,

в

існуючій

системі

організації

та

управління

водокористуванням в населених пунктах основна увага приділена задоволенню
потреб щодо водопостачання та водовідведення.
Проблема збереження екосистем водних об’єктів, розташованих у зоні
впливу населених пунктів, тільки визначається, але практично не враховується.
Це призводить до екстенсивного водокористування, виснаження водних
ресурсів, загрози екологічній безпеці держави. Для запобігання цьому необхідно
внести суттєві корективи до існуючих систем водовідведення в населених
пунктах, шляхом підвищення їх екологічної безпеки відносно поверхневих
водних об’єктів-водоприймачів їх стічних вод.
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3 Використання технологій (споруд) фіторемедіації – шлях
екологічно безпечного водовідведення в населених пунктах
Основними вимогами екологічно безпечного водовідведення населених
пунктів України є:
• забезпечення екологічно стійкого функціонування водного об‘єкту як
елемента природного середовища зі збереженням властивостей водних
екосистем до відновлення якості води.
•

зменшення небезпеки для здоров’я та життєдіяльності людини, пов’язаного з

погіршенням якості води у водних об’єктах, їх евтрофуванням.
З урахуванням цих вимог сформульовано мету функціонування системи
екологічно безпечного водовідведення - це відведення усіх видів стічних вод з
території населених пунктів за умови забезпечення збереження або поліпшення
стану екосистем водних об’єктів - приймачів стічних вод.
З метою покращення стану водних об’єктів, створення безпечних умов
водокористування

запропонована

організація

екологічно

безпечного

водовідведення (ЕБВ) усіх видів стічних вод в населених пунктах України, де
основна роль належить впровадженню ефективних технічних і технологічних
заходів щодо перевлаштування систем водовідведення в екологічно безпечну
систему. Це є особливо актуальним для зменшення негативного впливу на
водокористувачів води евтрофованих водних об’єктів. Технологічні заходи ЕБВ
(ТЗ ЕБВ) є принципово новими для України і відповідають сучасному рівню
досягнень у галузі захисту вод і відносяться до категорій «найкращі доступні
технології», які затверджені в країнах ЕС.
Біоінженерні споруди (різновид споруд фіторемедіації) з 1983 р. пройшли
лабораторні і натурні дослідження і включені більш ніж у 400 проектів
водоохоронних комплексів, що споруджуються в різноманітних регіонах
України, держав СНД, Німеччині [43]–[49].
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Технологічні заходи екологічно безпечного водовідведення (ТЗ ЕБВ)
Характеристика

технологічних

заходів

екологічно

безпечного

водовідведення повинна базуватись на відповідності критеріям та вимогам, які
встановлюються до неї. Основні технологічні заходи ЕБВ спрямовані на
запобігання та усунення наслідків негативного впливу антропогенних та
природних чинників на стан водних об’єктів – джерел питного водопостачання,
охорону вод від забруднення, забезпечення екологічної та санітарно-гігієнічної
безпеки вод. Характеристика зазначених технологічних заходів наведена нижче.
ТЗ 1 Очищення поверхневих стічних вод на біоінженерних спорудах.
Одним з досить ефективних та відносно дешевих видів споруд
біологічного очищення та доочищення вод є біоінженерні споруди (БІС). Для
очищення поверхневих стічних вод влаштовуються біоінженерні споруди (БІС)
[50]–[51] з вищою водною рослинністю (ВВР), а також використовуються
існуючі ставки з ВВР, що не є джерелами питного водопостачання, непридатні
для купання і спорту та не використовуються в рибогосподарських цілях. У цих
ставках і біоінженерних спорудах з ВВР крім поверхневих стічних вод
здійснюється очищення господарсько-побутових стічних вод, які в аварійних
ситуаціях стають поверхневими.
ВВР дозволяє очищати стічні води від завислих та біогенних речовин
(сполук азоту, фосфору), нафтопродуктів. Досвід експлуатації існуючих споруд
типу БІС за кордоном і в Україні показує, що процеси знезараження, які
проходять у біоценозі БІС, ліквідують хвороботворні мікроорганізми і вода на
виході із споруд не є джерелом поширення інфекцій.
Для ефективної роботи ставків з ВВР і БІС вміст завислих речовин у
поверхневих стічних водах не повинен перевищувати 500 мг/дм3. У разі
перевищення цієї концентрації ці споруди необхідно доповнити відстійниками,
кількість яких повинна бути не менше двох за умови, що всі відстійники є
робочими. Методика розрахунку параметрів БІС наведена у [50]. На випуску
стічних вод із відстійника розміщується розподільча камера, з якої поверхневі
стічні води на очисні споруди надходять трубопроводом, діаметр якого

38

визначають розрахунковою витратою поверхневих стічних вод. Розподільча
камера обладнується переливним трубопроводом, яким відводяться дощові води
у водний об’єкт при тривалих опадах і опадах рідкої повторюваності.
Розрахунковий об'єм дощових вод буде направлятися на очисні споруди, а об'єм,
що перевищує розрахунковий, переливним трубопроводом скидатиметься у
водний об'єкт. За 7.3.4 ДБН В.2.5-75 для попередніх розрахунків діаметру
переливного трубопроводу рекомендується збільшити витрату скидних вод у 1,3
рази. Після механічного очищення на відстійниках поверхневі стічні води
доочищаються у ставках з ВВР або біоінженерних спорудах, на яких із стічних
вод інтенсивно видаляються елементи мінерального живлення (азот, фосфор,
калій), які відіграють важливу роль в життєдіяльності вищої повітряно-водної
рослинності; видаляються також речовини органічного походження, що
характеризуються показником БСК, нафтопродукти, феноли, метали (залізо,
марганець, цинк, мідь, хром тощо) [51].
БІС являє собою басейн або канал, що містять фільтруюче середовище
(пісок, щебінь місцевих кар'єрів), у товщі якого формуються зарослі вищих
водних рослин (рис. 3.1).
Споруди є простими в експлуатації, не особливо чутливими до змін витрат
води і концентрації забруднень. Площа БІС коливається від декількох сотень
квадратних метрів до десятків гектарів, потужність фільтруючої товщі з
мікроорганізмами – 0,6 – 1,0 м, товщина шару води в споруді – 0,3 – 1,0 м.
В залежності від вихідних концентрацій нормованих інгредієнтів,
зовнішніх чинників (температури повітря, величини атмосферних опадів,
інсоляції) і режиму експлуатації, час контакту потоку з біогеоценозом, при якому
досягається максимальний ефект очищення, для різноманітних сполук складає
від 0,5 до 6 діб.
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Умовні познаки: 1 – дамби; 2 – фільтруюча товща;3 – вищі водні рослини;4
– коренева маса; 5 – дрена; 6 – колектори; 7 – трубопровід подачі забрудненої
води; 8 – споруда для регулювання витрат; 9 – споруда для подачі води у БІС;10
–водомірна рейка; 11 – відвідний трубопровід; 12, 13 – пристрої для вимірювання
витрат.
Рисунок 3.1 – Схема біоінженерної споруди
На рис. 3.2 наведено залежність ступені очистки стічних вод від часу
контакту [43].
За основними забруднюючими речовинами поверхневих стічних вод,
ступінь очищення на БІС становить: за БСК та ХСК – 65% - 90%; нафтопродуктів
– 20% - 90%; завислих речовин – 96% - 98%; амонію, нітратів – 60% - 90%;
бактерій E-Coli, мікроводоростей – 96% - 98% [43].
У біоінженерних спорудах об‘єднуються основні елементи споруд
грунтового очищення з гідробіоценозами біоплато або біоставків з ВВР.
Відмінною рисою БІС є штучно сформований біогеоценоз, кількісні і якісні
характеристики складових компонентів якого формуються під безпосереднім і
опосередкованим впливом ВВР. У БІС використовуються ВВР з добре
розвиненою кореневою системою – очеретом звичайним, рогозом, комишем
озерним тощо. На БІС для очищення стічних вод використовується весь
комплекс фізичних, фізико-хімічних, хімічних і біохімічних процесів.
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Біоінженерні споруди пройшли лабораторні та натурні дослідження і
набули

широкого

застосування

у

водоохоронних

комплексах,

що

споруджуються в різноманітних регіонах України, держав СНД та країн ЄС.

доба
Рис. 3.2 – Ефективність очищення стічних вод на БІС в залежності від часу
контакту:
Межі застосування графіку: 1 – азот нітратний – 10-200 мг/дм3;
2 – азот амонійний – 1-100 мг/дм3;
3 – органічні речовини (за ХСК)– 50-400мг/дм3;
4 – сульфати – 500-3000 мг/дм3;
5, 6, 7 – натрій, магній, кальцій – до 500 мг/дм3.
ТЗ 2 Очищення поверхневих стічних вод на міських очисних спорудах
каналізації населеного пункту
Цей захід доцільно використовувати за умови: неповного використання
виробничих потужностей існуючих очисних споруд каналізації та технічної
можливості спільного очищення господарсько-побутових та поверхневих
стічних вод; наявності «уразливих зон» на водному об’єкті, його евтрофування і
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більш суворих вимог гігієнічних та рибогосподарських до якості очищених
стічних вод, які скидаються у водний об’єкт; необхідністі знезаражування
очищених поверхневих стічних вод.
Подача забрудненої частини поверхневих стічних вод на очисні споруди
каналізації населених пунктів здійснюється за умов їх регулювання ємностями
(РЄ), які розміщують на майданчиках нових насосних станцій або існуючих
насосних станцій каналізації населеного пункту. Поверхневі стічні води
насосними станціями перекачуються на очисні споруди в нічні години.
На території очисних споруд каналізації необхідно передбачити
будівництво спеціальних ємностей (РЄ-1 та РЄ-2) для приймання поверхневих
стічних вод, а в аварійних ситуаціях і висококонцентрованих господарськопобутових та виробничих стічних вод
Для контролю складу стічних вод передбачено центральний пункт
оперативного управління, з якого забезпечується збір інформації від датчиків
автоматизованої системи контролю стічних вод, вибір управлінських рішень та
видача команд на автоматизовану запірно-регулюючу апаратуру.
Через широку мережу міжелементних трубопроводів забезпечується
подача стічних вод встановленими витратами на очисні споруди у відповідності
до прийнятих управлінських рішень.
Ступінь очищення стічних вод, що скидаються у водні об’єкти, повинен
відповідати вимогам діючих вимогам [52]–[53].
ТЗ 3 Будівництво двох акумулюючих ємностей на БОС для регулювання
ПСВ та перехоплення залпового скидання висококонцентрованих стічних вод.
Для приймання та регулювання витрати поверхневих стічних вод, а в
аварійних ситуаціях перехоплення залпового скидання висококонцентрованих і
господарсько-побутових та виробничих стічних вод на території очисних споруд
каналізації необхідно передбачити будівництво спеціальних регулюючих
ємностей (РЄ-1 та РЄ-2). З цих ємностей забруднені води подаються на очисні
споруді з витратою, яка в суміші з іншими господарсько-побутовими,
виробничими та поверхневими стічними водами забезпечить допустиму
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концентрацію забруднених речовин для біологічного способу очищення.
Число регулюючих ємкостей повинно бути не менше 2, обидві робочі. Об’єм
кожної ємності приймається за умови перехоплення нею залпового скидання
стічних вод, забруднених понад вимоги біологічного очищення.
Регулюючі ємності РЄ-1 та РЄ-2, використовуються для приймання
поверхневих стічних вод та їх подачі на очисні споруди з витратами, які не
перевищують їх проектної потужності.
ТЗ 4 Локальне очищення ПСВ з території автостоянок, автозаправок,
торгових центрів зі скидом в дощову каналізацію населеного пункту.
Особливістю хімічного складу поверхневих стічних вод, що відводяться з
найбільш забруднених ділянок сельбищних зон (автобусних станцій, торгових
центрів, автостоянок, АЗС, тощо), є підвищений вміст нафтопродуктів 30–60
мг/дм3 і свинцю [54]–[55]. Поверхневі стічні води з цих територій перед
скиданням у дощову каналізацію населеного пункту або у централізовану
систему загальносплавної каналізації повинні очищатися на локальних очисних
спорудах. У цих локальних очисних спорудах необхідно передбачити
будівництво піско-бензомаслоуловлювачів для очищення поверхневих стічних
вод від нафтопродуктів та завислих речовин, контрольних колодязів з
пристроями для вимірювання складу очищених стічних вод перед їх скидом у
дощову

або

у

загальносплавну

каналізацію.

Проектування

піскобензомаслоуловлювачів слід здійснювати відповідно до вимог ДБН В.2.315, ДСТУ-Н Б В.2.5-71.
Конструкція бензомаслоуловлювача з гідравлічним затвором висотою
1500 мм і фільтром наведена на рис. 3.3.
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Умовні познаки: 1 – трубопровід для подачі стічних вод, Ø = 150; 2 –
трубопровід для відведення стічних вод, Ø =150; 3 – вентиляційна труба, Ø = 50;
4 – фільтр
Рисунок 3.3 – Бензомаслоуловлювач
Відведення мастил здійснюється відкачуванням ручними насосами.
Вентиляція здійснюється через вентиляційну трубу, витяжна частина якої
виводиться на газони.
ТЗ 5 Застосування дощоприймачів з приямком для осаду
Досвід експлуатації дощоприймальних колодязів без приямків для осаду
показав, що за умови надходження поверхневих стічних вод з вмістом завислих
речовин понад 1000 мг/дм3 спостерігається збільшення аварійної закупорки
трубопроводів дощової каналізації, замулення та зменшення пропускної
здатності водостоків.
Відновлення пропускної здатності водостоків і видалення осаду є
трудомісткою роботою та потребує використання потужної техніки протягом
тривалого часу. Захаращення дощоприймачів та дощоприймальних колодязів
дощової каналізації призводить до затоплення окремих території населених
пунктів. Для попередження осідання завислих речовин та ущільнення осаду у
трубопроводах дощової каналізації необхідно внести зміни до ДБН В. 2.5-75 та
рекомендувати будівництво дощоприймальних колодязів з приямком для осаду
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як при напівроздільній, так і при роздільній системах каналізації і обов’язково
на підключеннях до колекторів зі швидкістю течії води менше 0,8 м/с.
Конструкції дощоприймальних колодязів з приямком для осаду, а також для
збору сміття та затримання плаваючих і тонучих речовин наведені на рис. 3.4.

Рисунок 3.4 – Тип прибордюрних дощоприймальних колодязів з приямком
для осаду

Рисунок 3.5 – Тип дощоприймального колодязя, що влаштовується на
площах та перехрестях доріг, з корзиною для збору сміття та приямком для осаду
Конструкції дощоприймальних колодязів, наведені на рис. 3.4, 3.5, можуть
бути застосовані як при будівництві мереж дощової каналізації, так і при їх
реконструкції.
ТЗ 6 Очищення ПСВ з окремих територій, які мають самостійний випуск у
водний об’єкт на ставках-відстійниках
В залежності від місцевих умов, витрат забруднених вод та характеристик
існуючого водовідведення при його упорядкуванні найбільш економічно
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доцільним за капітальними та експлуатаційними затратами може бути
будівництво локальних очисних споруд (ЛОС) дощової каналізації на кожному з
випусків поверхневих стічних вод у водні об’єкти. Побудова ЛОС для окремих
басейнів водозабору дозволяє уникати використання багатьох насосних станцій
та обладнання, зменшує енергоємність.
Очисні споруди поверхневих стічних вод повинні будуватися для кожного
водозбірного басейну, який має випуск у водойму [56], і розміщуватися на
гирлових ділянках дощових колекторів.
Для очищення поверхневих стічних вод перед їх випуском у водні об’єкти
рекомендується влаштовувати такі споруди:
-

ставки-відстійники або резервуари;

-

ставки з вищою водною рослинністю (ВВР).

При виборі технології очищення стічних вод дощової каналізації потрібно
враховувати обсяги та склад поверхневих стічних вод, а також наявність вільних
площ для розміщення очисних споруд. При цьому найбільш доцільною
спорудою є ставки з вищою водною рослинністю.
Всі очисні споруди повинні бути обладнані устаткуванням для затримання
і видалення плаваючого сміття, нафтопродуктів та випадаючого осаду. Для
затримання сміття у головній частині споруди потрібно передбачити решітки або
інше устаткування для механічного видалення сміття. Нафтопродукти повинні
затримуватися у секціях відстійнику.
Перед очисними спорудами на колекторах дощової каналізації необхідно
влаштувати розподільчі камери для відокремлення забрудненої частини
поверхневого стоку і його відведення на очисні споруди (рисунок 2.8, схема 1).
Найбільш доцільним є споруди, що забезпечують акумулювання, відстоювання
та відведення дощових і талих вод тривалістю 1 – 2 доби (рисунок 3.6, схема 2).
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Умовні познаки: ТК – точки контролю якості очищених поверхневих
стічних вод; 1 – колектор дощової каналізації; 2 – розподільча камера; 3 –
трубопровід скиду стічних вод у водний об'єкт; 4 – очисні споруди; 5 –
акумулююча ємність; 6 – трубопровід відведення очищених стічних вод у водний
об'єкт.
Рисунок 3.6 – Принципові схеми очистки дощових стічних вод на
локальних очисних спорудах
Ставки-відстійники розміщуються:
-

відокремленими від водного об'єкта з водоскидом у водний об’єкт

або у колектор дощової каналізації;
-

відокремленими каскадного типу з двома секціями розміщеними на

різних рівнях;
-

на сполученні з водним об'єктом влаштуванням відокремлюючої

дамби збірно-розбірного типу.
Ставки-відстійники повинні бути секційними, що дозволяє періодично їх
очищати без відключення їх від каналізаційної мережі.
При епізодичному характері утворення і надходження на очищення
поверхневих стічних вод ставок-відстійник працює в контактно-проточному
режимі. Більша частина стічних вод відстоюється в цій споруді в контактних
умовах протягом «бездощового періоду», а потім витісняється стічними водами
наступного дощу. В проточному режимі ставок-відстійник працює тільки при
тривалих і інтенсивних опадах.
Дотримання режиму витіснення освітленої води із ставка при надходженні
вод на очищення здійснюється шляхом коридорного проходження, або
влаштування додаткової секції.
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ТЗ 7 Організаційно-технічні заходи щодо зменшення кількості завислих
речовин, що виносяться поверхневим стоком або поліпшення санітарного стану
водозбірних територій
Організація регулярних прибирань територій, проведення своєчасного
ремонту дорожнього покриття, огородження зон зелених насаджень бордюрами,
які затримують змив ґрунту під час дощів на дорожні покриття.
ТЗ 8 Збільшення площ каналізованих територій
Сприяє перехопленню та організованому відведенню ПСВ мережами
дощової каналізації, а їх очищення, зменшення кількості завислих речовин та
інших забруднюючих речовин, які під час дощів, сніготанення разом з ПСВ по
рельєфу місцевості надходять у водний об’єкті, забруднюючи його.
Для захисту територій населених пунктів від затоплення поверхневими
стічними водами, що стікають з вище розташованих територій водозбірного
басейну, слід влаштовувати перехоплюючі відкриті канали – нагірні канали.
ТЗ 9 Включення в систему поверхневого водовідведення річок, струмків,
водотоків
Використання в системі поверхневого водовідведення населених пунктів
невеликих річок, струмків, водотоків, які протікають по їх території, зі
збереженням їх природного відкритого русла , забезпечує:
- відведення дощових вод при виникненні найбільших витрат стоку від
опадів рідкої повторюваності;
- захист територій від затоплення дощовими водами.
При упорядкуванні водовідведення, будівництві дощової каналізації слід
розглядати

питання

включення

водотоків

в

систему

поверхневого

водовідведення з влаштуванням відкритого каналу по трасі їх русла. А для
перехоплення і відведення найбільш забрудненої частини поверхневого стоку від
малоінтенсивних дощів і сніготаяння вздовж русла водотоку необхідно
прокладати трубопровід дощової каналізації.
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Вибір конструктивних рішень каналізаційних русел водотоків (відкритих
каналів), берегоукріплень виконується з урахуванням загального рівня
благоустрою, місцевих умов та розрахункових витрат стоку.
Десятиметрові прибережні захисні смуги водотоків слід використовувати
як газони з їх суцільним залуженням. Не допускається їх забудова та озеленення
залісненням.
ТЗ 10 Покращення експлуатації мереж та споруд водовідведення
Забезпечення стабільної роботи комплексу мереж та інженерних споруд
можливе лише за умови підтримання регламенту їх експлуатації, своєчасного і
якісного виконання нормативних обсягів планово-попереджувальних ремонтів,
своєчасного виявлення і ліквідації аварій, а також виконання технічних та
санітарних

заходів,

щодо

забезпечення

належного

стану

територій,

організованого приймання стічних вод у мережі, очищення стічних вод з
урахуванням нормативних вимог до їх використання або ж випуску у водні
об’єкти та до перероблення відходів каналізаційних споруд для подальшої їх
утилізації
Вибір варіанту впровадження ТЗ ЕБВ для території кожного населеного
пункту повинен бути обґрунтованим детальним вивченням території, її
характеристик та враховувати численні вимоги критеріїв, забезпечувати
найкращі техніко-економічні показники.
Після

створення

системи

екологічно

безпечного

водовідведення

конкретного населеного пункту слід організувати ефективну експлуатацію цієї
системи. Для цього розробляються регламенти роботи системи водовідведення в
населених пунктах в штатних та аварійних ситуаціях. При впровадженні нових
технологій екологічно безпечного водовідведення (акумулюючі ємності,
локальні очисні споруди поверхневих стічних вод, дощоприймачі спеціальної
конструкції тощо) суттєво зменшиться ризик забруднення поверхневих водних
об’єктів при виникненні аварійних ситуацій на системах водовідведення в
населених пунктах.
Крім того, впровадження нових технологій при дотриманні регламентів
їх роботи дозволить зменшити до мінімуму скидання неочищених та недостатньо
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очищених господарсько-побутових, виробничих і поверхневих стічних вод
населених пунктів у водні об’єкти, у тому числі і при виникненні аварійних
ситуацій.
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Дослідження

технологічних

параметрів

споруд

фіторемедіації
Для визначення технологічних параметрів споруд фіторемедіації
проведені комплексні дослідження у напіввиробничих умовах. Основними
завданнями дослідження були:
-

оцінка ефективності використання споруд фіторемедіації для

покращення якості води, зокрема, зниження вмісту сполук азоту, сульфатів,
органічних та завислих речовин, натрію, важких металів;
-

вивчення стійкості біоценозу до умов екстремальних навантажень

біогенними елементами;
-

визначення

параметрів

технології

експлуатації

споруд

фіторемедіації.
При проведенні досліджень визначено роль водної товщі та фільтруючого
завантаження ґрунтів у формуванні якості води та визначена залежність процесів
очищення від низки чинників (концентрації забруднюючих речовин, часу
контакту з біогеоценозом, сезону року тощо).
Склад ґрунтів фільтруючої товщі споруд визначався з огляду на те, що при
будівництві споруд повинні використовуватися, зазвичай, місцеві матеріали.
Враховуючі дані про сорбційну ємкість ґрунтів, їх бар’єрні властивості по
відношенню до окремих типів забруднення, в якості матеріалу для формування
фільтруючої товщі споруд переважно слід використовувати піщано-гравелисті
ґрунти.
Видовий склад вищих водних рослин визначався з огляду на такі критерії:
розвиненості (потужності) кореневої системи; стійкості до високих значень
мінералізації (особливо солоності); географічного розповсюдження.
Розвинена коренева система необхідна для забезпечення тривалої
експлуатації споруд без додаткових заходів для попередження кольматції
верхнього шару фільтруючої товщі (кольматація є постійною загрозою
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інфільтраційним спорудам при надходженні до них води з підвищеним вмістом
органічних та завислих речовин).
Стійкість до високих значень солевмісту необхідна для гарантування
життєздатності

штучного

біогеоценозу

в

умовах

надходження

високомінералізованих дренажних або поверхневих стічних вод.
Географічне

розповсюдження

вищих

водних

рослин,

що

використовуються у спорудах фіторемедіації, дає можливість використання цих
споруд у різних кліматичних зонах.
До споруд фіторемедіації на очищення надходили поверхневі стічні та
дренажні води, найбільш характерними забруднювачами для них є нітрати,
аміак, органічні та зважені речовини, сульфати. Концентрація іона амонію у
поверхневому та дренажному стоці може коливатися від кількох десятих до
сотень мг/л, нітратів – до 400 мг/л, сульфатів – до 10000 мг/л [26].
Отримані результати свідчать про те, що окислення неорганічного азоту
у спорудах фіторемедіації починається майже одразу. Очищення у водній товщі
здійснюється за рахунок вищих водних рослин, періфітоном, фітопланктоном та
бактеріопланктоном.

Очищення

у

ґрунтах

фільтруючої

товщі

споруд

фіторемедіації здійснюється за рахунок життєдіяльності потужної кореневої
системи очерету та бактерій.
Значення ролі фільтруючої товщі ґрунтів у роботі споруд добре видно на
прикладі збільшення навантаження на споруди. Якщо при збільшенні
навантаження на споруди процеси очищення у водній товщі уповільнюються, а
ступінь очищення зменшується для різних інгредієнтів на 30-50%, то у ґрунтах
ці процеси навпаки, інтенсифікуються, завдяки чому загальна ефективність
роботи споруди не зменшується. Характер змін концентрації сульфат-іонів та
іону натрію показав, що їх вилучення у спорудах фіторемедіації пов’язано як з
діяльністю сульфатредукуючих бактерій, так і з життєвим циклом очерету
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звичайного. При часі контакту до двох тижнів вміст сульфатів зменшується на
20-35%, вміст натрію – на 10-30%.
Дослідження

в

умовах

працюючої

споруди

продемонстрували

вирішальну роль фільтруючої товщі ґрунтів у трансформації якості води у
спорудах фіторемедіації. Основні процеси здійснюються у ґрунтах, їх
інтенсивність

змінюється

у

залежності

від

вихідних

концентрацій

забруднюючих речовин та зовнішніх факторів (температури повітря та води,
пори року тощо).
Наприкінці вегетаційного періоду вищих водних рослин (вересеньлистопад) інтенсивність процесів очищення у водній товщі знижується,
ефективність роботи споруди підтримується за рахунок процесів, що протікають
у фільтруючій товщі ґрунтів.
Біологічні дослідження складових споруд фіторемедіації проводились у:
водній товщі з бактеріофлорою, альгофлорою, зоопланктоном, перифітоном
вищих водних рослин; контактній зоні (фіто та зообентос, бактеріофлора;
фільтруюча товща ґрунтів (потужність до 1,2 м) з основним компонентом
очищення – мікрофлора ризосферної зони очерету звичайного; також
досліджувався зокрема очерет звичайний. Основу флористичного складу споруд
фіторемедіації складають типові планктонні та бентосні форми. Найбільша
різноманітність видового складу водоростей спостерігається влітку ( до 37
видів), восени їх кількість зменшується (до 19).
Важливим структурним компонентом споруд фіторемедіації є перифітон
очерету. Дослідження показали, що в ньому присутній детрит, бактерії, гриби,
інфузорії, коловертки, водорості. Останні домінують влітку, а восени
зустрічаються у незначній кількості. Основу альгофлори споруд складають
зелені та діатомові водорості.
Деструкційні процеси органічної речовини за рахунок гетеротрофних
бактерій перифітону здійснюються більш інтенсивно, ніж деструкція органічної
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речовини планктону, оскільки у перифітоні очерету послаблена інгібіруюча дія
водоростей по відношенню до гетеротрофів.
Вищі водні рослини у спорудах фіторемедіації є одним з важливих
елементів, які впливають на зміни у якісному складі води. Вищі водні рослини
активно приймають участь у формуванні умов життєдіяльності біоценозу
споруди,

обумовлюють

мінімальний

приріст

біомаси

водної

товщі,

спрямованість продукційно-деструкційних процесів у бік деструкції nа мінімізує
появу вторинного забруднення.
Результати дослідження мікробіальної складової наведено в таблиці 4.1.
Таблиця 4.1 - Склад мікрофлори біогеценозу споруд фіторемедіації p ВВР
та без них
Фізіологічні групи
бактерій

З посадками ВВР/ без ВВР
Водна товща

Фільтруюче завантаження
0-5 см

5-25 см

50-60 см

Гетеротрофи, т.кл/г

1164/1624

6636/16100

1088/2835

3358/864

Евтрофи, т.кл/г

3995/2850

15120/7458

10850/4960

9605/552

Актиноміцети, т.кл/г

Не знайдено/ не 1530/238

100/80

Не знайдено/ не

знайдено
Сіркабактерії, %

100/96

знайдено
19/28

Сульфатредукуючі, т.кл/г Не знайдено/ не 1408/342

100/92

91/85

1956/69

1296/13

870/960

1315/1135

знайдено
Нітрифікуючі, т.кл/г

375/380

1430/1325

Тіонові, т.кл/г

8/не знайдено

Не знайдено/ не 4/ не знайдено 4/3
знайдено

Денітрифікатори, т.кл/г

70/110

20/3

20/3

110/70

Целюлозоруйнучі, т.кл/г

2/0,65

110/не знайдено

110/0,6

110/не
знайдено

Азотфіксуючі, т.кл/г

1,3/1,2

13/6

20/1,3

13/0,6
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Дослідження якісного та кількісного мікробіологічного складу споруд
фіторемедіації

на

різних

глибинах

показало

наявність

різноманітних

фізіологічних груп. Найбільша кількість бактерій у ризосферній зоні очерету, де
створюються сприятливі умови для їх розвитку.
Також важлива роль очерету у покращенні проникності фільтруючої товщі
ґрунтів за рахунок перфорації товщі кореневищною масою очерету. Дослідження
гідродинамічних характеристик фільтруючої товщі ґрунтів з посадками вищих
водних рослин, зокрема очерету звичайного показали, що при подальшому
розвитку кореневої системи ВВР спостерігається покращення фільтраційних
характеристик ґрунтів.
Необхідний ступінь очищення на спорудах фіторемедіації досягається
також за рахунок технологічних засобів регулювання. Вибір технологічних
засобів управління якості води на спорудах фіторемедіації залежить від витрат
води та концентрації нормованих інгредієнтів. Необхідний ефект очищення
досягається за рахунок використання різних режимів ( статичний, динамічний,
комбінований) експлуатації споруд.
У статичному режимі (режимі контакту) споруди працюють по типу
біологічних ставків, ботанічних майданчиків. У цьому випадку вода, що
подається на очищення, витримується у споруді певний час. Такий режим роботи
споруд може використовуватися для підтримки життєдіяльності біоценозу у
випадку незначних витрат стічних вод.
У

динамічному

режимі,

який

характерний

для

експлуатації

фітофільтраційних пристроїв, біоплато, конструктивні особливості споруд
фіторемедіації забезпечують створення складного просторового потоку води, що
очищується, як крізь зарості вищих водних рослин, так і крізь фільтруючу товщу
ґрунтів. Рух води забезпечується кількома способами: ухилом поверхні,
підбором різних типів та конструкції дренажних пристроїв, характером їх
розміщення у фільтруючій товщі.
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Комбінований режим поєднує як статичний так і динамічний режими. Він
зазвичай використовується при значних коливаннях витрат та концентрацій
забруднюючих речовин у поверхневих та дренажних стічних водах. При
стабільних концентраціях та витратах споруда працює у динамічному режимі,
при різкому зростанні концентрацій з метою збільшення часу контакту споруда
може переходити у статичний режим.
Важливою складовою частиною технології регулювання якості води
завдяки спорудам фіторемедіації є технологія їх експлуатації, зокрема висадка та
прибирання вищих водних рослин. Розмножується очерет звичайний переважно
вегетативно, за рахунок зимових бруньок, розташованих на кореневищах. Тому
більшість способів створення споруд фіторемедіації основані на використанні
кореневищної маси. Також можливо висадка вегетативних пагонів (конусів
росту, стебел). Однак такі способи вимагають значних витрат на підготовку
посадкового матеріалу, при цьому у значній мірі травмуються природні
фітоценози ВВР. Найбільш прийнятний є спосіб посадки відростками очеретустолонами, шматочками кореневищ та окремі корені. Посадковий матеріал
закладається у траншеї глибиною до 10 см на відстані 5 см один від іншого.
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5 Основні конструктивні рішення споруд фіторемедіації
Особливості роботи та ефективність основних типів біоінженерних
споруд.
Біоінженерні очисні системи з поверхневим рухом води з водними
рослинами по всій площі (біоплато) являють собою басейни або канали з екраном
(глина або плівка) і не глибоким водним потоком (без фільтруючої товщі).
Невелика глибина води, низька швидкість і наявність стеблин ВВР, а також
пристроїв для регулювання потоку, особливо в довгих вузьких каналах, гарантує
умови для самоочищення потоку забруднених вод. Одна з таких систем
очищення, що діє в Голландії більш 30 років. являє собою канал, шириною від 3
до 5 м, більш 100 м у довжину і глибиною шару води 30-40 см, засаджена
комишем (Scirpus lacustris). Ефективність роботи такої системи очищення
приведена в таблиці 5.1. Для порівняння, у дужках, наведені дані по струмку, що
протікає у заростях ВВР нижче ставка №3 на відстані 500 м вздовж балки у
районі с.Жовтневе Балаклійського району (об’єкт-аналог).
Таблиця 5.1 – Ефективність роботи БІС, площею до 100 м2, витратою
1м3/добу стічних вод .
Найменування забруднень

Концентрації забруднень, мг/дм3
На вході

На виході

Ефективність очищення,%

Завислі речовини

209 (106)

10 (14)

96 (87)

БСК5

257 (18.2)

11 (6.8)

96 (63)

ХСК

530

70

87

Азот заг.

55

22

40

Фосфор заг.

14

4.2

30

У США і Канаді багато побутових стічних вод і майже всі шахтні і кар'єрні
води очищаються в поверхневому потоці з ВВР. Гідравлічне навантаження
складає 0.8 до 22 см/добу.
Споруда фіторемедіації з горизонтальним рухом води у фільтруючій
товщі: така очисна система складається з траншеї або басейну, що містить
фільтруюче середовище (пісок, щебінь місцевих кар’єрів), у товщі якого
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формуються зарості вищих водних рослин. Концепція була розроблена
наприкінці 60-х років у Німеччині.
Споруда фіторемедіації з вертикальним рухом води у фільтруючій товщі
– цей тип очисних споруд на території колишнього СРСР був розроблений
інститутом ВНДІІВО (зараз УКРНДІЕП), отримано авторське свідоцтво,
споруди мають також патент України [57]–[58]. Рух води, що очищується
відбувається у двошаровій товщі – водна, товщиною 0.1-1.0 м та підстилаюча –
піщано-гравійна, товщиною 0.5-1.0 м. Водна товща у такому типі споруд відіграє
роль дефлектора з горизонтальним рухом води по поверхні фільтруючої товщі, у
підстилаючій товщі рух води – вертикальний, у напрямку до дренажу,
закладеного в основі фільтруючої товщі.
Ефективність очищення стічних вод в різних типах споруд, які
використовують вищі водні рослини, наведено в таблиці 5.2.
Таблиця 5.2 – Середні показники ефективності очищення (%) для різних
типів очисних споруд з ВВР.
Найменування

Біоплато

БІС з горизонтальним

БІС з

Комбінована

показників

(поверхневий

рухом води

вертикальним

система

потік)

Щебінь

Пісок, супісок

рухом води

Площа, м2

>100

70-100

12-75

12-20

10-25

Завислі речовини

>90

>90

>90

>95

>95

БСК5

>90

>90

>90-96

>95

>95

Азот загальний

35-45

до 15

25-50

до 40

30-35

Фосфор

15-25

до 15

30-60

30-95

50-95

загальний

Вибір конструкції споруд
В процесі вибору необхідного типу та конструкції очисних споруд
враховуються всі природно-техногенні особливості регіону та природні процеси
самоочищення, які відмічені у процесі вивчення регіону, згідно діючого ДБН
В.2.5-75.
Розробка системи очищення з необхідною ефективністю та мінімізацією
капітальних та експлуатаційних витрат забезпечується використанням каскаду
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БІС, що забезпечить необхідну ефективність процесу самоочищення у БІС за
рахунок інтенсифікації роботи природного біогеоценозу вищих водних рослин
(очерет, рогіз) у спорудах.
Розрахунок параметрів споруд
Робота біоінженерних споруд основана на взаємозв'язку фізико-хімічних і
біохімічних процесів очищення, що протікають у фільтруючій та водній товщі, з
очисною спроможністю біоценозів вищих водних рослин (ВВР) - очерет
звичайний, рогіз.
Розрахунок параметрів споруд можна проводити, використовуючи
декілька варіантів розрахунків. Вибір визначається наявністю вихідних даних та
поставленою метою. Оптимальним і найбільш ефективним є спосіб розрахунку
споруд, використовуючи такі показники, як ступінь очищення та час контакту.
Ступінь очищення стічних вод в БІС залежить від часу контакту забрудненого
потоку з біоценозом БІС і розраховується за основними показниками
забруднення. Чим більший час контакту рідини з біоценозом, тим краща якість
очищення води. Цей метод розрахунку дає нам можливість вичислити
ефективність очищення кожного блоку біоінженерних споруд і, таким чином,
визначитись з кількістю блоків БІС необхідних для досягнення очищення
стічних вод на рівні ГДК.
Визначення потрібних типів біоплато, їх розмірів і кількості здійснюється
згідно з розрахунками в залежності від витрати та складу стічних вод, що
надходять на біоплато, та рельєфу місцевості.
Розрахунки параметрів біоплато виконуються у наступному порядку:
• визначення необхідної тривалості протікання стічної води крізь споруди
біоплато з метою досягнення потрібного ступеню очистки;
• визначення площі фільтраційного та поверхневого блоків біоплато;
• визначення кількості блоків біоплато.
Умовні позначення величин, що використовуються у розрахунках,
наведені у таблиці 5.3.
Таблиця 5.3 – Умовні позначення
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Фізичний зміст величини

Позначення

Розмірність

1

2

3

q

м3/добу

Концентрація речовини у стічній воді на вході до біоплато

Свх

мг/дм3

Концентрація речовини у стічній воді на виході з біоплато

Свих

мг/дм3

Витрата стічної води

Показник ефективності очищення стічної води

Е=

Свх − Свих
100
Свх

%

Глибина фільтруючого шару фільтраційних блоків

hf

м

Глибина води у поверхневих блоках

hw

м

Тривалість протікання води крізь фільтраційні блоки

τf

доба

τw

доба

τ = τf + τw

доба

Площа фільтраційних блоків

Sf

га

Площа поверхневих блоків

Sw

га

Геометричний об’єм фільтраційних блоків

Vf

м3

Геометричний об’єм поверхневих блоків

Vw

м3

k

1/добу

Тривалість протікання води крізь поверхневі блоки
Загальна тривалість протікання води крізь очисні споруди
фітотехнології

Константа швидкості реакцій очищення стічної води від
домішок на спорудах фітотехнології

Тривалість протікання стічної води крізь біоплато, що забезпечує
ефективність її очищення від певної речовини, визначається за формулою

τ =  ln 
1
k

1


 1 − 0.01E 

(1)

Для подальших розрахунків має бути обрана найбільша з отриманих за
формулою (1) величина тривалості протікання стічної води, що забезпечує
ефективність очищення від домішок, що нормуються.
Орієнтовні величини - коефіцієнти швидкості реакцій очищення стічної
води від окремих речовин на спорудах фітотехнології за несприятливих умов у
зимовий період наведені у табл. 5.4.
Таблиця 5.4 – Величини коефіцієнтів швидкості реакцій очищення стічної води
Речовина (показник)

k, 1/добу

60
БСК5

0,43

Завислі речовини

0,37

ХСК

0,17

NH4

0,12

PO4

0,06

Тривалість τf протікання стічної води крізь фільтраційні біоплато
приймається за формулою τf=0,2τ
Геометричний об’єм фільтраційних блоків визначається за формулою
Vf =

q
 τf,
p

(2)

де p – є коефіцієнт пористості, що визначається за таблицею 5.5.
Таблиця 5.5 – Величина коефіцієнту пористості
Матеріал фільтруючої засипки

Величина коефіцієнту пористості
мінімальна

максимальна

пісок дрібнодисперсний

0,1

0,14

пісок дрібний

0,12

0,18

пісок середній

0,18

0,23

пісок крупнодисперсний

0,2

0,25

щебінь, гравій середній (до 10 мм)

0,2

0,25

щебінь, гравій крупний (до 20 мм)

0,25

0,33

Тривалість τw протікання стічної води крізь поверхневі біоплато
визначається за формулою
τw = τ - τf

(3)

Геометричний об’єм поверхневих блоків визначається за формулою:
Vw = q * τw.

(4)

Загальна площа фільтраційних біоплато Sf і поверхневих біоплато Sw
розраховуються за формулами:
Sf = 1,1*10-4* Vf/ hf,

(5)

Sw = 1,1*10-4* Vw/ hw.

(6)

Використовуючи даний принцип розрахунку, знаходимо час контакту
рідини з біоценозом БІС і розраховуємо ефективність його роботи.
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Для врахування зниження ефективності роботи біоценозу в зимовий період,
збільшуємо площу БІС на 20%.
Рівень води (Н), що підтримують у спорудах, становить 0.3 – 0,4 м. По всій
площі БІС висаджується очерет, який є найважливішим конструктивним
елементом споруд. Система регулювання рівня забезпечує рух води в товщі БІС
і необхідний час контакту з штучним біогеоценозом споруд.
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ВИСНОВКИ
1. Першочерговими завданнями державної екологічної політики України
в забезпеченні сталого розвитку є створення безпеки життя і здоров’я людини,
безпечного стану довкілля, доступу до якісної питної води і безпечних харчових
продуктів,

забезпечення

стійкого

зростання

економіки

екологічно

невиснажливим способом, сприятливих умов для ведення господарської
діяльності. Усі рішення органів державної виконавчої влади, місцевого та
територіального самоврядування, повинні прийматися із здійсненням оцінки їх
можливого впливу на здоров’я людини. Саме здоров’я людини визнано
основним критерієм ефективності функціонування усіх без винятку сфер
господарської діяльності, а забезпечення населення якісною і безпечною питною
водою в належній кількості визнане основним завданням органів виконавчої
влади.
2. Проблема використання поверхневих водних об’єктів як джерел
питного водопостачання, так і для рекреації стає нагальною особливо в умовах
евтрофування поверхневих водних об’єктів, які підпадають під дію Директиви
Ради ЄЕС 91/271 від 21.05.1991 як уражені "цвітінням", або відносяться до
"уразливих зон", та потребують обмеження скиду біогенних і органічних
речовин, запобіганню забруднення патогенними мікроорганізмами. Істотним
джерелом надходження зазначених забруднень у поверхневі водні об'єкти
України є неочищені поверхневі стічні та дренажні води, а також недостатньо
очищені міські стічні води, що може призвести до виникнення потенційно
небезпечних екологічних ситуацій на прилеглих територіях, особливо у період
вегетації ціанобактерій евтрофованих водойм.
3. Існуюча система водовідведення в Україні кологічно небезпечна
особливо в частині поверхневих стічних та дренажних вод. До складу
поверхневих стічних вод, які утворюються на території населених пунктів і
практично без очищення скидаються у водні об'єкти, крім забруднень завислими
речовинами,

нафтопродуктами,

біогенними

речовинами,

органічними

речовинами надходить значна кількість патогенних мікроорганізмів, що
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зумовлено змивом з поверхні ґрунту під час дощів. До двох відсотків
неочищених побутових стічних вод надходять у дощову каналізацію внаслідок
аварійних ситуацій на мережах і спорудах каналізації населених пунктів.
Спричиняють

бактеріальне

забруднення

поверхневих

стічних

вод

і

несанкціоновані скиди побутових стічних вод від окремих будівель фізичних
осіб, суб’єктів господарювання у мережі дощової каналізації. Враховуючи склад
і концентрацію забруднень стічних вод дощової каналізації, наявність
підключень випусків побутової каналізації рекомендується застосування
біологічного очищення поверхневих стічних вод, оскільки механічне очищення
не зменшує в них вміст біогенних компонентів, органічних речовин і кількість
патогенних мікроорганізмів, що призводить до значного рівня евтрофування
поверхневих водних об’єктів.
4. Незадовільний стан водних ресурсів є однією з найбільш гострих
світових екологічних проблем. В Україні причиною значного дефіциту водних
ресурсів є не тільки кількісна їх обмеженість, але і якісне виснаження внаслідок
незадовільної еколого-водогосподарської діяльності на більшості водних
об’єктів держави. Зосередження на забудованих територіях багатьох джерел
шкідливих викидів у атмосферу, скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти,
накопичення твердих побутових і виробничих відходів призвело до погіршення
їх екологічного стану, забруднення вод і ґрунтів, зниження запасів водних
ресурсів.
5. Одним найістотніших чинників, що негативно впливають на якість вод
поверхневих водних об’єктів, є їх антропогенне евтрофування, яке на відміну від
природного, є наслідком діяльності людини і полягає у швидкому підвищенні
трофності водойм внаслідок надходження до них біогенних елементів і
органічних речовин у кількостях, що значно перевищують звичайні природні
рівні. При значному рівні евтрофування спостерігається інтенсивне «цвітіння»
водойм синьо-зеленими водоростями, при масовому розвитку і відмиранні яких
у воду надходить значна кількість метаболітів, деякі з них мають токсичну та
канцерогенну дію.
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6. Існуючі способи водовідведення в населених пунктах України не
забезпечують стабільну роботу очисних біологічних споруд населених пунктів у
відповідності до проектних показників. Ці споруди є беззахисними перед
надходженням на них виробничих стічних вод, забруднених понад вимоги
біологічного способу очищення. В аварійних ситуаціях на промислових
підприємствах залпові скиди дуже забруднених виробничих стічних вод можуть
суттєво погіршити роботу аеротенків та біофільтрів, аж до повного виводу їх з
ладу.
Переважна більшість поверхневих стічних вод скидається у поверхневі
водні об’єкти недостатньо очищеними або зовсім без очищення. В аварійних
ситуаціях на мережах відведення господарсько-побутових стічних вод останні
виливаються на денну поверхню і стають поверхневими стічними водами. Через
неохоплення очищенням поверхневих стічних вод мережі їх відведення не
можуть підстраховувати роботу мереж відведення побутово-виробничих стічних
вод в аварійних ситуаціях.
Для усунення наведених недоліків водовідведення в населених пунктах
необхідно розробити та впровадити технологічні заходи упорядкування
існуючого водовідведення, які забезпечать керовану екологічно безпечну (для
водних об’єктів) систему відведення всіх видів стічних вод населених пунктів.
7. Перспективним і економічно вигідним заходом покращення умов
водокористування і стану водних є впровадження споруд фіторемедіації, для
очищення поверхневих стічних і дренажних вод, очищення господарськопобутових стічних вод малих населених пунктів та окремих об’єктів,
підприємств та установ. Використання цих споруд забезпечує зменшення в
очищених

стічних

водах

органічних

сполук,

біогенних

елементів,

нафтопродуктів та їх знезараження. Впроваджувати споруди фіторемедіації
необхідно і для доочищення господарсько-побутових стічних вод після споруд
біологічного очищення у разі їх скиду до поверхневих водних об’єктів зі
значним рівнем евтрофованості.
8. Принцип роботи споруд фіторемедіації (Constructed Wetlands)
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заснований на використанні природного процесу очищення, який протікає у
водній товщі та прикореневій зоні фільтруючих ґрунтів і власне ґрунтах (при
фільтрації), та які є субстратом для формування біогеоценозів вищих водних
рослин. Використання споруд фіторемедіації дає можливість впровадження
біологічного очищення для всіх категорій стічних і дренажних вод і дозволяє
досягти екологічно безпечного відведення цих вод у водні об’єкті.
Природною екосистемною функцією цих споруд є поглинання
рослинами вуглецю СО2 з атмосфери і перетворення його на органічний
вуглець, очищення і зволоження повітря.
9. Споруди фіторемедіації можуть бути впроваджені в існуючі системи
водовідведення стічних вод населених пунктів України. Вони не потребують
значної перебудови основних елементів систем водовідведення та достатньо
легко адаптуються до існуючих систем водовідведення стічних вод.
Результати роботи І та ІІ етапів використані при розробці проекту ДСТУ
«Настанови щодо використання технологій фіторемедіації для очищення
стічних вод населених пунктів та окремих підприємств» (Додаток А), а також
для розробки на ІІІ етапі «Посібника з проектування очисних споруд з
використанням технологій фіторемедіації».
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Додаток А
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до першої редакції проекту національного нормативного документу
ДСТУ НННН-202 "НАСТАНОВИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ
ТЕХНОЛОГІЙ ФІТОРЕМЕДІАЦІЇ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД
НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ТА ОКРЕМИХ ПІДПРИЄМСТВ"

75

1 Підстава розроблення проекту національного ДСТУ
а) На виконання Програми робіт з національної стандартизації на 2020 рік;
б) тема завдання 0719-2020.
в) проект національного ДСТУ відповідає вимогам технічного завдання.
2 Термін виконання
початок січень 2020 року.
закінчення
3 Призначеність і завдання національного НД
Кінцевим

результатом

стандарту

буде

обґрунтування

необхідності

впровадження технологій (споруд) фіторемедіації для біологічного очищення
поверхневих стічних та дренажних вод, а також для доочищення після проходження
біологічних очисних споруд господарсько-побутових стічних вод у разі скиду
останніх до політрофного водного об’єкту. Впровадження положень стандарту
приведе до значного поліпшення екологічного стану поверхневих водних об'єктів
завдяки істотному зменшенню їх засмічення та забруднення, в тому числі
патогенними мікроорганізмами.
Застосування розробленого національного стандарту дозволить визначити
сфери використання технологій (споруд) фіторемедіації для схем очищення стічних
вод усіх видів від населених пунктів та окремих підприємств, особливо
розташованих в зоні поліевтрофних водних об’єктів, розглядаючи технічну
можливість та економічну доцільність їх застосування:
−

для біологічного очищення поверхневих стічних та дренажних вод з

подальшим водовідведенням в поверхневі водні об’єкти;
−

для доочищення стічних вод після проходження біологічних очисних

споруд населеного пункту та стічних вод промислових об’єктів в зоні
поліевтрофних водних об’єктів;
−

для біологічного очищення стічних вод малих населених пунктів та

окремих підприємств;
− для біологічного очищення поверхневих стічних та дренажних вод для
можливого поповнення запасів підземних вод у разі необхідності;
Пріоритетні

питання,

вирішенню

яких

сприятиме

розроблюваний
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національний стандарт, є відтворення водних ресурсів та охорона водних
об’єктів, зокрема евтрофованих, від засмічення та забруднення, особливо
патогенними мікроорганізмами.
Рекомендований в проекті розробленого національного стандарту метод
очищення води на спорудах фіторемедіації з використанням вищих водних
рослин відповідає вимогам Водного Кодексу України щодо умов скидання
зворотних вод у водні об'єкти (ст. 70, 73), охорони вод водних об’єктів (ст. 95) та
охорони підземних вод (ст. 105).
4 Характеристика об'єкта стандартизації
Першочерговими завданнями державної екологічної політики України в
забезпеченні сталого розвитку є створення безпечного стану довкілля, безпеки
життя і здоров’я людини, доступу до якісної питної води і безпечних харчових
продуктів, сприятливих умов для ведення господарської діяльності. Усі рішення
органів

державної

виконавчої

влади,

місцевого

та

територіального

самоврядування, повинні прийматися із здійсненням оцінки їх можливого впливу
на стан довкілля та здоров’я людини. Саме здоров’я людини визнане основним
критерієм ефективності функціонування усіх без винятку сфер господарської
діяльності, а забезпечення населення якісною і безпечною питною водою в
належній кількості визнане основним завданням органів виконавчої влади.
До проблеми якості питної води привернута увага у всьому світі оскільки
вживання недоброякісної питної води може призвести до виникнення
інфекційної захворюваності з тяжкими і навіть летальними наслідками.
В Україні та країнах Європейського Союзу реєстровані численні випадки
інфекційних захворювань, пов’язаних із водним фактором, а саме погіршення
якості води у водних об’єктах внаслідок їх антропогенного евтрофування,
мікробіального забруднення.
Існуючі системи водовідведення в Україні екологічно небезпечні особливо
щодо забруднення водних об’єктів поверхневими стічними та дренажними
водами. Поверхневі стічні води, які утворюються на території населених пунктів,
скидаються у водні об'єкти без очищення практично у повному обсязі. Ці води
забруднені як завислими речовинами, нафтопродуктами, біогенними елементами
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та

органічними

речовинами

так

і

в

значній

кількості

патогенними

мікроорганізмами. Внаслідок аварійних ситуацій на мережах і спорудах
каналізації населених пунктів витоки неочищених побутових стічних вод в обсязі
до двох відсотків надходять у дощову каналізацію. Бактеріальне забруднення
поверхневих стічних вод також спричиняють несанкціоновані скиди побутових
стічних вод від окремих будівель фізичних осіб, суб’єктів господарювання у
мережі дощової каналізації. Враховуючи склад і концентрацію забруднень
стічних вод дощової каналізації, наявність несанкціонованих підключень
випусків побутової каналізації рекомендується застосування біологічного
очищення поверхневих стічних вод, оскільки механічне очищення не зменшує в
них вміст біогенних елементів, органічних речовин, а головне - кількості
патогенних мікроорганізмів, що призводить до значного зростання рівня
евтрофування поверхневих водних об’єктів.
Стратегічним завданням на шляху країни до сталого розвитку в створенні
екологічної безпеки для здоров’я та життєдіяльності людини є запобігання та
зменшення рівня антропогенного евтрофування водних об’єктів, досягненню
якого сприятиме впровадження очищення усіх видів стічних вод в системах
водовідведення. Для покращення стану водних об’єктів України запропоновано
впровадження технологій (споруд) фіторемедіації, які дають змогу реального
переходу до екологічно безпечного водокористування.
Мікробіальне забруднення поверхневих водних об’єктів є одним із
основних чинників високого рівня інфекційної захворюваності населення.
Незважаючи на те, що основний ризик захворювання населення у разі
мікробіального забруднення припадає на питне водокористування, існує також
ризик виникнення інфекційних хвороб і при рекреаційному водокористанні. Цей
аспект створює значне соціальне напруження, оскільки спалахи епідемій
спричинені водним чинником передачі збудника відрізняються гострим
характером ураження великої кількості населення за короткий проміжок часу.

Інфекційні патогени, що передаються через водне середовище: бактерії –
Salmonella, Yersinia, Campilobacter, Vibrio cholera. Shigella, Legionella,
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Aeromonas; віруси – Picornaviruses (inc. VHA), Adenoviruses, Parvoviruses, Small
round viruses, Hepatitis viruses, Papovaviruses; простіші (гельмінти – Giardia,
Criptosporidium, Entramoeba histolitica, Balantidium coli, Naegleria, Acantamoeba,
Dracunculus medinesis, Schistosoma.
На теперішній час такі захворювання як гепатит А, черевний тиф, паратиф,
бактеріальна дизентерія, а також захворювання, що викликані E. Coli, все ще
залишаються серйозною загрозою у багатьох країнах ЄС. За даними ВООЗ у
період з 1986–1996 рр. зафіксовано понад 710 інфекційних спалахів, що
асоціювались з водними об’єктами, які використовувались в рекреаційних цілях
та для питного водоспоживання у країнах Європи: Албанії, Хорватії, Чехії,
Англії, Естонії, Греції, Угорщини, Ісландії, Латвії, Мальти, Румунії, Словакії,
Словенії, Іспанії, Швеції.
Найбільш поширеними видами мікроорганізмів, що визначені як патогенні
або умовно патогенні, є кишкові палички, стафілокок та сальмонела. Вражає різке
зростання кількісних показників наявності кишкових бацил – у 500 разів вище,
ніж у 40-і роки ХХ ст.
Евтрофовані водні об’єкти підпадають під дію Директиви Ради ЄЕС 91/271
від 21.05.1991, як такі, що уражені "цвітінням", або відносяться до "уразливих
зон" та потребують обмеження скиду біогенних і органічних речовин і
попередження забруднення патогенними мікроорганізмами.
«Цвітіння» ціанобактерій сприяє розвитку у водному середовищі
небезпечного епідемічного вібріону холери. У прісній воді за відсутності
масового розвитку ціанобактерій холерний вібріон зберігає життєздатність
протягом 4–7 діб. В умовах «цвітіння» синьо-зелених водоростей у поверхневих
водах спостерігається тривале виживання холерного вібріону у скупченнях
ціанобактерій. При «цвітінні» холерний вібріон концентрується у слизовому
чохлі водоростей, в цих умовах вміст клітин вібріону збільшується від 1000 до
5000 разів, а його життєздатність зберігається до 15-ти місяців.
Ефективним

і

економічно

вигідним

заходом

покращення

умов

водокористування і стану водних об’єктів є впровадження технологій (споруд)
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фіторемедіації для очищення поверхневих стічних і дренажних вод, очищення
господарсько-побутових стічних вод малих населених пунктів та окремих
об’єктів, підприємств та доочищення стічних вод установ. Використання споруд
фіторемедіації забезпечує зменшення органічних сполук, біогенних елементів і
нафтопродуктів в очищених стічних водах, їх знезараження. Доочищення
(глибоке очищення) господарсько-побутових стічних вод після споруд
біологічного очищення рекомендується застосовувати перед їх скиданням у
поверхневі водні об’єкти з уразливими зонами, які піддаються евтрофуванню.
Принцип роботи споруд фіторемедіації (Constructed Wetlands) заснований
на використанні природного процесу очищення, який протікає у водній товщі та
прикореневій зоні фільтруючих ґрунтів і власне ґрунтах (при фільтрації), які є
субстратом для формування біогеоценозів вищих водних рослин. Використання
споруд фіторемедіації дає можливість впровадження біологічного очищення для
всіх категорій стічних і дренажних вод і дозволяє досягти екологічно безпечного
відведення цих вод у водні об’єкті.
Споруди фіторемедіації можуть бути впроваджені в існуючі системи
водовідведення стічних вод населених пунктів України. Вони не потребують
значної перебудови основних елементів систем водовідведення та достатньо
легко адаптуються в існуючі системи водовідведення.
5 Взаємозв'язок з іншими нормативними документами
Розроблений нормативний документ буде відноситися до документів, які
урегульовують питання з нормування процесів водовідведення та очищення
стічних вод з територій населених пунктів і територій підприємств з
використанням технологій (споруд) фіторемедіації і буде належати:
а) до групи взаємопов’язаних національних НД з «Захисту довкілля та
здоров'я. Безпека» код 13;
б) стосовно національного НД на однорідну продукцію стандарт буде
належати до групи «Стічні води», код 13.060.30.
в) положення проекту розробленого національного стандарту не входять в
протиріччя з чинними директивами і нормативно-правовими актами з охорони
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навколишнього природного середовища і водного законодавства, що діють в
Україні;
г) розроблення проекту стандарту проводиться вперше, замін, перегляду
(скасування) чинних НД та внесення змін до чинних НД не передбачається.
Проект ДСТУ враховує вимоги:
− Водного Кодексу України, введеного в дію постановою Верховної Ради
України від 06.06.1995 № 213/95-ВР;
− Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»
(зі змінами та доповненнями) від 25.06.1991 № 1264-ХІІ;
− Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення» від 24.02.1994 № 4004-XII;
− Закону України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної
політики України за період до 2030 року» від 28.02.2019 № 2697-VIII;
− Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1999
№ 465;
− Правил

приймання

стічних

вод

до

системи

централізованого

водовідведення затверджених наказом Мінрегіону України від 01.12.2017
№ 316, зареєстрованих у Мінюсті України 15.01.2018 за № 56/31508.
6 Джерела інформації
Основні джерела інформації, які використані під час розроблення проекту
ДСТУ:
ДСТУ 3041-95 Система стандартів у галузі охорони навколишнього
середовища та раціонального використання ресурсів. Гідросфера. Використання
і охорона води. Терміни та визначення;
ДСТУ 3013-95 Гідросфера. Правила контролю за відведенням дощових і
снігових стічних вод з території міст і промислових підприємств;
ДСТУ 1.2:2015 Правила проведення робіт з національної стандартизації;
ДСТУ 1.5:2015 Національна стандартизація. Правила розроблення,
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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ–НННН:202__
(Проект, перша редакція)

НАСТАНОВИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ
ТЕХНОЛОГІЙ ФІТОРЕМЕДІАЦІЇ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ
СТІЧНИХ ВОД НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ТА
ОКРЕМИХ ПІДПРИЄМСТВ

Видання офіційне

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
202__

ДСТУ __________
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ПЕРЕДМОВА
1 РОЗРОБЛЕНО: Науково-дослідна установа «Український науководослідний інститут екологічних проблем» (УКРНДІЕП)
РОЗРОБНИКИ: О. Дмитрієва, д-р екон. наук (науковий керівник);
О. Тертичний, канд. техн. наук; С. Цибульник, канд. техн. наук;
Л. Мельнік; З. Лознюк; І.В. Колдоба, І.В. Хоренжая, канд. техн. наук,
головний консультант Комітету Верховної Ради України з питань
екологічної політики та природокористування
2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства
«Український науково-дослідний і навчальний центр проблем
стандартизації, сертифікації та якості» від __ __________ 202_ р. № ___
з 202_–__–__
3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в
національній стандартизації України
4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей національний стандарт належить державі.
Заборонено повністю чи частково видавати, відтворювати
задля розповсюдження і розповсюджувати як офіційне видання
цей національний стандарт або його частини на будь-яких носіях інформації
без дозволу ДП «УкрНДНЦ» чи уповноваженої ним особи
ДП «УкрНДНЦ», 202__

ДСТУ __________
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ВСТУП

0.1 В умовах необхідності забезпечення сталого розвитку
першочерговими задачами державної екологічної політики України є
надання громадянам права на безпечне для життя і здоров’я навколишнє
середовище, забезпечення екологічної безпеки та підтримка екологічної
рівноваги на території України. Усі рішення органів державної виконавчої
влади, місцевого та регіонального самоврядування, повинні прийматися із
здійсненням оцінки їх можливого впливу на здоров’я населення. Саме
здоров’я населення визнано основним критерієм ефективності
функціонування усіх без винятку сфер господарської діяльності, а
забезпечення населення міст та інших населених пунктів питною водою в
належній кількості та необхідної якості визнано основною задачею органів
виконавчої влади. Проблема використання поверхневих водних об’єктів як
джерел питного водопостачання, так і для рекреації стає нагальною в умовах
евтрофованих поверхневих водних об’єктів. Токсичні речовини водоростей
(ціанобактерії) не знешкоджуються в системах водопідготовки і можуть
потрапляти у водопровідну мережу як в розчиненому вигляді, так і разом з
окремими клітинами водоростей, що не затримуються фільтрами.
0.2 Незадовільний стан переважної більшості водних об'єктів
України зумовлений їх значним антропогенним навантаженням.
Надходження неочищених поверхневих стічних та дренажних вод, а також
недостатньо очищених міських стічних вод до поверхневих водних об’єктів
може призвести до створення потенційно небезпечної екологічної ситуації
на прилеглій території, особливо у період вегетації ціанобактерій
евтрофованих водойм, оскільки вода, насичена продуктами метаболізму
водоростей – ціанобактеріями, алергенна, токсична і непридатна для питних
цілей. Евтрофовані водні об’єкти підпадають під дію Директиви Ради ЄЕС
91/271 від 21.05.1991, як такі, що уражені "цвітінням", або відносяться до
"квітучих", а отже потребують обмеження скиду біогенних і органічних
речовин і попередження забруднення патогенними мікроорганізмами.
0.3 Існуюча система водовідведення в Україні (загальносплавна,
роздільна, напівроздільна, комбінована) екологічно небезпечна особливо в
частині поверхневих стічних та дренажних вод. До складу поверхневих
стічних вод, які утворюються на території населених пунктів і часто без
очищення скидаються до водних об'єктів, крім традиційних компонентів
(завислі речовини, нафтопродукти, біогенні речовини) потрапляє значна
кількість патогенних мікроорганізмів. Це пояснюється не тільки змивом
патогенних мікроорганізмів з поверхні ґрунту під час дощів, але і
потраплянням неочищених побутових стічних вод внаслідок аварійних
ситуацій на мережах господарсько-побутової каналізації населених пунктів.
Крім того, патогенні мікроорганізми потрапляють до поверхневих стічних
вод внаслідок несанкціонованого скиду побутових стічних вод до дощової
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каналізації від окремих поселень у приватному секторі. Тому необхідне
біологічне очищення поверхневих стічних вод, оскільки механічне
очищення не зменшує вміст біогенних компонентів і кількість патогенних
мікроорганізмів у цих водах.
0.4 Одним із ефективних і економічно вигідних засобів покращення
умов водовідведення у населених пунктах (для перехоплення сполук азоту,
фосфору, біогенних речовин, нафтопродуктів і забруднення патогенними
мікроорганізмами) є використання споруд фіторемедіації для очищення
поверхневих стічних і дренажних вод, очищення господарсько-побутових
стічних вод невеликих населених пунктів, окремих житлових районів,
підприємств та установ, а також доочищення господарсько-побутових
стічних вод після класичних біологічних очисних споруд.
0.5 Принцип роботи споруд фіторемедіації (Constructed Wetlands)
заснований на використанні природного процесу самоочищення, який
протікає в товщі, що фільтрує, та яка є субстратом для формування
біогеоценозів вищих водних рослин. Використання споруд фіторемедіації
надає можливість впровадження біологічного очищення для всіх категорій
поверхневих і дренажних вод і дозволяє досягти екологічно безпечного
відведення цих вод у водні об’єкті.
0.6 Споруди фіторемедіації необхідно впроваджувати в існуючі
системи водовідведення населених пунктів України, зважаючи на те, що
вони не потребують значної перебудови основних елементів системи
водовідведення та достатньо легко адаптуються до існуючих мереж
водовідведення всіх категорій стічних вод.
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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА СТАНДАРТИЗАЦІЯ

НАСТАНОВИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ
ФІТОРЕМЕДІАЦІЇ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД
НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ТА ОКРЕМИХ ПІДПРИЄМСТВ
NATІONAL STANDARDІZATІON

GUIDELINES FOR THE USE OF TECHNOLOGIES PHYTOREMEDIATION
FOR WASTEWATER TREATMENT OF SETTLEMENTS AND
INDIVIDUAL ENTERPRISES
Чинний від 202 – –

1

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на очищення поверхневих стічних та
дренажних вод, на доочищення господарсько-побутових, виробничих
стічних вод, а також очищення стічних вод малих населених пунктів і
окремих об’єктів підприємств (оздоровчо-рекреаційних і готельних
організацій, військових частин, фермерських господарств тощо).
1.2 Цей стандарт можуть застосовувати:
− усі суб’єкти господарювання, що здійснюють скид стічних вод у
водні об'єкти;
− органи виконавчої влади, що здійснюють регулювання, нагляд і
контроль за скидом всіх категорій стічних вод населених пунктів України.
2

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У стандарті наведено посилання на такі нормативно-правові акти та
нормативні документи:
Водний кодекс України від 06.06.1995 № 213/95-ВР, зі змінами та
доповненнями
Закон України «Про питну воду, питне водопостачання та
водовідведення» від 10.05.2017 № 2027-YIII (2047-19)
Державні санітарні правила планування та забудови населених
пунктів.( Затверджено Наказом Міністерства охорони здоров‘я України від
19 червня 1996 року № 173, зареєстровані в Мінюсті України 24.06-96 за №
379/1404)
Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотними
водами» (затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 25
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березня 1999 року № 465)
ДБН Б 2.2-5:2011 Планування та забудова міст, селищ і
функціональних територій. Благоустрій територій (зі змінами)
ДБН Б.2.2-12:2019 Планування та забудова територій
ДБН В.1.1-24:2009 Захист від небезпечних геологічних процесів,
шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Захист від небезпечних
геологічних процесів. Основні положення проектування
ДБН В.1.1-25-2009 Захист від небезпечних геологічних процесів,
шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Інженерний захист
територій та споруд від підтоплення та затоплення
ДБН В.1.2-14:2018 Система забезпечення надійності та безпеки
будівельних об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та
конструктивної безпеки будівель і споруд
ДБН В.2.5-75:2013 Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні
положення проектування
ДСТУ 1.1:2015 Національна стандартизація. Стандартизація та
суміжні види діяльності. Словник термінів (ISO/IEC Guide 2:2004, MOD)
ДСТУ 1.2:2015 Національна стандартизація. Правила проведення
робіт з національної стандартизації
ДСТУ 1.5:2015 Національна стандартизація. Правила розроблення,
викладання та оформлення національних нормативних документів
ДСТУ 3013-95 Система стандартів у галузі охорони навколишнього
середовища та раціонального використання ресурсів. Гідросфера. Правила
контролю за відведенням дощових і снігових стічних вод з територій міст і
промислових підприємств
ДСТУ 4808:2007 Джерела централізованого питного водопостачання.
Гігієнічні та екологічні вимоги щодо якості води і правила вибирання
Правила приймання стічних вод до системи централізованого
водовідведення затверджені наказом Мінрегіону України від 01.12.2017 №
316, зареєстровані у Мінюсті України 15.01.2018 за № 56/31508
Директива Ради 91/271/ЄЕС від 21 травня 1991 року про очистку
міських стічних вод зі змінами та доповненнями, внесеними Директивою
98/15/ЄС та Регламентами № 1882/2003 і № 1137/2008 Європейського
Парламенту та Ради Європейського Союзу
Директива 2000/60/ЄС Європейського парламенту та Ради від 23
жовтня 2000 року про встановлення рамок діяльності Співтовариства у
сфері водної політики зі змінами і доповненнями, внесеними Рішенням
№ 2455/2001/ЄС, та Директивами 2008/105/EC і 2009/31/ЕС Європейського
Парламенту та Ради Європейського Союзу
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ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті вжито терміни наведені в ДСТУ 1.1, ДСТУ 1.7.
Нижче подано терміни, додатково вжиті в цьому стандарті, та
визначення позначених ними понять.
3.1 аварія
Пошкодження, вихід із ладу, руйнування, що сталося з техногенних
(проектних, конструктивних, виробничих, технологічних, експлуатаційних)
або природних причин (згідно з ДБН В.1.2.14)
3.2 акумулююча ємність (накопичувач поверхневих стічних вод)
Споруда для приймання, збирання та усереднення витрати й складу
поверхневих стічних вод, що надходять у каналізацію (згідно з ДБН В.2.575:2013)
3.3 архітектурно-будівельний кліматичний район
Територія з порівняно однорідними кліматичними умовами,
зумовленими спільністю синоптичних процесів, інженерно-геологічних та
соціально-економічних умов, що визначають типологію будинків (згідно з
ДСТУ-Н Б В.1.1-27)
3.4 біоінженерні споруди
Споруди фіторемедіації, які поєднують у собі основні елементи споруд
ґрунтового очищення і систем для штучного поповнення незахищених
підземних вод і використовують як біофільтр вищі водні рослини (згідно з
ДБН В.2.5-75:2013)
3.5 безпека споруди
Властивість споруди не створювати загрозу для життя і здоров’я
людини, навколишнього середовища та об’єктів господарювання (згідно з
ДБН В.2.5-75:2013)
3.6 біологічні ставки
Споруди фіторемедіації, які являють собою штучно створені водойми
для глибокого очищення (доочищення) стічних вод з використанням
природних методів очищення
3.7 біоплато
Споруда фіторемедіації, в якій вищі водні рослини відіграють роль
біофільтрів, що обмежують або запобігають доступу забруднюючих речовин
у водний об’єкт. Потік води, що очищається, проходить через зарості
повітряно-водних рослин та занурені рослини. Використовуються різні типи
біоплато: поверхневе, наплавне, закрите гідропонного типу та ін.
3.8 біологічна плівка (біоплівка), перифітон
Сукупність мікроорганізмів на поверхні завантаження біологічного
фільтру та занурених у воду стеблах та листях рослин
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3.9 біоценоз
Сукупність організмів, які населяють споруди біологічного очищення
(різні популяції бактерій, актиноміцетів, грибів, найпростіших, нематод тощо)
3.10 ботанічні майданчики
Мілководні акваторії довільної конфігурації з заростями ВВР, як
правило, природного походження площею від декількох одиниць до десятків
гектарів, створювані в існуючих пониженнях рельєфу місцевості або на
спеціально обвалованих територіях
3.11 евтрофування вод
Підвищення біологічної продуктивності (трофності) водних об'єктів,
зумовлене дією комплексу природних і антропогенних чинників, перш за все
збільшенням вмісту сполук біогенних елементів та патогенних
мікроорганізмів в стічних водах, які відводяться у водні об'єкти
3.12 загальносплавна система каналізації
Система каналізації, що складається з комплексу мереж і інженерних
споруд, і призначена для спільного відведення та очищення усіх видів
стічних вод (господарсько-побутових, виробничих, поверхневих) (згідно з
ДБН В.2.5-75:2013)
3.13 інфільтраційні води (у ґрунті)
Води, що потрапили у ґрунт природним або штучним шляхом (згідно
з ДБН В.2.5-75:2013)
3.14 каналізація (стічних вод)
Комплекс мереж та інженерних споруд, а також технічних та
санітарних заходів, які забезпечують організоване приймання, відведення та
очищення стічних вод з подальшим їх використанням або випуском у водні
об’єкти, а також перероблення відходів каналізаційних споруд для
подальшої їх утилізації (згідно з ДБН В.2.5-75:2013)
3.15 макрофіти
У ботанічний класифікації повітряно-водні рослини
3.16 надійність споруди
Здатність споруди зберігати нормативні експлуатаційні властивості в
штатних ситуаціях, передбачених проектом (або технічними вимогами до
нього) протягом усього розрахункового строку (згідно з ДБН В.2.5-75:2013)
3.17 напівроздільна система каналізації
Система каналізації, за якої проектують дві самостійні вуличні
мережі, – господарсько-побутову і дощову (з можливістю скидання
надлишкової кількості дощових вод під час злив через розподільні камери у
водні об'єкти без очищення), а головні колектори, які відводять усі види
стічних вод на очисні споруди населеного пункту, проектують як
загальносплавні (згідно з ДБН В.2.5-75:2013)
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3.18 неповна роздільна система каналізації
Роздільна система каналізації, у якій відсутня система мереж для
організованого відведення поверхневих стічних вод (згідно з ДБН В.2.575:2013)
3.19 поверхневі стічні води
Стічні води, що утворюються внаслідок випадіння атмосферних опадів
(дощу і танення снігу чи льоду), а також поливання/зрошення зелених
насаджень, поливання або миття удосконалених покриттів тротуарів,
проїжджої частини автодоріг і вулиць на сельбищних територіях населених
пунктів та майданчиках об’єктів господарювання (згідно з ДБН В.2.5-75:2013)
3.20 регулююча ємність
Споруда для регулювання витрати стічних вод (згідно з ДБН В.2.575:2013)
3.21 роздільна система каналізації
Система каналізації в населеному пункті або на промисловому
підприємстві, що складається з декількох самостійних каналізаційних мереж:
господарсько-побутової (в яку, крім господарсько-побутових, може скидатися
частина виробничих стічних вод), виробничої (для відведення забруднених
виробничих стоків, які не допускають спільного відведення та очищення разом
із побутовими стоками), дощової тощо (згідно з ДБН В.2.5-75:2013)
3.22 система водовідведення
див. каналізація
3.23 система дощової (зливової) каналізації
Система каналізації, що складається з комплексу мереж і інженерних
споруд (елементів благоустрою) для приймання, відведення та очищення
поверхневих стічних вод (згідно з ДБН В.2.5-75:2013)
3.24 споруди фіторемедіації
Енергоефективні інженерні споруди для очищення стічних вод,
розроблені на основі властивостей природних водно-болотяних угідь, в яких
проходять процеси мікробної трансформації та фіторемедіації забруднень
(органічні забруднення, завислі речовини, патогенні мікроорганізми та
біогенні елементи із стічних вод)
3.25 стічні води
Води, що утворилися в процесі господарсько-побутової і виробничої
діяльності (крім шахтних, кар'єрних і дренажних вод), а також відведені з
забудованої території, на якій вони утворилися внаслідок випадання
атмосферних опадів
3.26 схема каналізації
Схема технічно і економічно обґрунтованого рішення прийнятої
системи каналізації з урахуванням місцевих умов з нанесенням у плані

ДСТУ __________

93

каналізаційної мережі, місць розташування насосних станцій, очисних
споруд та випусків (згідно з ДБН В.2.5-75:2013)
3.27 термін (строк) експлуатації
Встановлений у проекті проміжок часу, протягом якого зберігається
експлуатаційна характеристика об’єкта (згідно з ДБН В.2.5-75:2013)
3.28 технології фіторемедіації
Комплекс методів екологічного очищення води, ґрунтів та, навіть,
атмосферного повітря з використанням рослинних угруповань і пов'язаних з
ними мікроорганізмів
4

ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

У цьому стандарті вжито такі познаки та скорочення:
БІС ― біоінженерні очисні споруди для очищення стічних вод,
основним конструктивним елементом яких є вищі водяні рослини;
БСК5 ― біологічне споживання кисню;
ВВР ― вища водна рослинність (макрофіти), життєдіяльність якої
проходить тільки у водному (занурені рослини, плаваючі тощо) або
частково у водному середовищі (повітряно-водні рослини тощо);
ГДК ― гранично допустима концентрація;
УКРНДІЕП ― науково-дослідна установа "Український науководослідний інститут екологічних проблем";
ХСК ― хімічне споживання кисню;
ШППВ ― штучне поповнення підземних вод;
CW ― Constructed Wetlands – дослівно штучно створене водноболотне угіддя. Термін використовується в зарубіжних країнах для
позначення споруд очищення води з використанням вищих водних рослин.
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5 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1 Стандарт встановлює вимоги до використання споруд
фіторемедіації як водоохоронних заходів очищення поверхневих стічних і
дренажних вод, господарсько-побутових стічних вод невеликих населених
пунктів, окремих житлових районів, підприємств та установ, а також
доочищення господарсько-побутових стічних вод після класичних
біологічних очисних споруд. Стандарт містить нормативи на очистку
стічних вод з використанням вищих водних рослин (ВВР) для вилучення або
знешкодження речовин-забруднювачів, у першу чергу біогенних елементів
та патогенних мікроорганізмів, які є однією з головних причин
незадовільного стану водних джерел та їх евтрофування.
5.2 Для забезпечення непогіршення та стійкої безпеки водних
екосистем необхідно нарощування масштабів водоохоронних природних
рішень, що має найважливіше значення для забезпечення сталого розвитку
України.
5.3 Незадовільний стан поверхневих і підземних водних ресурсів, їх
кількісна обмеженість та якісне виснаження, є однією з найбільш гострих
екологічних проблем нашої країни, яка обумовлена значною екологоводогосподарською діяльністю на більшості водних об'єктів. Наслідками
антропогенних змін довкілля є значне прискорення природних процесів
евтрофування водних об’єктів, які супроводжуються негативними, а іноді
незворотними змінами у функціонуванні водних екосистем, та погіршенням
якості води водних джерел.
5.4 Основною причиною незадовільного стану водних джерел є
відведення недостатньо очищених господарсько-побутових і неочищених
поверхневих стічних та дренажних вод з територій населених пунктів та
окремих підприємств у водні об’єкти без застосування біологічних методів
очищення, що сприяє евтрофуванню водойм.
5.5 Використання евтрофованих водних об’єктів в якості джерел
питного водопостачання та рекреаційних цілях призводить до збільшення
ризику для здоров’я людини, в першу чергу, за рахунок негативного впливу
значних концентрацій у воді токсинів та метаболітів синьо-зелених
водоростей. Вода, насичена продуктами метаболізму синьо-зелених
водоростей, алергенна, токсична і непридатна для цілей питного
водопостачання, рекреації, харчової промисловості тощо.
5.6 Існуюча в Україні система водовідведення є екологічно
небезпечною. Небезпека обумовлена у першу чергу відсутністю
біологічного очищення поверхневих стічних та дренажних вод, які мають
достатньо високий рівень забруднення, як мікробіального, зокрема
патогенними мікроорганізмами, так і сполуками азоту та фосфору,
органічними сполуками. Механічне очищення поверхневих стічних та
дренажних вод не зменшує кількість вмісту біогенних компонентів і
патогенних мікроорганізмів. Високий рівень забруднення цих вод
обумовлений змивом зазначених забруднювачів з поверхні ґрунту під час
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дощів, надходженням з неочищеними побутовими стічними водами
внаслідок аварійних ситуацій на мережах господарсько-побутової
каналізації населених пунктів, потраплянням внаслідок несанкціонованого
скиду неочищених побутових стічних вод до дощової каналізації від
окремих будинків фізичних осіб та суб’єктів господарювання у приватному
секторі.
5.7 Перспективним напрямком біологічного очищення поверхневих
стічних та дренажних вод, доочищення після біологічної очистки
господарсько-побутових стічних вод населених пунктів, підприємств,
біологічного очищення господарсько-побутових стічних вод малих і
середніх населених пунктів, окремих установ (лікарні, готелі, дома
відпочинку, дитячі табори, тощо) є використання споруд фіторемедіації.
5.8 Споруди фіторемедіації використовують в якості біофільтру
біоценози ВВР і дозволяють ефективно видаляти зі стічних вод біогенні
елементи та патогенні мікроорганізми, що дозволяє досягти екологічно
безпечного відведення цих вод у водні об’єкті та покращення умов
життєдіяльності населення. Важливою особливістю споруд фіторемедіації є
те, що їх впровадження для біологічного очищення поверхневих стічних та
дренажних вод не вимагає перепланування та реконструкції існуючої
системи дощової каналізації. Використовувані в них технології
фіторемедіації максимально враховують природні умови (ландшафти,
кліматичні умови, стан поверхневих водних об’єктів тощо).
5.9 Найбільшого поширення в світовій практиці набули різноманітні
споруди фіторемедіації – біоінженерні споруди (БІС), біоплато, біоставки,
ботанічні майданчики, в яких очищення стічних вод відбувається з
використанням природних процесів. Усі ці споруди довговічні та
неенергоємні, не вимагають електричного живлення, мають достатньо
низьку будівельну вартість та низькі експлуатаційні витрати, не потребують
постійного обслуговування. Ці методи очищення стійкі до зміни витрат і
складу стічних вод. Очищення поверхневих стічних та дренажних вод на
спорудах фіторемедіації знижує проблеми з їх утриманням та експлуатацією
в зимову пору року і перехідні весняний та осінньо-зимовий періоди.
5.10 Споруди фіторемедіації (БІС, біоплато, біоставки, ботанічні
майданчики тощо) можуть забезпечувати рух потоку очищувальної рідини
у горизонтальній площі крізь зарості макрофітів, а БІС – також у
вертикальній площі через прикореневий шар ґрунтів, який насичений
мікро– та і альгофлорою. Площа таких споруд може коливатися від кількох
десятків і сотень квадратних метрів до десятків гектарів.
5.11 Експлуатація споруд фіторемедіації включає догляд за
рослинами, особливо у початковий період після їх висадження, у т. ч.
прополку і видалення відмерлих рослин для попередження вторинного
забруднення води. При необхідності застосовують полив і добрива. Крім
цього потрібні заходи по періодичному вилученню затриманого осаду.
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6 РЕКОМЕНДАЦІЇ
ПО
ВПРОВАДЖЕННЮ
ТЕХНОЛОГІЙ
ФІТОРЕМЕДІАЦІЇ
ДЛЯ
ОЧИЩЕННЯ
ПОВЕРХНЕВИХ І ДРЕНАЖНИХ СТІЧНИХ ВОД ТА
ДООЧИЩЕННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ПОБУТОВИХ СТІЧНИХ
ВОД ПІСЛЯ МІСЬКИХ ОЧИСНИХ СПОРУД
6.1. Формування та відведення поверхневих стічних і дренажних вод
в умовах евтрофування поверхневих водних об’єктів
6.1.1 Незадовільний стан поверхневих і підземних водних ресурсів, їх
кількісна обмеженість та якісне виснаження зумовлено існуючою
екологічно небезпечною системою водовідведення на більшості населених
пунктів України.
6.1.2 Внаслідок забруднення водних об’єктів, погіршення якості води
в них виникає серйозна проблема отримання якісної води для питних та
рекреаційних потреб з наявних поверхневих джерел централізованого
питного водопостачання, з яких майже на 85% забезпечуються потреби у
воді населення України.
6.1.3 В умовах зростаючого антропогенного впливу на водні об’єкти,
хронічне надходження до них значної кількості біогенних речовин і
патогенних мікроорганізмів призводить до їх антропогенного
евтрофування, тобто "шкідливого цвітіння ціанобактерій", яке набуло
глобального характеру, та широко розповсюджене у водних об’єктах
України. Згідно з Директивою Ради 91/271/ЄЕС «Про очистку міських
стічних вод» від 21 травня 1991 року, «прісноводні водойми, естуарії та
прибережні морські води, в яких спостерігається евтрофування або які
найближчим часом можуть стати евтрофованими, якщо не буде вжито
запобіжних заходів, визначаються уразливою зоною».
6.1.4 Головною умовою евтрофування водних об’єктів є
надходження у водне середовище біогенних речовин, основними з яких є
вуглець, азот і фосфор, які необхідні для утворення та збільшення первинної
продукції і є складовими тканин живих організмів, тому їм належить
провідна роль у функціонуванні водних екосистем. Основна маса сполук
азоту та фосфору надходять до водних об’єктів з недостатньо очищеними
господарсько-побутовими та неочищеними поверхневими стічними водами.
6.1.5 Наслідками антропогенних змін довкілля є значне прискорення
природних процесів розвитку евтрофування водних об’єктів, які
супроводжуються негативними, а іноді незворотними змінами у
функціонуванні водних екосистем, та погіршення якості води.
6.1.6 Організаційна неузгодженість в системі водовідведення між
різними службами призводить до низького рівня експлуатації водостічних
мереж.
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6.1.7 Одним з дієвих заходів, спрямованих на покращення стану
водних об’єктів в Україні, є підвищення рівня організації водовідведення з
території населених пунктів та перевлаштування його в екологічно безпечну
систему.
6.1.8 Екологічна небезпека існуючих систем водовідведення в
населених пунктах стосовно погіршення стану поверхневих водних об’єктів
та умов екологічно безпечного водокористування пов’язана з:
− неповним охопленням очищенням усіх видів стічних вод, що
відводяться в населених пунктах системами водовідведення;
− скидом у водні об’єкти практично повного обсягу неочищених
поверхневих стічних вод, що утворюється на забудованих територіях;
− незадовільним технічним станом мереж водовідведення. Витік
стічних вод з пошкоджених каналізаційних мереж спричиняє їх
потрапляння у ґрунти та у мережі відведення поверхневих стічних вод, які
без очищення скидаються у водні об’єкти, що призводить до ускладнення
санітарно-епідеміологічної ситуації;
− несанкціонованими
скидами
неочищених
господарськопобутових стічних вод до дощової каналізації;
− залповими скидами у систему водовідведення виробничих стічних
вод, які перевищують допустимі концентрації біологічного способу
очищення, що ускладнює роботу очисних споруд каналізації, призводить до
порушення режимів їх роботи та не забезпечує нормативний рівень
очищення стічних вод;
− недосконалими умовами приймання поверхневих стічних вод у
вуличні мережі, що призводить до засмічення та замулення трубопроводів
та водних об’єктів.
6.1.9 Першочергову увагу потрібно приділити відведенню
поверхневих стічних вод з території населених пунктів, які без очищення
скидаються до поверхневих водних об’єктів. У поверхневих стічних та
дренажних водах спостерігаються значні обсяги біогенних речовин – сполук
азоту, фосфору. Крім цього, для цих вод характерне суттєве мікробіальне
забруднення.
6.1.10 Одним з основних заходів удосконалення системи
водовідведення є біологічне очищення поверхневих стічних вод на спорудах
фіторемедіації. Для цього на кожному водозбірному басейні, який має
випуск у водойму, поверхневі стічні води повинні спрямовуватися на
споруди фіторемедіації для біологічного очищення.
6.1.11 При плануванні міської території необхідно виконувати норми
вертикального планування міст; за умови очищення поверхневих стічних
вод на очисних спорудах фіторемедіації (дощової каналізації) необхідно
передбачати вільну від забудови ділянку для розміщення споруд
фіторемедіації. При визначенні основних характеристик очисних споруд
фіторемедіації для очищення поверхневих стічних вод слід враховувати
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потрапляння до їх складу неочищених господарсько-побутових стічних вод
внаслідок аварійних ситуацій на мережах каналізації та неочищених
побутових стічних вод внаслідок їx несанкціонованого скиду до дощової
каналізації від окремих будинків фізичних осіб – суб’єктів господарювання
у приватному секторі
6.1.12 На території очисних споруд каналізації необхідно
передбачити будівництво регулюючих (аварійних) ємностей для
поверхневих стічних вод, перехоплення скидів суміші господарськопобутових та виробничих стічних вод, забруднених понад допустимих
нормативів для біологічного способу очищення, або в екстремальних
умовах при аваріях.
6.1.13 При виборі схеми очистки поверхневих стічних вод для
водозбірних басейнів, у разі недоцільності використання споруд
фіторемедіації (наприклад, відсутні ділянки під споруди тощо), необхідно
передбачити майданчики для розміщення регулюючих ємностей та нових
насосних станцій перекачки поверхневого стоку.
6.1.14 Очисні споруди фіторемедіації поверхневих стічних вод
повинні будуватися для кожного водозбірного басейну і розміщуватися на
гирлових ділянках дощових колекторів.
6.1.15 Найбільш перспективним напрямком очищення поверхневих
стічних вод за капітальними та експлуатаційними показниками є
використання споруд фіторемедіації, які дозволяють ефективно видаляти зі
стічних вод біогенні елементи та патогенні мікроорганізми і не потребують
використання реагентів та значних енергозатрат. При виборі споруд
фіторемедіації для очищення стічних вод дощової каналізації потрібно
враховувати обсяги та склад поверхневих стічних вод, а також наявність
вільних площ для розміщення очисних споруд.
6.2. Доочищення міських стічних вод з використанням технологій
фіторемедіації в умовах евтрофування водних об’єктів
6.2.1 В умовах мезо-полісапробних водних об’єктів виникає
необхідність значного зниження вмісту органічних речовин і біогенних
елементів (сполук азоту, фосфору) в очищених господарсько-побутових
стічних водах населених пунктів, підвищений вміст цих забруднень в
зворотних водах, особливо сполук фосфору, сприяє збільшенню
евтрофування водойм (1 г фосфатних сполук викликає розвиток 5–10 кг
синьо-зелених водоростей).
6.2.2 Традиційні споруди біологічної очистки господарськопобутових стічних вод населених пунктів, технологічні схеми яких
проектувалися на повне окислення органічних забруднюючих речовин з
подальшою нітрифікацією, не можуть забезпечити глибоке видалення
сполук азоту та фосфору. Очищення стічних вод на них становить по азоту
35–50% і фосфору 20-40%. У своїй більшості ці споруди побудовані ще до
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1990 року і потребують реконструкції.
6.2.3 Для глибокого очищення від сполук азоту і фосфору та
органічних речовин рекомендується проводити доочищення господарськопобутових стічних вод після проходження міських очисних споруд.
Перспективним і економічно вигідним методом доочищення є
використання споруд фіторемедіації з вищою водною і вологолюбною
рослинністю, принцип роботи яких заснований на природних біологічних
процесах.
6.2.4 Очищення забруднених вод на спорудах фіторемедіації не
потребує значної перебудови основних елементів біологічних очисних
споруд населених пунктів і набагато менш капіталомістке. В порівнянні з
діючими промисловими способами, витрати по очищенню води з
використанням технологій фіторемедіації на порядок нижче, а ефективність
очищення вище, ніж при фізико-хімічному методі очищення стічних вод.
6.2.5 Для доочищення господарсько-побутових стічних вод
рекомендуються наступні споруди фіторемедіації: ставки з вищою водною
рослинністю, біоплато, канали з вищою водною рослинністю тощо.
Досвід роботи існуючих ставків з ВВР показує, що додаткове
очищення в них стічної води після аеротенків може забезпечити зниження
концентрації забруднень за показниками: БСК від 35 % до 60 %, ХСК від 30
% до 45%, кількістю азоту амонійних солей з 4–7 мг/дм3 до 0–2,5 мг/дм3,
фосфору з 5–15 мг/дм3 до 2–9 мг/дм3.
6.2.6 При використанні для доочищення стічних вод нових або
існуючих біологічних ставків, для підвищення ступеня очищення води в них
від органічних забруднень та біогенних елементів (азоту і фосфору)
рекомендується застосовувати наступну вищу водну рослинність – очерет,
рогіз, комиш тощо.
Площу насадження ВВР у біологічних ставках та водовідвідних
каналах нових або при реконструкції існуючих допускається визначити за
навантаженням стічних вод витратою 10000 м3/добу на 1 га. Щільність
посадки 150–200 рослин на 1 м2.
6.2.7 З метою запобігання вторинного забруднення води у
біологічних ставках з ВВР та водовідвідних каналах з ВВР, за необхідності
слід здійснювати скошування і прибирання рослин. Скошування ВВР
необхідно виконувати в кінці їх вегетаційного періоду, коли створюється
потенційна небезпека забруднення води, що очищається, рештками рослин.
Перед скошуванням ВВР необхідно здійснити скид води з біоставка.
За неможливості скиду води з біоставків та водовідвідних каналів для
скошування ВВР використовують очеретокосарки та інші механізми.
6.2.8 Для забезпечення самопливного руху води бажано, щоб
земельна ділянка мала природний ухил в межах 0,005-0,1, або цей ухил
забезпечується при будівництві очисних споруд.
6.2.9 У межах земельної ділянки не повинні спостерігатися такі

ДСТУ __________

100

небезпечні геологічні процеси, як: карст, суфозія, опливання схилів та зсуви,
осідання, розмиви, підтоплення тощо.
6.2.10 Площа, необхідна для розміщення споруд фіторемедіації,
розраховується відповідно до витрат і складу води, що підлягає очищенню.
Склад всіх категорій стічних вод, що надходять на споруди фіторемедіації,
не повинен перевищувати по БСК5 – 400 мг/л, по завислих речовинах – 150
мг/л.
6.2.11 При розміщенні очисних споруд на прибережних ділянках
водотоків та водойм, відповідно до вимог ДБН В.2.5-75, планувальні
відмітки майданчиків слід приймати не менше, ніж на 0,5 м вище
максимального рівня паводкових вод із імовірністю 3% забезпеченості з
урахуванням висоти накату вітрової хвилі.
6.2.12 Найбільш висока ефективність доочищення стічних вод
макрофітами спостерігається в період активної вегетації останніх, який
залежить від кліматичних умов і триває у будівельно-кліматичних зонах:
ІІ – з травня по вересень; ІІІ – з травня по листопад; ІV – до грудня.
6.2.13 Якщо площа певної земельної ділянки недостатня для
розміщення всього комплексу очисних споруд, можливо розташування
споруд механічної очистки на окремій ділянці, а споруди фіторемедіації –
на інших ділянках, забезпечивши подачу відповідних витрат води на
кожний окремий комплекс.
6.2.14 З метою встановлення доцільності та можливості застосування
фітотехнології для доочищення стічних вод від конкретного джерела їх
надходження виконується наукове обґрунтування, в якому визначається:
− склад господарсько-побутових стічних вод та вод іншого генезису
до та після очищення з застосуванням вищих водних рослин (ВВР)
для глибокого доочищення води, перед випуском її в природне
водоймище;
− придатність певної земельної ділянки для розміщення очисних
споруд очищення води за допомогою ВВР;
− схема очисних споруд, тип вид і кількість блоків споруд
фіторемедіації, їх конструкції та конфігурації, можливість
використання заболочених ділянок місцевості (чи природних або
штучних невеликих водойм) як поверхневих біоплато;
− рекомендації щодо застосування певних видів вищої водної
рослинності, строків і технології їх висадження;
− особливості експлуатації очисних споруд;
− чинники негативного впливу будівництва та експлуатації очисних
споруд на оточуюче середовище і рекомендації щодо їх
попередження.
6.3. Очищення господарсько-побутових стічних вод малих населених
пунктів та окремих установ і організацій
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6.3.1 У більшості малих населених пунктів очисні споруди
каналізації відсутні. Існуючі очисні споруди каналізації зношені та
знаходяться в аварійному стані і не забезпечують очищення стічних вод до
нормативних вимог. Відсутність коштів на реконструкцію та ремонт
устаткування, високі експлуатаційні витрати призводять до погіршення
стану очисних споруд. Наслідком цього є скидання у водні об'єкти
неочищених та недостатньо очищених стічних вод.
6.3.2 Для очищення стічних вод від малих населених пунктів,
окремих об’єктів при витраті стічних вод до 200 м3/добу найбільш
доцільним є застосування споруд фіторемедіації як самостійних
водоочисних споруд з використанням природного біологічного процесу
очищення. Споруди фіторемедіації є простими в експлуатації, не особливо
чутливими до зміни витрат і концентрацій стічних вод, мають невисоку
вартість будівництва і здатні забезпечити необхідну ступінь очищення.
6.3.3 Споруди фіторемедіації доцільно застосовуватися для
очищення господарсько-побутових та виробничих стічних вод малих
населених пунктів, окремих підприємств, об'єктів сільськогосподарського
та харчового виробництва, оздоровчих закладів з сезонною зміною стоку, а
також поверхневих і дренажних вод з територій житлових масивів і
промислових підприємств.
6.3.4 Для розміщення споруд фіторемедіації можуть бути
використані ставки, укріплені яри та інші малопридатні земельні ділянки.
Площу території для споруд фіторемедіації слід приймати з розрахунку 30–
50 м2 на 1 м3/добу стоків. Земельна ділянка має бути з природним ухилом в
межах 0,005-0,1, або цей ухил забезпечується при будівництві очисних
споруд. Орієнтовні капітальні витрати на очищення 1 м3 стоків становлять
8–10 тис. грн (без урахування вартості земельної ділянки).
6.3.5 Для очищення господарсько-побутових та виробничих стічних
вод витратою до 200 м3/добу використовують споруди фіторемедіації з
рухом потоку води, що очищається, у горизонтальній площині крізь зарості
макрофітів та у вертикальній через прикореневий шар ґрунтів, насичений
мікрофлорою та альгофлорою. Дно споруди завантажують фільтруючим
матеріалом і засаджують вищими водними рослинами.
6.3.6 Для ефективної роботи споруд фіторемедіації концентрація
забруднень за показником вмісту завислих речовин у стічних водах повинна
бути не більше ніж 500 мг/дм3. Для механічного очищення стічних вод від
завислих речовин рекомендуються ставки-відстійники, акумулюючі
ємності, регулюючі резервуари, резервуари-відстійники.
Для малих населених пунктів у схемах очищення їх господарськопобутових стічних вод на заміну традиційних залізобетонних відстійників
успішно впроваджуються відстійники-біоплато, які розроблені на основі
споруд фіторемедіації. Перевага відстійників-біоплато перед традиційними
відстійниками полягає в тому, що їх конструкція забезпечує поєднання
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механічного та біологічного очищення в одній споруді, запобігає
кольматаціі споруд та подовжує термін їх експлуатації.
6.3.7 У конструкції БІС з витратою стічних вод менше ніж 0,1 м3/с
доцільно використовувати трубчастий дренаж з обгорткою захиснофільтруючим матеріалом. Для стічних вод більше 0,1 м3/с дренаж слід
робити у вигляді шару гравію.
6.3.8 При застосуванні споруд фіторемедіації (БІС) вода, що
очищається, може відводитись або у поверхневі водні об'єкти, або у систему
штучного поповнення підземних вод (ШППВ). Основне призначення цієї
системи полягає у відведенні очищених вод шляхом інфільтрації вод у
водоносні горизонти. При ШППВ вода виходить, як правило, високої якості
з практично повним затриманням завислих речовин і мікроорганізмів,
знезараженням патогенних мікроорганізмів і поліпшенням інших
властивостей вод.
6.3.9 Очисні споруди для поверхневих стічних вод з території
автозаправних станцій, автостоянок, нафтоперегонних заводів тощо,
забруднених нафтопродуктами, повинні бути обладнані устаткуванням для
затримання нафтопродуктів. Для цього можуть застосовуватися
бензомаслоуловлювачі різних конструкцій із залишковим вмістом
нафтопродуктів 0,2–1,2 мг/л. Очищені від нафтопродуктів поверхневі стічні
води спрямовуються на споруди фіторемедіації (БІС, біоплато тощо).
6.3.10 Очищені
на
спорудах
фіторемедіації
поверхневі,
господарсько-побутові стічні та дренажні води, що відводяться з
епідеміологічно небезпечних територій (лікарні, ветлікарні, могильники
тварин, полігони відходів,тощо), перед скидом у водний об’єкт необхідно
обов’язково знезаражувати.
6.4. Конструкції споруд фіторемедіації та вимоги до їх створення
6.4.1 Споруди фіторемедіації пройшли лабораторні та натурні
дослідження і набули широкого застосування у водоохоронних комплексах,
що споруджуються в різноманітних регіонах України, держав СНД та країн
ЄС.
6.4.2 Для біологічного очищення поверхневих стічних та дренажних
вод із забудованих територій, малих населених пунктів та окремих
підприємств рекомендується застосування споруд за технологією
фіторемедіації: біоінженерних споруд (БІС) [1], біологічних ставків з
вищою водною рослинністю (ВВР), каналів з ВВР, біоплато, а також
існуючих ставків з ВВР, що не є джерелами питного водопостачання,
непридатні для купання і спорту та не використовуються в
рибогосподарських цілях.
Такі споруди застосовуються для глибокого біологічного очищення
поверхневих стічних та дренажних вод, видалення з них сполук азоту,
фосфору та інших біогенних елементів, а також речовин органічного
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походження, що характеризуються показником БСК, нафтопродуктів,
фенолів, металів (залізо, марганець, цинк, мідь, хром тощо) [1], забруднення
патогенними мікроорганізмами. Загальним для всіх перерахованих споруд є
наявність біоценозу вищих водних рослин, який безпосередньо або
опосередковано впливає на формування біологічної складової процесів
трансформації якості води (її очищення) і на інженерні характеристики
споруд (окремі елементи конструкції, її експлуатаційні параметри тощо).
6.4.3 Споруди фіторемедіації можуть бути підрозділені на 2 підкласи:
1 підклас – споруди, у яких біологічне очищення води відбувається за
рахунок сумарного впливу процесів, що протікають в самій водоймі і
формуються насамперед під впливом біоценозів макрофітів. Це ботанічні
майданчики, біологічні ставки з посадками ВВР, канали з ВВР, біоплато
тощо.
Процес очищення стічної води в основному протікає завдяки
транзитному проходженню потоку води, що очищається, через наземну
частину ВВР. Для росту та розвитку ВВР, оптимального функціонування їх
в процесі очищення стічної води, необхідно підтримання відповідних
глибин у періоди формування заростей та в процесі експлуатації споруд.
За умови, що площа водозбірного басейну дощового колектору
перевищує 100 га і рельєфні умови дозволяють послідовно розміщувати 2–
3 ставки-відстійники, останній з них може бути використаний як
біологічний ставок з ВВР.
6.4.4 2 підклас – споруди, у яких до вже перерахованих процесів, що
відбуваються у водній товщі споруд фіторемедіації, додаються процеси
очищення в прикореневій зоні товщі фільтруючих ґрунтів і власне у ґрунтах
(при фільтрації).
Споруди фіторемедіації 2 підкласу являють собою басейн або канал,
що містить фільтруюче середовище (пісок, щебінь, гравій), у товщі якого
формуються зарості вищих водних рослин (рис. 6.1) [1]. Усі види
конструкцій споруд забезпечують рух потоку води, що очищається, у
горизонтальній площині через зарості макрофітів і у вертикальній – через
прикореневий шар ґрунтів, насичений мікрофлорою та альгофлорою. Вищі
водні рослини займають 100% акваторії споруд. Товщина шару фільтруючої
засипки з мікроорганізмами від 0,6 до 1,0 м, шару води у споруді від 0,2 до
1,5 м. До таких споруд відносяться біоінженерні споруди (БІС).
Для ефективної роботи споруд фіторемедіації вміст завислих речовин
у поверхневих стічних водах, що надходять на доочищення, не повинен бути
більше ніж 500 мг/дм3.
Споруди є простими в експлуатації, не особливо чутливими до змін
витрат води і концентрації забруднень. Площа таких споруд може становити
від декількох сотень квадратних метрів до десятків гектарів.
6.4.5 Робочий об’єм споруд фіторемедіації (БІС) слід розраховувати
на час контакту з ВВР або на час перебування у споруді розрахункового

ДСТУ __________

104

добового об’єму стічних вод, які очищаються у біогеоценозі цих споруд.
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Рисунок 6.1 – Схема споруди фіторемедіації 2 підкласу
Умовні позначення:
1 – дамби; 2 – фільтруюча товща; 3 – вищі водні рослини; 4 – кореневищна
маса; 5 – дрена; 6 – колектори; 7 – трубопровід подачі води, що очищається; 8 –
споруда для регулювання рівнів води; 9 – споруда для подачі води у споруду; 10
– водомірна рейка; 11 – скидний трубопровід; 12, 13 – пристрої для вимірювання
витрат.

6.4.6 В залежності від вихідних концентрацій нормованих
інгредієнтів, зовнішніх чинників (температури повітря, величини
атмосферних опадів, випаровування) і режиму експлуатації, час контакту
потоку стічної води, що очищається, з біогеоценозом (Тк), при якому
досягається максимальна ефективність очищення для окремих сполук, сягає
до 6 діб і залежить від складу стічних вод, що надходять на ці споруди,
вимог до ступеня їх очищення з урахуванням можливого використання
очищених стічних вод для виробничих потреб або скидання їх у водні
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об’єкти.
6.4.7 Споруди фіторемедіації можуть працювати у суттєво
нерівномірному режимі. Витрати поверхневих стічних вод, що подаються
на ці очисні споруди, можуть досягати декількох кубічних метрів за
секунду. При відсутності опадів у суху погоду рекомендується
підтримувати в них невеликий постійний рівень заповнення та передбачити
можливість аварійного скиду води при опадах рідкої повторюваності.
6.4.8 Виходячи з умов роботи споруд фіторемедіації, значних змін
кількісних величин витрат дощових вод та концентрацій забруднюючих
речовин розробляються необхідні режими експлуатації та конструкції цих
очисних споруд. Вибір типу споруд фіторемедіації для біологічного
очищення поверхневих стічних і дренажних вод, визначення їх кількості
слід приймати на основі комплексних гідрогеологічних вишукувань,
наукового обґрунтування доцільності та можливості застосування
фітотехнологій для очищення цих вод і техніко-економічних розрахунків з
урахуванням вимог до якості очищеної води.
6.4.9 Для розміщення споруд фіторемедіації використовуються
природні і штучні зниження рельєфу (балки, стариці, кар’єри, ставки), а
також русла тимчасових водотоків, які розчищаються і перекриваються
дамбами, земляними або з кам’яного насипу.
6.4.10 При проектуванні споруд фіторемедіації слід передбачити:
− огороджувальні дамби по периметру споруди для створення
басейну споруди. Басейн – земляна споруда, яка виконується у напіввиїмцінапівнасипу;
− споруди для перехоплення і відведення поверхневого стоку з
водозбору у нижній б’єф споруди фіторемедіації для запобігання
затопленню басейну споруди;
− кріплення дна в місці випуску води для запобігання розмиву;
− пристрої для регулювання і вимірювання витрати води, що
подається на споруди, запобігання їх переповнення;
− під'їзні дороги та заїзди для машин і механізмів.
6.4.11 В залежності від розмірів водозбірного басейну, колекторів
дощової каналізації (випуску дощових вод) споруди фіторемедіації можуть
складатися з двох і більше паралельних секцій з 2–3 послідовними
ступенями. Кількість – не менше 2, обидві робочі.
6.4.12 За наявності вираженого рельєфу місцевості на ділянці
випуску стічних вод з перепадом рівнів між майданчиком і рівнем води у
водоймі більш ніж 2 м можливе застосування каскадних аераційних
перепадів для додаткового насичення киснем води, що очищається.
6.4.13 Конструкція споруд повинна забезпечувати підтримання
потрібного рівня води у басейні, можливість відключення кожної із секцій
споруди, а також можливість їх періодичного спорожнення для прибирання
надземної частини ВВР і очищення від осаду.
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6.4.14 Шар води у басейні встановлюється залежно від періодів року
і робочого режиму експлуатації очисної споруди:
до 0,2 м – початковий період росту ВВР;
0,4–0,5 м – весняно-літньо-осінній період при відсутності дощів;
0,6-1,5 м – період надходження поверхневих стічних та дренажних вод
та їх очищення (протягом часу контакту), а також у зимовий період для
запобігання промерзання фільтруючої товщі.
Загальна глибина від дна басейну до верху укосів повинна бути на 0,5
м більше від максимального шару води.
6.4.15 Подачу води в споруди слід передбачити через водовипуск,
розміщений посередині торцевого укосу.
6.4.16 При близькому заляганні рівнів ґрунтових вод менше ніж 2 м
по зовнішньому контуру споруди слід влаштовувати дренаж, як правило,
відкритий для запобігання підтопленню прилеглих територій та закритий
дренаж при заляганні рівнів ґрунтових вод від 2 до 5 м.
6.4.17 На ділянках з глибиною залягання рівнів води більше ніж 5 м
дренаж укладають лише в основі фільтруючої товщі.
6.4.18 При влаштуванні споруд фіторемедіації у ґрунтах з високим
коефіцієнтом фільтрації, що може призвести до значних втрат об’ємів води
та спричинити підтоплення прилеглих територій, слід передбачити
протифільтраційний екран, який розміщують на дні нижче дренажу.
6.4.19 За умови відповідності якості очищених поверхневих стічних
та дренажних вод вимогам до води джерел централізованого питного
водопостачання і наявності в основі споруд добре фільтруючих порід,
споруди фіторемедіації можна використати для штучного поповнення
запасів підземних вод (ШППВ).
На перших ступенях буде здійснюватися очищення води до
розрахункових інгредієнтів. Остання (нижня) ступень виконується з
фільтруючою основою. На дні басейну цієї ступені потрібно передбачити
фільтруючу товщу із крупнозернистого піску товщиною шару від 0,6 до 0,7
м. Використання БІС для штучного поповнення запасів підземних вод
незахищених водоносних горизонтів повинно бути узгоджено з органами
МОЗ України і Мінприроди України.
6.4.20 За умови забезпечення необхідної ефективності очищення
стічних вод у спорудах фіторемедіації (БІС, біоплато) від забруднення
речовинами, що нормуються (БСК, завислі речовини, ХСК, азот, фосфор,
нафтопродукти), час перебування стічних вод у спорудах (τ, доба)
визначається за формулою:
τ = 1  ln 
k

1

,
 1 − 0.01E 

(6.1)

де k – коефіцієнт швидкості реакцій очищення стічної води на спорудах
фіторемедіації за несприятливих умов (зимовий період), 1/добу.
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Е – ефективність очищення стічної води, %. Для окремих забруднюючих
речовин коефіцієнти швидкості реакцій наведені в таблиці 6.1, значення Е
визначається за формулою:
Свх − Свих
 100 ,
Свх

Е=

(6.2)

де Свх – концентрація забруднень, мг/дм3 у стічних водах, що надходять на
споруди; Свих – концентрація забруднень, мг/дм3, що необхідно отримати у
очищеній воді на виході із споруди.
Для подальших розрахунків слід прийняти найбільшу з визначених за
формулою (6.1) величину часу перебування стічних вод у спорудах, яка
забезпечує ефективність їх очищення від забруднення речовинами, що
нормуються.
Таблиця 6.1 – Орієнтовна величини коефіцієнтів швидкості реакцій
очищення стічної води на спорудах фітотехнологій за несприятливих умов
(зимовий період)
Найменування показника
БСК5
Завислі речовини
ХСК
NH4
PO4

k, 1/добу
0,43
0,37
0,17
0,12
0,06

6.4.21 Час перебування стічної води у першій ступені триступеневих
БІС, біоплато слід приймати рівним 0,5 розрахункового часу, а для другої і
третьої ступенів – по 0,25 розрахункового часу.
6.4.22 Робочий об’єм поверхневих (проточних) біоплато, V W, м3,
визначається за формулою
Vw = q * τw

(6.3)

де q – середньодобова витрата стічних вод, м3/добу; τw – час перебування
стічної води у другій ступені, доба.
При використанні третьої ступені споруди як фільтруючої, робочий
об’єм Vf визначається за формулою
Vf =

q
 τf,
p

(6.4)

де p – коефіцієнт пористості, що визначається за таблицею 6.2;
f – час перебування стічної води у третій ступені (фільтруючому біоплато),
доба.
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Таблиця 6.2 – Величина коефіцієнту пористості
Матеріал фільтруючої засипки
пісок середньозернистий
пісок крупнозернистий
щебінь, гравій (фракція до 10 мм)
щебінь, гравій (фракція до 20 мм)

Величина коефіцієнту пористості
мінімальна
максимальна
0,18
0,23
0,2
0,25
0,2
0,25
0,25
0,33

При комбінованій засипці фільтруючих біоплато з використанням
декількох фільтруючих матеріалів загальна площа поверхневих біоплато Sw
та визначається за формулою:
S = 10-4*Kv V/ h,

(6.5)

де Kv– коефіцієнт об’ємного використання споруди, приймається 1,1; V –
робочий об’єм біоплато, м3; h – глибина води у споруді, м.
Площа фільтруючого біоплато S визначається за формулою
S = 10-4*Kv Vf/ hf,

(6.6)

де hf – товщина фільтруючого шару, м.
6.4.23 У таблиці 6.3 наведені результати розрахунків площі,
потрібної для розміщення біоплато, в залежності від витрат господарсько –
побутових стічних вод з БСК5 – 400 мг/л, концентрацією завислих речовин
– 150 мг/л, що підлягають очищенню за допомогою запропонованої
фітотехнології з ВВР.
6.4.24 Розміри санітарно-захисних зон споруд фіторемедіації
наведені в таблиці 6.4 (ДБН Б.2.2-12, додаток И.3).
Розмір санітарно-захисної зони при більших витратах стічних вод
встановлюється по узгодженню з органами санітарного нагляду.
6.4.25 Схема БІС приведена на рис. 6.3.
6.4.26 Вибір типів споруд фіторемедіації, їх розміру та кількість
визначається згідно з розрахунками в залежності від витрати та складу
стічних вод, що надходять на споруди, рельєфу місцевості.
Розрахунки параметрів біоплато виконуються у наступному порядку:
− визначення необхідного часу перебування стічної води у споруді
фіторемедіації для досягнення потрібного ступеня очищення;
− визначення площі фільтруючих та поверхневих секцій споруд
фіторемедіації;
− визначення кількості секцій споруд.
6.4.27 Оптимальна щільність при висаджені вищої водної
рослинності становить 10–12 стебелів на 1м2.
Найкращий період висадки рослин: квітень – травень, однак
пересадження можна робити до самого вересня.
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Таблиця 6.3 – Рекомендована кількість секцій та площа споруд
фіторемедіації при очищенні господарсько-побутових стічних вод
Витрата
Кількість
Площа споруд, га
господарсько –
секцій
Загальна для розміщення очисних дзеркала водної
побутових стічних споруд,
споруд за фітотехнологією
поверхні
вод, м3 /добу
шт.
до 20
2
0,12
0,06
50
2-3
0,46
0,16
100
3
0,80
0,32
150
3
1,2
0,5
200
3
1,6
0,6
250
3-4
2,0
0,8
300
3-4
2,5
1,0

Таблиця 6.4 – Розміри санітарно-захисних зон(ДБН Б.2.2-12, додаток
И.3).

Типи споруд

1

2
3

4

Площа споруд, га
Споруди очищення стічних вод
малих населених пунктів
− з поверхневим рухом води
− з поверхневим рухом води і у
фільтруючій товщі
− фільтруючі
− біологічні ставки
Очисні споруди поверхневих
стічних вод, відстійники
Окреморозташовані споруди
глибокого доочищення біологічно
очищених стічних вод
Насосні станції поверхневих
стічних вод

Санітарно-захисна зона, м, при
розрахунковій
продуктивності споруд, м3/добу
понад 100 до понад 200 до
до 100
200
1000
0,2
до 1
до 3
100
100
150

100

200

300

100
200
100

200
200
100

300
200
100

100

100

100

15

15

15
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Рисунок 6.3 – Схема БІС
I-III – поперечні розрізи, IV – поздовжній розріз;
1 – закрита дрена; 2 – ВВР; 3 – фільтруюча загрузка (пісок, супісок, гравій);
4 – екран; 5 – лінії току води що фільтрується; 6 – відкрита дрена (канал);
7 – дамба; 8 – трубопровід для подачі води.
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7 УЛАШТУВАННЯ СПОРУД ФІТОРЕМЕДІАЦІЇ ДЛЯ
ОЧИЩЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ СТІЧНИХ І ДРЕНАЖНИХ ВОД
ТА
ДООЧИЩЕННЯ
ГОСПОДАРСЬКО-ПОБУТОВИХ
СТІЧНИХ ВОД В УМОВАХ ЕВТРОФУВАННЯ ВОДНИХ
ОБ’ЄКТІВ
7.1 Урахування природно-кліматичних умов при розрахунках та
виборі споруд фіторемедіації.
7.1.1 Згідно ДСТУ-Н Б 8.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія»
територія України ділиться на 5 різноманітних по природно-кліматичним
умовам архітектурно-будівельних кліматичних районів.
7.1.2 Споруди фіторемедіації можуть бути застосовані для очищення
стічних і дренажних вод в усіх природно-кліматичних умовах України. Тип
споруд фіторемедіації, вибір використовуваної в них вищої водної
рослинності та ефективність їх роботи в значній мірі залежать від природнокліматичних умов, оскільки вони забезпечують умови для росту ВВР та
формування біоценозу.
7.1.3 При проектуванні споруд фіторемедіації в посушливих регіонах
слід враховувати здатність споруди переносити довгу відсутність
надходження стічних вод.
7.1.4 Для
забезпечення
ефективної
експлуатації
споруд
фіторемедіації при мінусових температурах у зимовий період слід
передбачити максимальне збереження температури стічних вод як в самих
БІС, так і в спорудах і комунікаціях перед входом у них (в відстійниках,
колодязях і підвідних трубах).
7.1.5 При проектуванні споруд фіторемедіації для холодного періоду
року необхідно враховувати природні фактори. Рослинна підстилка і
ґрунтовий субстрат, які накопичуються в спорудах фіторемедіації
обмежують конвекцію і знижують втрати тепла. Також промерзання ґрунту
значно зменшує наявність на поверхні споруди снігового покриву.
Внаслідок цього БІС доцільно використовувати для зимового складування
снігу, якщо це не завдає шкоди біоценозу або іншим елементам споруди.
7.1.6 Для ефективної роботи споруд фіторемедіації в зимовий період
необхідно передбачити постійний струм води через споруди фіторемедіації.
Глибина води в блоках повинна бути не менше 40–60 см. При цьому у
верхній частині водної зони інфільтраційних блоків утворюється шар льоду
у вигляді даху товщиною 5-10 см, що забезпечує підтримку достатньої для
проходження процесів очищення температури води не менше + 5°С. Як
показує досвід експлуатації споруд фіторемедіації, їх безперебійну роботу
та ефективну очистку в зимовий період можна забезпечити навіть при
температурах нижче -30°С, при цьому вода на виході зі споруд має
температуру не нижче +3°С.
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7.1.7 Таблиця 7.1 – Особливості експлуатації споруд фіторемедіації
в умовах холодного клімату [2]
Причина
Низькі
температури

−
−
−

Промерзання
ґрунту
стислий
теплий сезон
Велика
кількість
снігу

−
−
−

Проблеми
зниження біологічної активності рослин і
мікроорганізмів, яке призводить до зниження якості
очистки;
зниження швидкості осадження завислих речовин;
утворення крижаного покриву (для споруд з постійним
перебуванням води);
Зниження кількісті кисню у воді під льодом
спучування ґрунтів;
зниження швидкості фільтрації

− стислий період для розвитку рослин;
− необхідність застосування видів рослин, стійких до
низьких температур
− великі витрати в період сніготанення;
− висока забрудненість талого стоку;
− присутність в талих водах протиожеледних реагентів

7.1.8 При проектуванні споруд фіторемедіації для очищення
поверхневих стічних та дренажних вод необхідно враховувати, що
поверхневі води, які надходять у зимову пору року та перехідні весняний та
осінньо-зимовий періоди, характеризуються низькою температурою та
лужністю, що вимагає необхідності включення реагентного господарства в
технологічну схему очищення для можливості періодичної подачі
коагулянтів і флокулянтів.
7.1.9 З різних конструкцій біоінженерних споруд фіторемедіації –
фільтраційні, поверхневі і наплавні біоплато – щодо геологічних і
ландшафтних умов України доцільне застосування комбінованого типу –
поверхнево-фільтраційного (БІС).
7.2 Впровадження споруд фіторемедіації з урахуванням стану
забудованих територій
7.2.1 Поверхневі стічні та дренажні води з забудованої території та
площадок підприємств є одним з джерел забруднення водних об’єктів
різноманітними домішками природного та антропогенного походження,
особливо мікробіального забруднення, що призводить до антропогенного
евтрофування поверхневих водних об’єктів.
7.2.2 За розрахунками річний обсяг поверхневих стічних та
дренажних вод з забудованих територій, що скидаються у поверхневі водні
об’єкти практично без очищення оцінюється у понад 1100 млн. м3. Кількість
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бактеріальних забруднень за показником колі-титр у дощових і талих водах
знаходиться в межах 10-1–10-6. Мікробіальне забруднення поверхневих
стічних та дренажних вод та забруднення їх сполуками азоту амонійного,
фосфору спричиняють як аварійні ситуації на мережах та спорудах
каналізації, так і скиди господарсько-побутових до мереж дощової
каналізації через незаконні підключення до цих мереж випусків каналізації
від будинків фізичних осіб та суб’єктів господарювання.
7.2.3 Поверхневі стічні та дренажні води містять значну кількість
забруднень (нерозчинних домішок, нафтопродуктів, солей важких металів).
Поверхневий стік, що утворюється при випадінні опадів, змиває і виносить
побутове сміття, продукти руйнування дорожнього покриття, ґрунту, ерозії
ґрунтів газонів і ділянок з ґрунтовим покриттям, рослинні залишки, сміття,
продукти життєдіяльності міської флори та фауни, інші домішки, які
знаходяться на водозбірній поверхні. Опади сорбують забруднення із
атмосфери (пил, аерозолі, компоненти палива та атмосферних промислових
викидів). На характеристику якісного складу поверхневого стоку впливає
тривалість сухого бездощового періоду, інтенсивність дощу та тривалість
його випадіння, санітарний стан території, а також ступінь забруднення
атмосфери.
7.2.4 Значну роль у формуванні складу поверхневих стічних вод
відіграє характеристика водозбірного басейну (житлова забудова,
промислова зона), рівень благоустрою, ділянки забудови з ґрунтовими
схилами, що піддаються ерозії тощо). Нерівномірний склад поверхневих
стічних та дренажних вод за витратою і концентрацією забруднень в них
зумовлений наявністю багатьох джерел наповнення, специфічними
особливостями утворення та режимом їх надходження тощо.
7.2.5 Відведення поверхневих стічних та дренажних вод з
забудованої території забезпечується шляхом комплексного вирішення
питань вертикального планування міської території (організації рельєфу) з
організації водовідведення (водостоків, лотків у зборі з водоприймальними
решітками, дощоприймачів, кюветів зливоприймальних колодязів,
відстійників) з подальшим випуском на споруди фіторемедіації для
біологічного очищення.
7.2.6 .Відведення поверхневих стічних та дренажних вод з території
населених пунктів є важливим елементом інженерного благоустрою
території і здійснюється дощовою (зливовою) каналізацією (водостоками),
яке також запобігатиме затопленню вулиць, знижених місць і підвалів
будівель і споруд.
7.2.7 Для вирішення проблеми очищення поверхневих стічних та
дренажних вод необхідно забезпечити високий рівень благоустрою і
чистоти забудованої території, зведення до мінімуму водонепроникних
покривів при водозборі, попередження надходження до поверхневих
стічних та дренажних вод різноманітних токсичних відходів та будівництво
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очисних споруд за технологією фіторемедіації, які відповідають поняттю
«найкраща доступна технологія».
7.2.8 Ступінь очищення поверхневих стічних та дренажних вод з
забудованих територій та площадок підприємств з використанням споруд
фіторемедіації визначається умовами їх приймання у систему
водовідведення населених пунктів або умовами випуску у водні об’єкти.
При повторному використанні очищені поверхневі стічні та дренажні води
повинні відповідати технологічним вимогам, які надаються користувачами,
та бути безпечними у санітарно-епідеміологічному відношенні у
відповідності до вимог, встановлених для використання води у системах
технічного водопостачання промислових підприємств.
7.2.9 Очисні споруди поверхневих стічних вод повинні будуватися
для кожного водозбірного басейну, який має випуск у водойму і
розміщуватися на гирлових ділянках дощових колекторів.
7.2.10 Визначення розрахункових об’ємів поверхневих стічних вод,
що підлягають очищенню.
Об’єм дощового стоку від розрахункового дощу з сельбищних
територій, майданчиків підприємств, що підлягає очищенню, визначається
за формулою:
W = 10  ha  F  mid ,
(7.1)
де W – об’єм дощового стоку, м3; ha – максимальний шар опадів за дощ, стік
від якого підлягає очищенню у повному обсязі, мм;
F – площа водозбірного басейну, га;
mid – середній коефіцієнт стоку дощових вод, який рекомендується
визначати за формулою:
A0 ,2
(7.2)
 mid = zmid 0 ,2 n − 1 ,
tr
де zmid, А, n, t − параметри, які приймаються згідно з додатком А ДБН В.2.575 та розрахунками дощових мереж цих сельбищних територій та територій
підприємств.
7.2.11 Для забудованих територій та територій підприємств першої
групи величина ha згідно з ДБН В.2.5-75 приймається рівною 10 – 15 мм, що
відповідає добовому шару опадів від малоінтенсивних частих дощових
опадів з періодом одноразового перевищення розрахункової інтенсивності
Р від 0,05 до 0,1 року. При цьому для більшості населених пунктів України
забезпечується приймання на очищення не менше 70% річного об’єму
поверхневого стоку.
7.2.12 Для промислових підприємств другої групи ha приймається
рівним добовому шару опадів Нр від дощів з Р, прийнятому при
гідравлічному розрахунку цього підприємства, але не менше ніж Р = 1 року
(ДБН В.2.5-75).
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Примітка. До першої групи відносяться підприємства, перелік яких
наведено у 5.8 ДБН В.2.5-75, до другої групи – у 5.9 зазначеного ДБН.
7.2.13 Максимальний добовий об’єм талих вод, які відводяться з
сельбищних територій та територій промислових підприємств у середні
періоди сніготанення, визначається за формулою:

Wth = 10   th  kihd  F  hth ,

(7.3)

де Wth − максимальний добовий об’єм талих вод, м3;
th – загальний коефіцієнт стоку (приймається 0,5 – 0,7);
ktid – коефіцієнт, який враховує часткове прибирання та вивезення снігу,
визначається за формулою:
F
(7.4)
ktid = 1 − tid ,
F
де Ftid – площа, яку очищають від снігу (включає площу покрівель,
обладнану внутрішніми водостоками), га; F – площа басейну стоку, га; hth –
шар стоку за 10 денних годин, мм.
Значення Wth рекомендується визначати за конкретними даними
метеоспостережень в залежності від граничного періоду перевищення Р, а
при відсутності даних для І, ІІІ, V архітектурно-будівельних кліматичних
районів України можна приймати 25 мм, для ІІ і ІV районів – 7 мм, у
приграничних районах шириною до 20 км можна приймати середнє
значення hth , яке дорівнює 16 мм.
7.2.14 Для скорочення об’єму талих вод, що відводяться на
очищення, а також зменшення продуктивності очисних споруд у містах в
зимовий період необхідно передбачити організацію прибирання і вивезення
частини снігу. Сніговий покрив на поверхні споруди фіторемедіації значно
зменшує промерзання ґрунту, тому такі споруди доцільно використовувати
для зимового складування снігу, якщо це не завдає шкоди біогеоценозу або
іншим елементам споруди.
7.2.15 Поверхневі стічні води з міських територій як джерело
забруднення водних об‘єктів оцінюються наступними найбільш
характерними показниками: завислі речовини, нафтопродукти і органічні
сполуки за БСК5, значне бактеріальне забруднення. Орієнтовний склад
поверхневих стічних вод в залежності від функціонального призначення
територій та рівня їх благоустрою наведено у таблиці 7.2. Однак ці дані
наведені без врахування аварійних ситуацій на мережах міської каналізації
та несанкціонованих підключень до мереж дощової каналізації.
Середні значення ХСК згідно з ДСТУ 3013-95 складають 400–600
мгО2/дм3 у дощових водах та 750–1500 мгО2/дм3 у талих водах.
За даними ДБН В.2.5-75 забруднення біогенними елементами складає:
по азоту амонійному 8–10 мг/дм3 у дощових водах та 18–20 мг/дм3 у талих
водах; по фосфатам – 0,5–0,8 мг/дм3 у дощових водах та 1,2–1,8 мг/дм3 у
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талих водах.
Таблиця 7.2 − Забрудненість поверхневого стоку міських територій
(без урахування аварійних ситуацій на мережах міської каналізації)
Характеристика
водозбірного басейну

Концентрації забруднюючих речовин
У дощових водах
У талих водах
Завис- БСК5, Нафто- Колі- Завис- БСК5, Нафтолі мгО2/ проду- титр,
лі мгО2/ проду3
речо- дм
кти,
мл
речо- дм3 кти,
3
вини,
мг/дм
вини,
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
300
60
< 1 10-1–10-6 1500 100
<1

Ділянки територій
переважно з садибною
забудовою, зелені
насадження
Ділянки сучасної житлової 650
забудови (мікрорайони)
Центральні райони міст з
400
високим рівнем
благоустрою і регулярним
прибиранням дорожніх
покрить
Магістральні вулиці з
1500
інтенсивним рухом
транспорту

60

12

10-1–10-6

2500

100

20

40

8-10

10-1–10-6

2000

70

20

50

15

2000–
3000

100

30

Джерелом забруднення поверхневих стічних та дренажних вод
мікроорганізмами є забруднений ґрунт, витоки з мереж каналізації при
аварійних ситуаціях.
7.2.16 Території,
прилеглі
до
промислових
підприємств,
характеризуються більш високим рівнем забрудненості. Розрахункові
концентрації забруднюючих речовин у поверхневих стічних і дренажних
водах для цих територій перевищують відповідні показники, наведені в
таблиці 7.3 за вмістом: завислих речовин і нафтопродуктів – у 1,8–2 рази;
ХСК, БСК – у 1,4–1,5 рази; азоту амонійного, фосфатів – у 1,3–1,4 рази. У
поверхневих стічних водах цих територій можлива присутність солей
важких металів.
Поверхневі стічні води, що відводяться з територій промислових
підприємств, містять забруднюючі речовини, які характерні для
відповідного виду підприємства, загальний вміст солей досягає 200–500
мг/дм3 та можлива наявність специфічних речовин (продуктів органічного
синтезу, важких металів тощо).
Орієнтовний вміст забруднюючих речовин у поверхневих стічних
водах, що відводяться з територій підприємств першої та другої груп,
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наведено у таблиці 7.3.
Таблиця 7.3 – Орієнтовний склад поверхневих стічних вод, що
утворюються на території підприємств першої та другої груп

Показник
Завислі речовини
Солевміст
Нафтопродукти
ХСК фільтрованої проби
БСК20 фільтрованої проби
Специфічні компоненти

Значення показників забруднення поверхневих
стічних вод мг/дм3
Перша група
Друга група підприємств
підприємств
400–2000*
500–2000
200–300
50–3000
*
10–30 (70 )
до 500
**
100–500
до 1400
20–30**
до 400
Відсутні
В залежності від специфіки
виробництва містять важкі
метали, феноли, СПАР, миш’як,
родоніти, фосфор, аміак, фтор,
жири, масла, білки, вуглеводні
тощо

Примітки:
більші значення для підприємств з інтенсивним рухом транспорту та
значним використанням паливно-мастильних матеріалів. Для територій АЗС слід
користуватися даними, що наведені у ДБН В.2.3-15, ВСН 01-69 та ДБН В.1.1-7.
**
з урахуванням диспергованих домішок ці значення збільшуються у 2–3
рази.
*

7.2.17 Вибір типу споруд слід визначати з урахуванням прийнятої
технологічної схеми очищення стічних вод, витрат стічних вод, компоновки
споруд, числа експлуатаційних одиниць, конфігурації і рельєфу
майданчика, геологічних умов, рівня ґрунтових вод.
7.2.18 В технологічний схемі очисних споруд біологічне очищення
(доочищення) поверхневих стічних вод слід застосовувати після
механічного очищення. Для ефективної роботи споруд очищення стічних
вод методом фіторемедіації концентрація забруднень за показником вмісту
завислих речовин повинна бути менша ніж 500 мг/дм3.
7.2.19 Для механічного очищення поверхневих стічних та дренажних
вод рекомендуються ставки-відстійники, акумулюючі ємності, регулюючі
резервуари, резервуари-відстійники.
7.2.20 Всі споруди механічного очищення стічних вод повинні бути
обладнанні устаткуванням для затримання та видалення плаваючого сміття,
нафтопродуктів та осаду. Для затримання сміття у головній частині споруди
потрібно передбачити решітки або інше устаткування для механічного
видалення сміття. Нафтопродукти повинні затримуватися у секціях
відстійниках.
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7.2.21 Найбільш надійними є споруди, що забезпечують
акумулювання, відстоювання та відведення дощових і талих вод тривалістю
1–2 доби. Концентрація забруднень у стічних водах після відстоювання
може складати завислих речовин від 50 мг/дм3 до 200 мг/дм3,
нафтопродуктів від 0,5 мг/дм3 до 10 мг/дм3, розчинних органічних речовин
у перерахунку на БСКповн. від 20 мг/дм3 до 30 мг/дм3, ХСК – від 50 мг/дм3
до 100 мг/дм3.
7.2.22 У випадку доцільності використання акумулюючої ємності як
очисної споруди в неї повинен бути спрямований весь поверхневий стік
відповідно до вимог ДБН В.2.5-75 (п. 5.8). Розподільна камера з
регулювання об’єму влаштовується у вхідний частині акумулюючої
(регулюючої) ємності.
7.2.23 Розподільні
камери
обладнуються
переливним
трубопроводом, яким дощові води при тривалих опадах та опадах рідкої
повторюваності відводяться у водні об’єкти. Розрахунковий об’єм дощових
вод буде направлятися на очисні споруди, а об’єм, що перевищує
розрахунковий, переливним трубопроводом відводитися у водний об’єкт
згідно з ДБН В.2.5-75 (п. 7.3.4). Для попередніх розрахунків діаметру
переливного трубопроводу рекомендується збільшувати витрату скидних
вод у 1.3 рази.
7.2.24 Робочий об’єм W, м3 акумулюючої ємності при прийманні
частини розрахункового дощу, що підлягає очищенню, можна визначити за
формулою 7.1. Повний гідравлічний об’єм акумулюючої (регулюючої)
ємкості для приймання, усереднення та попереднього очищення
забрудненої частини поверхневого стоку слід приймати на 10–30% більше
розрахункового робочого об’єму [3].
7.2.25 При використанні поверхневих стічних вод для потреб
виробничого водопостачання весь об’єм поверхневого стоку направляється
в акумулюючу (регулюючу) ємність. Розраховується робочий об’єм ємності
на приймання поверхневого стоку протягом розрахункового періоду (за рік,
теплий період, місяць) або ж від дощу з розрахунковою максимально
добовою кількістю опадів.
7.2.26 Біологічне очищення поверхневих стічних та дренажних вод з
використанням методу фіторемедіації слід передбачати для покращення
санітарно-гігієнічного і екологічного стану водних об’єктів (запобігання
бактеріального забруднення водних об’єктів). Досвід експлуатації діючих
очисних споруд, в яких використовують як біофільтр вищі водні рослини
(ВВР), за кордоном і в Україні показує, що процеси знезараження, які
проходять у біоценозі ВВР, ліквідують хвороботворні мікроорганізми і вода
на виході із споруд не є джерелом поширення інфекцій. Однако після
лікарень з інфекційними відділення слід здійснювати додаткове
знезаражування.
7.2.27 Якісний склад дренажних (підземних) вод залежить від
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господарської діяльності на територіях, що захищаються, та прилеглих до
них, і особливо, з боку вододілу. У підземних (дренажних) водах виявлені
такі забруднюючі речовини як сполуки азоту, фосфору, нітрати,
нафтопродукти, важкі метали, спостерігається забруднення бактеріями
групи кишкової палички, які у багато разів перевищують допустимі норми.
Ділянки та осередки забруднення підземних вод пов’язані з
діяльністю промислових підприємств, у складі яких є: накопичувачі
відходів та стічних вод, склади паливно-мастильних матеріалів, нафтобази,
промислові каналізаційні колектори (продуктопроводи). У підземних водах
цих територій виявляють такі забруднюючі речовини як сполуки азоту,
нафтопродукти, сульфати та хлориди, важкі метали, феноли. Інтенсивність
забруднення за окремими компонентами може досягти 100 ГДК і більше, аж
до вільного (чистого) продукту.
7.2.28 Дренажні води, що відводяться під споруд та об’єктів захисту
від підтоплення підземними водами, в залежності від місцевих умов
спрямовуються в дощову каналізацію або напірним трубопроводом у
господарсько-побутову каналізацію.
Необхідність влаштування очисних споруд в місцях скиду дренажних
вод визначаються їх хімічним та бактеріологічним складом, умовами
приймання їх у поверхневі водні об’єкти і здійснюється на основі технічної
можливості та економічної доцільності.
Використання споруд фіторемедіації для очищення дренажних вод
забезпечує ефективне очищення їх від біогенних елементів, сульфатів,
важких металів на 60-90%.
7.3 Вимоги до показників складу стічних вод, які надходять на
очищення, з використанням технологій фіторемедіації
Таблиця 7.4 − Допустимі величини показників забруднень у стічних
вод, що надходять на споруди фіторемедіації
Показник
Завислі речовини
рН
БСК5
Жорсткість загальна
Кальцій
Магній
Натрій+калій
Хлориди
Сульфати
Кремній
Азот амонійний
Азот нітритний
Азот нітратний
Фосфор
Бактеріологічні показники

Одиниці виміру
мг/дм3

Значення
0–500
6,0–9,0
мгО2/дм3
0–400
3
мг-екв/дм
2–10
мг/дм3
0–100
мг/дм3
0–100
мг/дм3
0–100
3
мг/дм
0–500
мг/дм3
0–700
3
мг/дм
0–100
мг/дм3
0–200
3
мг/дм
0-100
мг/дм3
0-200
3
мг/дм
0–15
Не лімітується
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7.4 Орієнтовні показники ефективності очищення стічних вод після
проходження споруд фіторемедіації становить: іони амонію і нітрат-іони
60–90%; сполуки фосфору – 28–60%; роданіди, ціаніди, іони металів – 20–
35 %, завислі речовини – 96–98%; сульфат-іони – 25–30%; іони натрію,
кальцію, магнію – 10–15%; нафтопродукти – 20–90%; феноли – 95%,
бактерії E-Coli, мікроводорості – 96–98%; органічні сполуки за БСК та ХСК
– 65–90%; яйця гельмінтів – 96–100%. Контроль за відведенням
поверхневих стічних вод з територій населених пунктів і підприємств
виконується згідно з ДСТУ 3013-95.
7.5 Загальні рекомендації щодо експлуатації споруд фіторемедіації
7.5.1 Приймання в експлуатацію споруд фіторемедіації виконують
робочі та державні комісії згідно з вимогами Порядку прийняття в
експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів [4].
Під час приймання споруд фіторемедіації робочою комісією
генеральний підрядник надає наступну документацію:
− акти огляду скритих робіт, акти проміжного приймання окремих
конструкцій споруд;
− журнали виконання всіх видів робіт та авторського нагляду;
− акти на відвід земельної ділянки та розташування споруд;
− документи. що свідчать про відповідність нормативним вимогам
устаткування та матеріалів;
− список будівельно-монтажних організацій із позначенням
виконаних ними видів робіт;
− комплект робочих креслень на будівництво пропонованих до
приймання споруд фіторемедіації із написами про відповідність виконаних
у натурі робіт цим кресленням або внесених у них змінах особами,
відповідальними за виконання будівельно-монтажних робіт;
− документи про геологію та гідрогеологію будівельного
майданчику, про результати випробування ґрунтів та аналіз ґрунтових, вод.
7.5.2 На об’єктах очищення поверхневих стічних та дренажних вод –
спорудах фіторемедіації, які готові до експлуатації, мають бути:
− виконані всі роботи, передбачені проектною організацією
відповідно до державних норм, а також проведені пусконалагоджувальні
роботи, які відповідають технологічному регламенту;
− створені роботи для безпечної роботи персоналу та проведені
природоохоронні заходи відповідно до вимог нормативно-правових актів з
охорони праці, промислової безпеки, протипожежної безпеки, санітарних і
екологічних норм.
7.5.3 Експлуатація споруд фіторемедіації полягає в забезпеченні
ефективного біологічного очищення поверхневих стічних та дренажних вод
та доочищення у разі необхідності стічних вод після міських біологічних
очисних споруд.
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Службі експлуатації слід утримувати споруди фіторемедіації у
справному стані, проводити постійний нагляд і своєчасне очищення, а також
заходи, які мінімізують аварійні ситуації. Заборонено експлуатувати
споруди з пошкодженнями, які можуть спричинити шкоду їх використанню.
Службі експлуатації необхідно виконувати систематичний
моніторинг споруд, своєчасно виявляти та виконувати ремонтні роботи.
7.5.4 Під час експлуатації споруд фіторемедіації необхідно
забезпечити лабораторний контроль якості води, що очищується.
7.5.5 Режим
експлуатації
споруд
фіторемедіації
в
пусконалагоджувальний період для стабільної і ефективної роботи
біоінженерних споруд вимагає дотримання регламенту запуску, наладки та
введення споруд у режим експлуатації.
Регламентом установлюється 2 етапи пуску очисних споруд за
технологією фіторемедіації (І та ІІ) та етап експлуатації (ІІІ):
I. Насичення водою фільтруючої товщі модулів споруд.
II. Вихід споруд на запроектований режим експлуатації.
III. Умови проектної експлуатації споруд.
7.5.6 Перший етап. Насичення водою фільтруючої товщі модулів
споруд фіторемедіації.
Насичення (заповнення пор) водою фільтруючої товщі є першим
етапом пуску очисних споруд до експлуатації. Фільтраційні характеристики
фільтруючої товщі і дренажу, який закладено у її основі, визначають
нормативний режим роботи споруд. У процесі укладення дренажу і
фільтруючої піщаної (щебеневої) товщі можуть проявлятися різні
відхилення від проектної технології будівництва (відхилення у технології
будівництва дренажу за рахунок його товщини та розмірів, неоднорідність
при відсипанні товщі піску, наявність слабофільтруючих прошарків у
обсипці дрен та ін.). З метою забезпечення початку роботи дрен і
фільтруючої товщі здійснюється її замочування. Для цього до споруди
подається вода, призначена для очищення, яка заповнює фільтруючу товщу.
При цьому використовується регулятор рівня на скидному колодязі
попередньої споруди, далі при повністю відкритому скиді вода
пропускається крізь фільтруючу товщу.
Обсяги стічних вод, що подаються на замочування фільтруючої товщі
очисних споруд на першому етапі повинні відповідати розрахункам,
приведеним у таблиці 7.5.
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Таблиця 7.5 – Об’єм води, що подається на насичення фільтруючої
товщі споруди фіторемедіації ( БІС потужністю 2000 м3/добу.)
Одиниці
БІС 1 БІС 2 БІС 3 БІС 4 БІС 5
виміру
Площа БІС

м2

3740

3420

9252

5508

8550

Об’єм щебеню

м3

3740

513

1388

827

–

Об’єм піску

м3

–

2052

5552

3305

1710

Об’єм води на заповнення
фільтруючої товщі
(щебінь)

м3

1309

180

486

290

–

Об’єм води на заповнення
фільтруючої товщі (пісок)

м3

–

247

667

397

206

Об’єм води у фільтруючій
товщі споруд

м3

1309

427

1153

687

206

Всього на насичення
фільтруючої товщі БІС

м3

3782

Примітка. Термін виконання продовж місяця після вводу в експлуатацію.

Після замочування тіла фільтруючої товщі у спорудах здійснюється
посадка рослин.
Після посадки рослин вихід води із споруди закривається і споруди
починають працювати у статичному режимі. Цей період адаптації рослин до
умов нормальної експлуатації споруд фіторемедіації має тривалість до 1
місяця (табл. 7.6 колонка 2).
В період адаптації рослин подача води на споруди перші 12 місяців
роботи споруди фіторемедіації здійснюється відповідно таблиці 7.7 –
поступове нарощування рівня шару води над поверхнею споруд та
збільшення витрати води через споруду фіторемедіації (БІС) пропорційне
формуванню фітоценозу БІС та росту ефективності очищення води у
спорудах.
Ефективність роботи біогеоценозу у фільтруючій товщі споруд
зростає по мірі росту кількості мікроорганізмів, які формуються у вигляді
біоплівки на поверхні щебеню чи піску фільтруючої товщі. Результати
розрахунку рекомендованих об’ємів води, що будуть щоденно проходити
очищення у БІС наведено у таблиці 7.7.
Сумарні щомісячні витрати води як на очищення так і на формування
шару води наведені у таблиці 7.8.
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Таблиця 7.6 – Подача води у споруди фіторемедіації (БІС) по місяцям
на формування шару води над поверхнею фільтруючої товщі. Приклад

1
БІС 1
БІС 2
БІС 3
БІС 4
БІС 5
Всього
Середньодобова
витрата
води,
м3/добу

Період адаптації рослин. Об’єм водної товщі, м3
1 місяць
2
3
4
0,0 м (вода
5
6
6-11
місяць місяць місяць
12
лише у фільмісяць місяць місяць
0,1 м, 0,2 м, 0,3 м,
місяць
труючій тов0,4 м 0,6 м 0.6 м
травень червень липень
щі), квітень
2
3
4
5
6
7
8
9
1309
–
–
–
–
–
–
–
427
342
684
1026 1368 2052
1153
926
1851
2776 3701 5552
687
551
1102
1653 2204 3305
206
855
1710
2565 3420 4275
3782
2674
5348
8022 10696 13370
–
+90
+90
+90
+90 +180
–
–180*)

*) знак „+” означає приймання (надходження) води на накопичення шару води в
БІС; знак „–” означає відведення води з БІС з-за необхідності зменшення товщини шару
води в спорудах з 0.6 м (зимовий режим) до 0.4 м (літній режим).

Таблиця 7.7 – Витрата очищеної води (на вході та виході з БІС) у
залежності від ступеню формування біоценозу у фільтруючій товщі
(пусконалагоджувальний період).
Показники
Шар води на
поверхні фільтруючої товщі.

Витрати,
м3/добу

V
–

VI
10

Період експлуатації
VII VIII IX X XI XII
I
II
III
20 30 40 50 60 100 100 100 100

IV
40

V
40

800 800 800 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1400

З липня місяця починається період постійної експлуатації очисних
споруд з проектною витратою (м3/добу). Графік роботи і формування
обсягів стічних вод наведено у таблиці 7.9.
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Таблиця 7.8 – Витрата води через біоінженерні очисні споруди в
пусконалагоджувальний період
Показники

V
–

VI VII VIII IX
10 20 30 40

Період експлуатації
X XI XII
I
60 60 60 60

II
60

III
60

IV
40

V

Шар води над
40
поверхнею фільтруючої
товщі у спорудах (крім
БІС1)
Витрати на формування
+90 +90 +90 +90 +180 –
–
–
–
– 180 –
3
шару води, м /добу
Витрата води на
800 800 800 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1400
очищення у БІС, м3/добу
Сумарні витрати води на 800 890 890 1090 1090 1180 1000 1000 1000 1000 1000 820 1400
виході з заводу для
подачі на БІС

Таблиця 7.9 – Термін та умови формування стічних вод згідно графіку
роботи підприємства. Приклад
Показники
Термін роботи
підприємства, діб
Обсяг стічних вод,
м3/добу

Термін формування стічних вод
Квітень
Травень
Червень
7
15
30
500

700

1500

Липень
30
2000

Замочування Формування Формування шару Скид
Потреба стічних вод у
водної товщі шару води у води у спорудах. води
спорудах
спорудах
Скид води

7.5.7 Другий етап. Вихід споруд на запроектований режим
експлуатації.
Через 12 місяців споруди виходять на запроектований режим
експлуатації. Рівень води у спорудах потрібно підтримувати: у зимовий
період – до 0,6 м, у вегетаційний період (квітень-листопад) – 0,4 м.
−
−
−
−

7.5.8 Третій етап. Умови проектної експлуатації споруд.
для забезпечення ефективної роботи споруди і виключення
промерзання кореневищ рослин рівень води взимку необхідно
збільшити до 0,6 м.
щорічно взимку біомаса рослин зрізається і вивозиться на звалище.
в процесі нормальної експлуатації споруд проводиться контроль
якісного складу води на виході з кожної споруди і у фільтруючій
товщі модулів споруд
в процесі проектної експлуатації споруд основними технологічними
параметрами, що підлягають контролю є рівень води в спорудах і
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якісний склад води в кожній споруді, а також залежність даних
процесів від періоду року.
− експлуатації споруд виключає можливість тривалого (більше 1
місяця) осушення акваторії басейнів споруд.
− проводиться контроль працездатності трубопроводів, можливість
замулювання скидних колодязів та трубопроводів.
− при необхідності проведення ремонтних робіт в споруді вода, що
очищується направляється в інші споруди, періодичний контроль
повинен попередити можливість порушень в роботі відразу більше 2
споруд одночасно.
Для надійної роботи споруд фіторемедіації необхідно підтримувати
оптимальний режим їх експлуатації, дотримуючись таких правил:
− з блоку механічного очищення повинні регулярно видалятися осад і
плаваючі домішки;
− в блоку механічного очищення (решітки, шибери та ін.) і регулюючої
апаратури (засувки, патрубки та ін.) повинні своєчасно замінюватися
проржавілі металеві деталі, усуватися осідання колодязів і трубопроводів;
− при мінусових температурах повинні забезпечуватися умови
проходження очистки під крижаним "дахом";
− при необхідності повинна проводитися додаткова посадка вищої
водної рослинності на поверхні блоків споруд фіторемедіації;
− кожні 5–7 років експлуатації при необхідності повинна проводитися
заміна або розпушення поверхневого шару фільтруючого матеріалу
інфільтраційних блоків на глибину 5–10 см;
− при необхідності повинно робитися зворотне промивання дренажних
трубопроводів.
Для обслуговування споруд фіторемедіації разом зі спорудами
механічного очищення достатньо однієї людини.
7.5.9 Оцінка стану споруд фіторемедіації (термін експлуатації споруд
10–20 років) здійснюється у відповідності до існуючої проектної
документації. Обстеження та паспортизація виконуються для визначення та
документування у встановлений термін їх стану та придатності (або
непридатності) до подальшої експлуатації.
Діючі споруди фіторемедіації підлягають періодичним обстеженням з
метою оцінки їх технічного стану та паспортизації, а також прийняття
обґрунтованих заходів до забезпечення надійності та безпеки при подальшій
експлуатації.
Відповідно до цього рекомендується для кожної споруди обстежувати
та оцінювати:
− техногенні зміни навколишнього середовища;
− інженерно-геологічні умови майданчика;
− хімічний склад ґрунтових вод;
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− огороджувальні дамби, стан укосів і дна земляної ємності,
протифільтраційні пристрої, дренажі, фільтруючу загрузку;
− споруди подачі води до споруди фіторемедіації, перепускні, скидні
та запірну арматуру в них;
− нагірні водовідвідні канали, що захищають споруди від
поверхневого стоку з боку вододілу;
− хімічний і біологічний склад води, що очищається, і піску
фільтруючої товщі;
− якісний склад бактеріофлори, морфометрії очерету.
Обстеження та паспортизація будівель (споруд) повинні виконуватися
регулярно (планове обстеження), з періодичністю, яка встановлюється у
відомчих правилах (інструкціях) з експлуатації будівель (споруд).
Тривалість стійкої роботи споруд фіторемедіації за умови дотримання
правил технічної експлуатації складає 8–10 років. Після закінчення
вказаного строку (у разі зниження ефективності роботи споруди
фіторемедіації) необхідна нова посадка вищих водних рослин.
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ДОДАТОК А
(довідковий)

ФОРМА БЛАНКА ПРОТОКОЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ВОДИ
ПІСЛЯ СПОРУД ФІТОРЕМЕДІАЦІЇ І ЇЇ ВІДПОВІДНОСТІ
НОРМАТИВАМ ЦЬОГО СТАНДАРТУ
Назва Міністерства
НАЗВА УСТАНОВИ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ

ЛАБОРАТОРНО-ВИРОБНИЧИЙ КОНТРОЛЬ

Аналітичний центр, акредитований на право виконання вимірювань в галузі
робіт щодо забезпечення захисту життя і здоров’я громадян, контролю якості та
безпеки стану навколишнього природного середовища у відповідності з галуззю
атестації
(свідоцтво про відповідність № _________ від ___________ р.)
________________________________________________________________________
адреса
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАНЬ №
Замовник
Підстава для проведення вимірювань:
Дата, місце відбору

Показник

від

Од. виміру.

Активна реакція (рН)
Од. рН
Маса зважених речовин
мг/дм3
при 105оС
Біхроматна окисненість
мгО/дм3
(ХСК)
БСК5
мгО/дм3
Азот амонійних солей
мг/дм3
Азот нітритів
мг/дм3
Хлориди
мг/дм3
Сультфати
мг/дм3
Фосфати
мг/дм3
Сухий залишок
мг/дм3
Нафтопродукти
мг/дм3
Синтетичні поверхневомг/дм3
активні речовини (СПАР)
Бактеріологічні показники
Загальна кількість
КУО/ дм3
бактерій
Колі-індекс
Індекс колі-фагу
Цей перелік може бути уточнений і доповнений місцевими органами Мінекобезпеки України з
урахуванням місцевих умов.
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ДОДАТОК Б
(довідковий)
МЕТОД ВИБОРУ ПРІОРИТЕТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ВОДОВІДВЕДЕННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
З урахуванням складових сталого розвитку населеного пункту
запропоновано програмно-аналітичний метод декомпозиції складної задачі
обґрунтування і вибору пріоритетних технологій у вигляді ієрархічного
уявлення її елементів з подальшим аналізом пріоритетів, шляхом
знаходження відносин між елементами через експертні судження, що
включають метод аналізу ієрархії Т. Сааті, адаптований для цілей
досліджуваних задач.
Ідея методу полягає в структуризації задач прийняття рішень шляхом
побудови багаторівневої ієрархії, яка об'єднує компоненти задачі, що
потребує вирішення, які далі порівнюються між собою за допомогою
спеціально розроблених для цього процедур. В результаті стає можливим
отримання чисельних оцінок інтенсивності взаємовпливу елементів ієрархії,
на основі яких оцінюються ступенем переваги альтернатив відносно
головної мети.
Програмно-аналітичний метод, у відповідності з МАІ, складається із
трьох етапів:
Перший етап – розробка ієрархічної моделі порівняння елементів
(ознак) задачі. Формування групи експертів. При виконанні цього етапу
будується ієрархічна модель, кількість рівнів ієрархів у моделі залежить від
умов об’єкта дослідження.
Другий етап полягає у формуванні необхідної кількості матриць
попарних порівнянь елементів кожного рівня ієрархії. Визначення
локальних вагових коефіцієнтів кожного елементу рівня. Формування
квадратної зворотно симетричної матрицю домінування (суджень)
експертом.
Третій етап – розрахунок глобальних вагових коефіцієнтів, індексу
узгодженості та відповідно вибір найкращого варіанту рішення.
Перевірка узгодженості всієї ієрархії відбувається шляхом
перемноження кожного індексу узгодженості та пріоритета відповідного
критерію, підсумовуючи отримані числа та порівнюючи результат із
середнім індексом узгодженості випадкових матриць того ж порядку.
Програмно-аналітичний метод орієнтований, в першу чергу, на
побудову моделей вибору на кінцевому безлічі заздалегідь відомих
альтернатив. Особливо важливим є можливість інтегрувати результати,
отримані з використанням інших підходів, адже системний аналіз не
відкидає методи інших наук, маючи і власний достатньо потужний
інструментарій. Застосування системного підходу при вирішенні задач
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дозволяє ефективно обробляти великі обсяги інформації та бази знань для
подальшої розробки методів, алгоритмів та моделей з метою їх подальшого
використання в сучасних системах, мережах і комп’ютерного моделювання
розробки та в системах підтримки прийняття рішень. Сфери діяльності, в
яких приймається рішення на підставі математичної моделі МАІ, практично
не обмежені. Тому розроблений програмно-аналітичний метод вибору
можна вважати універсальним і його використання дозволяє організувати
ефективну систему підтримки прийняття рішень.
Таким чином, розроблений програмно-аналітичний метод вибору
дозволяє спеціалістам органів місцевої влади та експертам відповідного
фахового спрямування (екологічного, соціального та економікотехнологічного) брати участь у підготовці консолідованих рекомендацій
для прийняття управлінського рішення з вибору пріоритетної технології в
умовах конкретного населеного пункту. Перевагою запропонованого
багатокритеріального програмно-аналітичного методу є можливість
ув’язати в єдиний алгоритм виробки рішення вихідні дані, що різняться як
за своїм фаховим змістом, так і за формою представлення (статистичні,
прогнозні, дані безпосередніх вимірів, експертні оцінки). Крім того, до
переваг розробленого програмно-аналітичного методу слід віднести те, що
він базується на досить розробленому та практично відпрацьованому методі
аналізу ієрархій. Зокрема, для даного методу є декілька програмних
продуктів, які дозволяють ефективно здійснювати розрахунки вихідних
показників. Використана програма MPriority 1.0, дозволяє провести
розрахунки та отримати індекси узгодженості по задачі з високою точністю.
ПРОГРАМА РЕАЛІЗУЄ МЕТОД ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК МЕТОД АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ
I. Робота з програмою.
II. Вікно “Опції”.
III. Шкала відносної важливості.
I. Робота з програмою поділяється на три етапи :
1.
Створення ієрархічної структури.
2.
Занесення даних до матриць попарних порівнянь.
3.
Розрахунок створеної схеми.
1.
Створення ієрархічної структури.
Спочатку вводяться критерії за допомогою кнопок (“додати критерій”)
чи (“додати рівень”) або вибором аналогічних за назвою пунктів меню, що
випадає з натискуванням правої клавіші миші над робочою областю
програми (можна також застосовувати “гарячі” клавіші - Сtrl-k чи Ctrl-l
відповідно).
Після створення необхідної кількості елементів схеми їм
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присвоюються імена (для цього необхідно двічі натиснути ліву кнопку миші
на вибраному елементі, в ньому з’явиться курсор для введення тексту).
Поіменуйте всі введені елементи.
Для введення зв’язків між елементами схеми натисніть кнопку
(“зв’язування”) чи виберіть відповідний пункт випадаючого меню (або
натисніть Ctrl-s). Виділіть два елементи, між якими повинен бути зв’язок за
допомогою лівої кнопки миші(наведіть курсор на потрібний прямокутник і
натисніть ліву кнопку миші - прямокутник стане червоним, повторіть дію
для іншого прямокутника). Програма зв’яже ці два елементи прямою. Якщо
зв’язок було введено помилково, виділіть їх знову, і програма знищить
зв’язок між елементами. Коли всі необхідні зв’язки проведені - ієрархічна
структура створена !
2. Занесення даних до матриць попарних порівнянь.
Виберіть у пункті випадаючого меню “заповнення даних” чи натисніть
(“заповнення даних”). Підведіть курсор миші до критерія, за яким буде
заповнюватись матриця попарних порівнянь і швидко двічі натисніть на
ліву кнопку миші. Відкриєтся таке вікно:
1.
Критерій, за яким проводиться порівняння.
2.
Область введення даних.
3.
Кнопка “розрахувати”(для розрахунку матриці парних
порівнянь).
4.
Критерії, що порівнюються.
Для заповнення таблиці необхідно лівою кнопкою миші виділити
потрібний елемент таблиці, натиснути праву кнопку і вибрати з
випадаючого меню потрібне число.
Після заповнення всієї таблиці потрібно натиснути на кнопку
“розрахувати”, після чого можна закривати таблицю за допомогою кнопки
“закрити”. Знизу вікна виводиться допоміжна та розрахункова інформація.
У правому боці вікна знаходиться розрахункова інформація про вектор
приоритетів.
Елементи схеми з заповненими та розрахованими таблицями парних
порівнянь малюються синім кольором.
Етап закінчується, коли всі елементи, крім найнижчого рівня, стануть
синіми.
3. Розрахунок створеної схеми.
Натисніть кнопку ( “розрахувати все”) на панелі основної форми.
Кращий елемент виділиться зеленим кольором. Подивитись “взвішені”
приоритети елементів можна, підносячи курсор миші до потрібного
елемента, та дивлячись на підказку, що виникає під ним.
II. Вікно “Опціі”.
Можна відкрити, вибравши відповідний пункт основного меню, чи
натиснувши комбінацію клавіш Ctrl - o.
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В ньому змінюється точність розрахунку програми(“Точність”),
критична оцінка узгодженості(“ОУ”)(за якою програма буде
перевіряти, і у випадку, коли оцінка узгодженості таблиці парних порівнянь
буде більшою за задану - попередить користувача), а також встановлюється
опція на перевірку коректності зв’язування елементів схеми, та опція на
створення чи не створення файлу результатів(якщо вона вибрана, то в
поточній директорії після проведення розрахунків створюється файл
result.txt, який можна переглянути, двічі кликнувши на ньому мишкою).
III. Шкала відносної важливості.
Значення коефіцієнта
вагомості

1
3

5

Визначення

Рівна вагомість
Помірна переваги
першого в порівнянні з
іншим
Суттєва або сильні
переваги

7

Значна переваги
першого в порівнянні з
іншим

9

Дуже
значні
переваги першого в
порівнянні з іншим

2, 4, 6, 8

Проміжне
рішення між двома
сусідніми судженнями

Пояснення

Однаковий внесок двох
ознак у ціль
Досвід і судження дають
легку
перевагу
першої
ознаки в порівнянні з другою
Досвід і судження дають
сильну перевагу першої
ознаки в порівнянні з другою
Першій
ознаці
визначається
настільки
сильну перевагу, що воно
стає практично значним
Явність переваги першої
ознаки в порівнянні з другою
підтверджується найбільш
сильно
Застосовується
в
компромісному випадку

Зворотні величини приведених вище чисел
Якщо під час порівняння одного виду діяльності з другим отримано
одне з вищевказаних чисел (наприклад 3), то при порівнянні другого виду
діяльності з першим отримаємо зворотню величину.
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Додаток В
(довідковий)
БІБЛІОГРАФІЯ

1 Посібник до застосування водоохоронних біоінженерних
споруд (БІС) для очищення немінералізованих забруднених вод
сільськогосподарського виробництва України. – Харків: УкрНЦОВ,
1993. – 24 с.
2 Мелехин А.Г.,
Щукин И.С.
Анализ
существующих
биоинженерных сооружений очистки поверхностного стока и
возможности их применения в условиях Западного Урала // Вестник
ПНИПУ. Строительство и архитектура. – № 2. – 2013. – С. 47.
3 Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки
поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий
и определение условий выпуска его в водные объекты». – М.: ФГУП
НИИ ВОДГЕО, 2006.
4 Постанова Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року
№ 808 «Про затвердження переліку видів діяльності та об’єктів, що
становлять підвищену екологічну небезпеку»
5 Закон України «Про стандартизацію»
6 Закон України від 25 червня 1991 року № 1264-ХІІ «Про
охорону навколишнього природного середовища»
7 Закон України від 24 лютого 1994 року № 1004-ХІІ «Про
забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя
населення»
8 Закон України від 9 лютого 1995 року № 45/95-ВР «Про
екологічну експертизу»
9 Закон України від 8 червня 2000 року № 1908-111 «Про захист
населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру»
10 Правила приймання стічних вод до системи централізованого
водовідведення. Затверджено наказом Мінрегіону України від 01.122017
№ 316, зареєстровано у Мін’юсті України 15.01.2018 № 56/31508
11 Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций
(ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ)
вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов / Минрыбхоз
СССР, ГЛАВРЫБВОД. – М., 1990
12 Інструкція про порядок розробки та затвердження гранично
допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об'єкти із зворотними водами
/ Харків: УкрНЦОВ, ЮНИТЕП, 1994. – 79 с.
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13 ДК 011:96 Класифікатор системи позначень одиниць
вимірювання та обліку
14 ДСТУ 3041-95 Гідросфера. Використання і охорона води.
Терміни та визначення
15 ДСТУ 3812–98 Охорона довкілля та раціональне поводження з
ресурсами. Контроль оперативний стічних вод очисних споруд міст і
промислових підприємств. Загальні положення
16 ДСТУ-Н Б В.2.5-61:2012 Настанова з улаштування систем
поверхневого водовідведення
17 ДСТУ-Н Б В.2.5-71:2013 Споруди для очищення поверхневих
стічних вод. Настанова з проектування (СН 496-77, МОД)
18 ДСТУ 8691:2016 Стічні води. Настанови щодо встановлення
нормативів відведення дощових стічних вод у водні об’єкти
19 ДБН В.2.3-15:2007 Автостоянки і гаражі для легкових
автомобілів
20 ДБН А.2.2-1-2013 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на
навколишнє природне середовище (ОВНС) при проектуванні і
будівництві підприємств, будинків і споруд. Проектування
21 ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на
будівництво, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України від
04.06.2014 № 163
22 ДБН В.1.1.7-2016 Пожежна безпека об’єктів будівництва
23 ДСН 76-88 Державні санітарні норми та правила утримування
території населених місць, затверджені наказом Міністерства охорони
здоров'я Украйни від 17.03.2011 № 145, зареєстрованим у Міністерстві
юстиції 05.04.2011 за № 457/19195
24 ВСН 1-69/Минавтодор РСФСР Инструкция по содержанию и
ремонту балочных железобетонных мостов
25 СОУ
ЖКГ
41.00-35077234.0018:2009
Улаштування
поверхневого водовідведення на території міст і селищ
26 Дмитрієва О.О. Екологічно безпечне водокористування у
населених пунктах України / Дмитрієва О.О. – К.: Рада по вивченню
продуктивних сил України НАН України, 2008. – 459 с.
27 Дмитриева Е.А. Социально-экологические аспекты проблемы
водопотребления в Украине / Е.А. Дмитриева, В.А. Калашников, Т.А.
Разапова // Экономические инновации. Тенденции глобализации и
регионализации социально-экономического развития. – Одесса: 2001. –
Вып. 10 – С. 214–220
28 Біоінженерні очисні споруди БІС (приклади ефективного
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використання керованого природного процесу самоочищення водного
середовища) / А.В. Гриценко, М.А. Захарченко, І.А. Рижкова та ін. –
Харків: УкрНДІЕП, 2006. – 36 с.
29 Василенко С.В. Экологическая безопасность водоснабжения:
концептуальные положения / С.В. Василенко // Проблеми охорони
природного середовища та екологічної безпеки: зб. наук. пр. УкрНДІЕП.
– Харків: ВД "Райдер", 2005. – С. 174–184
30 Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за
відповідними категоріями. / [В.Д. Романенко, В.М. Жулинський,
О.П. Оксіюк, та ін.] – К.: СИМВОЛ-Т, 1998. – 28 с.
31 Молоков М.В. Очистка поверхностного стока с территории
городов и промышленных площадок / М.В. Молоков, В.Н. Шифрин. –
М.: Стройиздат, 1977. – 104 с.
32 Пат. № 70828А України. Спосіб приймання поверхневих вод і
пристрій для його виконання / О.О. Дмитрієва, В.О. Калашніков; за заяв.
№ 20031213000, яка подана 30.12.2003 та опубл. 15.10.2004. – Бюл. № 10
33 ВОЗ ООН. Документ по техническому руководству в
отношении надзора за связанными с водой заболеваниями. Совещание
сторон протокола по проблемам воды и здоровья к Конвенции по охране
и использованию трансграничных водотоков и международных озер //
Рабочая группа по проблемам воды и здоровья. Третье заседание Женева
27–28 мая. – 2010. – 155 с.
34 Директива Ради 98/83/ЄС від 3 листопада 1998 року про якість
води, призначеної для споживання людиною, зі змінами і доповненнями,
внесеними Регламентом (ЄС) № 1882/2003 і Регламентом (ЄС) №
596/2009
35 Директива 2007/60/ЄЕС Європарламенту та Ради від 23.10.2007
про оцінку та управління ризиками затоплення
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МІНІСТЕРСТВО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНА УСТАНОВА
«УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ»
(УКРНДІЕП)

ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ

01.12.2020 № 12
м. Харків

засідання Вченої ради в режимі on-line конференції
Склад Вченої ради науково-дослідної установи «Український науково-дослідний інститут екологічних
проблем» затверджено директором установи Гриценком А. В. від 30.01.2019 р. у складі 27 осіб.
ПРИСУТНІ:
1.

Голова Вченої ради – Гриценко Анатолій Володимирович – д-р геогр. наук, проф.,
директор

2.

Заступник голови Вченої ради – Васенко Олександр Георгійович – канд. біол. наук,
старш. наук. співроб., доц., перший заступник директора з наукової роботи, завідувач
лабораторії досліджень екологічної стійкості об’єктів довкілля та природних територій
особливої охорони

3.

Заступник голови Вченої ради Дмитрієва Олена Олексіївна – д-р екон. наук, старш.
наук. співроб., заступник директора з наукової роботи та маркетингу наукових
досліджень, завідувач лабораторії екологічно безпечного природокористування, засобів
і методів моніторингу довкілля

4.

Секретар Вченої ради – Савченко Наталя Володимирівна – вчений секретар

5.

Аніщенко Людмила Яківна – д-р. техн. наук, доц., завідувач лабораторії оцінки впливу
на навколишнє середовище та екологічної експертизи (ZOOM)

6.

Брук Володимир Вікторович – канд. техн. наук, в. о. завідувача лабораторії проблем
формування та регулювання якості вод

7.

Варламов Євгеній Миколайович – канд. техн. наук, старш. наук. співроб., завідувач
сектору засобів і методів моніторингу навколишнього природного середовища
лабораторії екологічно безпечного природокористування, засобів і методів моніторингу
довкілля

8.

Гутков Георгій Валентинович – завідувач сектору дослідження технологічних викидів
забруднюючих речовин та еколого-енергетичного аудиту лабораторії охорони
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атмосферного повітря та систем управління відходами; голова первинної профспілкової
організації
9.

Зінченко Ірина Василівна – завідувач лабораторії міських і виробничих стічних вод
(ZOOM)

10.

Калініченко Олена Олексіївна – завідувач лабораторії еколого-аналітичних досліджень
(ZOOM)

11.

Квасов Володимир Андрійович – канд. техн. наук, старш. наук. співроб., провідний
науковий співробітник. сектору засобів і методів моніторингу навколишнього
природного середовища лабораторії екологічно безпечного природокористування,
засобів і методів моніторингу довкілля

12.

Клімов Олександр Васильович – канд. геогр. наук, завідувач сектору досліджень
територій особливої охорони лабораторії досліджень екологічної стійкості об’єктів
довкілля та природних територій особливої охорони (ZOOM)

13.

Коваленко Григорій Дмитрович – д-р фіз.-мат. наук, проф., старший науковий
співробітник лабораторії радіоекологічної безпеки та радіаційного моніторингу

14.

Козловська Оксана Вікторівна – науковий співробітник лабораторії радіоекологічної
безпеки та радіаційного моніторингу; голова Ради молодих вчених (ZOOM)

15.

Крайнюкова Алла Миколаївна – д-р біол. наук, проф., завідувач лабораторії біологічних
досліджень та біотестування (ZOOM)

16.

Маркіна Надія Кузьмівна – завідувач лабораторії екологічної гідрогеології та
оцінювання екологічного стану територій (ZOOM)

17.

Палагута Оксана Анатоліївна – канд. техн. наук, старший науковий співробітник
сектору засобів і методів моніторингу навколишнього природного середовища
лабораторії екологічно безпечного природокористування, засобів і методів моніторингу
довкілля; член Ради молодих вчених (ZOOM)

18.

Пісня Леонід Андрійович – канд. техн. наук, провідний науковий співробітник
лабораторії оцінки впливу на навколишнє середовище та екологічної експертизи (ZOOM)

19.

Саввова Оксана Вікторівна – д-р. техн. наук, доц., старший науковий співробітник
лабораторії радіоекологічної безпеки та радіаційного моніторингу (ZOOM)

20.

Свердлов Борис Соломонович – старший науковий співробітник лабораторії
оцінки впливу на навколишнє середовище та екологічної експертизи (ZOOM)

21.

Ткачова Олена Володимирівна – завідувач сектору розробки систем управління
відходами лабораторії охорони атмосферного повітря та систем управління відходами
(ZOOM)

22.

Уберман Володимир Ілліч – канд. техн. наук, провідний науковий співробітник.
лабораторії проблем формування та регулювання якості вод

23.

Хабарова Ганна Володимирівна – канд. техн. наук, старший науковий
співробітник лабораторії радіоекологічної безпеки та радіаційного моніторингу,
завідувач аспірантурою зі спеціальності 101 – Екологія, галузь знань 10 –
Природничі науки (ZOOM)

24.

Цапко Наталія Сергіївна – канд. техн. наук, доц., старший науковий співробітник
лабораторії міських і виробничих стічних вод (ZOOM)

25.

26.
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Шевченко Людмила Петрівна – завідувач сектору оцінювання екологічного стану
територій лабораторії екологічної гідрогеології та оцінювання екологічного стану
територій
Юрченко Анатолій Іванович – завідувач лабораторії природоохоронних заходів в
агропромисловому та паливно-енергетичному комплексах

ЗАПРОШЕНІ:
Цибульник С. А. – провідний науковий співробітник лабораторії екологічно безпечного
природокористування, засобів і методів моніторингу довкілля, УКРНДІЕП; (ZOOM)
Ємельянов С. П.– науковий співробітник лабораторії екологічно безпечного
природокористування, засобів і методів моніторингу довкілля, УКРНДІЕП;
Мельнік Л. В. – науковий співробітник лабораторії екологічно безпечного
природокористування, засобів і методів моніторингу довкілля, УКРНДІЕП;
Пшенічнова О. Л. – старший науковий співробітник лабораторії охорони атмосферного повітря
та систем управління відходами, УКРНДІЕП. (ZOOM)
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про розгляд звіту про науково-дослідну роботу № 21 «Обґрунтування використання технологій
фіторемедіації для очищення стічних вод населених пунктів, розташованих на евтрофних водних
об’єктах» (проміжний звіт) на замовлення Міндовкілля України.
Науковий керівник: Дмитрієва Олена Олексіївна
Доповідач: Мельнік Людмила Василівна
Рецензент внутрішній: Маркіна Надія Кузьмівна

Рецензент зовнішній: Юрченко Валентина Олександрівна, завідувач кафедри безпеки
життєдіяльності та інженерної екології Харківського національного університету будівництва
та архітектури, д-р техн. наук, проф., старш. наук. співроб.
1. СЛУХАЛИ:
Мельнік Л. В. – виступила з доповіддю про розгляд науково-дослідної роботи № 21 «Обґрунтування
використання технологій фіторемедіації для очищення стічних вод населених пунктів,
розташованих на евтрофних водних об’єктах» (проміжний звіт) на замовлення Міндовкілля
України. У своїй доповіді вона зазначила, що робота відповідає пріоритетам природоохоронної
діяльності України щодо забезпечення інтегрованого управління водними ресурсами на основі
екосистемного підходу з урахуванням Директив ЄС.

Впродовж останніх років в УКРНДІЕП проводились дослідження щодо використання технологій
фіторемедіації для очищення стічних вод різних категорій, захисту малих річок тощо. Результати
проведених досліджень стали підґрунтям даної НДР.
Робота виконується вперше.

Існуючі системи водовідведення в Україні екологічно небезпечні особливо щодо забруднення водних
об’єктів поверхневими стічними та дренажними водами, які утворюються на території населених
пунктів. Ці води забруднені як завислими речовинами, нафтопродуктами, біогенними елементами,
органічними речовинами так і патогенними мікроорганізмами. Внаслідок аварійних ситуацій на
мережах і спорудах каналізації населених пунктів витоки неочищених побутових стічних вод в обсязі
до двох відсотків надходять у дощову каналізацію. Бактеріальне забруднення поверхневих стічних вод
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також спричиняють несанкціоновані скиди побутових стічних вод від окремих будівель фізичних осіб,
суб’єктів господарювання у мережі дощової каналізації. Враховуючи склад і концентрацію забруднень
стічних вод дощової каналізації, наявність несанкціонованих підключень випусків побутової
каналізації, рекомендується застосування біологічного очищення поверхневих стічних вод, оскільки
механічне очищення не зменшує в них вміст біогенних елементів, органічних речовин, а головне
кількості патогенних мікроорганізмів, що призводить до значного зростання рівня евтрофування
поверхневих водних об’єктів.

Актуальність роботи полягає у розробці механізму впровадження екологобезпечного водовідведення
шляхом використання технологій (споруд) фіторемедіації, що забезпечить зберігання природних
ресурсів та покращення стану водних об’єктів в тому числі і поверхневих вод на територіях населених
пунктів, розташованих на евтрофних водних об’єктах.

Метою роботи є розробити проект ДСТУ «Настанови щодо використання технологій (споруд)
фіторемедіації для очищення стічних вод населених пунктів та окремих підприємств».
Основні завдання роботи:
Робота розрахована на три роки.
Даний звіт є проміжним і відповідає другому етапу за календарним планом виконання НДР
«Обґрунтуванням використання технологій фіторемедіації для очищення стічних вод
населених пунктів, розташованих на евтрофних водних об'єктах»
З метою розробки проекту ДСТУ «Настанови щодо використання технологій фіторемедіації
для очищення стічних вод населених пунктів та окремих підприємств» виконані такі роботи:
• розглянуті умови формування та відведення поверхневих стічних і дренажних вод
в умовах евтрофування поверхневих водних об’єктів;
• обґрунтована необхідність впровадження екологобезпечного водовідведення в
населених пунктах;
• розроблені рекомендації по впровадженню технологій фіторемедіації для
очищення поверхневих стічних і дренажних вод та доочищення господарськопобутових стічних вод після міських очисних споруд;
• розглянуті основні конструктивні рішення споруд фіторемедіації;
• надана друга редакція ДСТУ «Настанови щодо використання технологій
фіторемедіації для очищення стічних вод населених пунктів та окремих
підприємств».

-

Основні результати роботи:
Основним результатом виконаної роботи протягом ІІ етапу НДР є розробка проекту ДСТУ
«Настанови щодо використання технологій фіторемедіації для очищення стічних вод
населених пунктів та окремих підприємств», а саме:
- розроблені рекомендації по впровадженню технологій фіторемедіації для очищення
поверхневих стічних і дренажних вод та доочищення господарсько-побутових стічних вод
після міських очисних споруд з аналізом конструкцій споруд фіторемедіації та визначенням
вимог до їх створення;
розглянуті умови впровадження споруд фіторемедіації з урахуванням стану забудованих
територій, природно-кліматичних умов тощо;
визначені вимоги до показників складу стічних вод, які надходять на очищення з
використанням технологій фіторемедіації;
надані орієнтовні показники ефективності очищення стічних вод після проходження споруд
фіторемедіації.
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Висновки:
1.
Виконана наукова робота повністю відповідає ТЗ.
2.
Першочерговими завданнями державної екологічної політики України в
забезпеченні сталого розвитку є створення безпечного стану довкілля, безпеки життя і
здоров’я людини, доступу до якісної питної води і безпечних харчових продуктів,
сприятливих умов для ведення господарської діяльності. Усі рішення органів державної
виконавчої влади, місцевого та територіального самоврядування повинні прийматися із
здійсненням оцінки їх можливого впливу на стан довкілля та здоров’я людини. Саме
здоров’я людини визнане основним критерієм ефективності функціонування усіх без
винятку сфер господарської діяльності, а забезпечення населення якісною і безпечною
питною водою в належній кількості визнане основним завданням органів виконавчої
влади.
3.
До проблеми якості питної води привернута увага у всьому світі оскільки вживання
недоброякісної питної води може призвести до виникнення інфекційної захворюваності з
тяжкими і навіть летальними наслідками.
4.
В Україні та країнах Європейського Союзу реєстровані численні випадки
інфекційних захворювань, пов’язаних із водним фактором, а саме погіршення якості води
у водних об’єктах внаслідок їх антропогенного евтрофування, мікробіального
забруднення.
5.
На теперішній час процеси евтрофування досліджені у двох складових довкілля –
водних об’єктах та ґрунтах; атмосферне повітря - транзитна ланка між цими двома
складовими довкілля, до якого надходять при наявності процесів турбулентності
адсорбовані на частинках пилу та аерозолізовані мікроцистини та нетурбекульозні
мікобактерії. Небезпечна дія процесів евтрофування на здоров’я людини
характеризується синергізмом їх впливів – він може бути багатоваріантним.
Взаємозв’язок небезпечної дії на здоров’я людини наслідків евтрофування складових
довкілля має особливе значення у сучасний період – період «розвитку» автоімунних
захворювань, збільшення яких, зазвичай, пов’язано з хронічною, сталою дією певних
небезпечних агентів, до яких, безумовно, також відносяться токсини ціанобактерій (з
токсичною дією) та самі ціанобактерії ( з алергійною дією).
6.
Мікробіальне забруднення поверхневих водних об’єктів є одним із основних
чинників високого рівня інфекційної захворюваності населення. Незважаючи на те, що
основний ризик захворювання населення у разі мікробіального забруднення припадає на
питне водокористування, існує також ризик виникнення інфекційних хвороб і при
рекреаційному водокористанні. Цей аспект створює значне соціальне напруження,
оскільки спалахи епідемій, спричинені водним чинником передачі збудника,
відрізняються гострим характером ураження великої кількості населення за короткий
проміжок часу.
7.
Найбільш поширеними видами мікроорганізмів, що визначені як патогенні або
умовно патогенні є кишкові палички, стафілокок та сальмонела. Вражає різке зростання
кількісних показників наявності кишкових бацил – у 500 разів вище, ніж у 40-і роки ХХ
ст.
8.
Евтрофовані водні об’єкти підпадають під дію Директиви Ради ЄЕС 91/271 від
21.05.1991, як такі, що уражені "цвітінням", або відносяться до "уразливих зон" та
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потребують обмеження скиду біогенних і органічних речовин і попередження
забруднення патогенними мікроорганізмами.
9.
Однією з вагомих причин погіршення екологічного і санітарного стану
поверхневих водних об’єктів України, значного розвитку процесів евтрофування водних
об’єктів є відсутність впровадження системи екологобезпечного водовідведення.
10.
Стратегічним завданням на шляху країни до сталого розвитку в створенні
екологічної безпеки для здоров’я та життєдіяльності людини є запобігання та зменшення
рівня антропогенного евтрофування водних об’єктів, досягненню якого сприятиме
впровадження очищення усіх видів стічних вод в системах водовідведення. Для
покращення стану водних об’єктів України запропоновано впровадження технологій
(споруд) фіторемедіації, які дають змогу реального переходу до екологічно безпечного
водокористування.
11.
Ефективним і економічно вигідним заходом покращення умов водокористування і
стану водних об’єктів є впровадження технологій (споруд) фіторемедіації, для очищення
поверхневих стічних і дренажних вод, очищення господарсько-побутових стічних вод
малих населених пунктів та окремих об’єктів та доочищення стічних вод установ.
Використання споруд фіторемедіації забезпечує зменшення органічних сполук, біогенних
елементів і нафтопродуктів в очищених стічних водах, їх знезараження. Доочищення
(глибоке очищення) господарсько-побутових стічних вод після споруд біологічного
очищення рекомендується застосовувати перед їх скиданням у поверхневі водні об’єкти з
уразливими зонами, які піддаються евтрофуванню.
12.
Біологічне очищення поверхневих стічних вод з використанням технологій
(споруд) фіторемедіації у біологічних ставках та каналах з ВВР, біоінженерних спорудах,
біоплато та інше, забезпечує порівняно високу ефективність очищення цих вод від
завислих речовин, органічних сполук (БСК), нафтопродуктів, біогенних елементів, а
також від мікробіального забруднення, що викликають евтрофування водойм. ВВР
відіграють роль біофільтрів, що обмежують та запобігають надходженню забруднюючих
речовин у водні об’єкти. Найважливішим є здатність біогеоценозу цих споруд до
вилучення мікробіального забруднення. Особливо це актуально влітку як для питного так
і рекреаційного використання поверхневих вод.
13.
Споруди фіторемедіації можуть бути впроваджені в існуючі системи
водовідведення стічних вод населених пунктів України. Вони не потребують значної
перебудови основних елементів систем водовідведення та достатньо легко адаптуються в
існуючі системи водовідведення.
14.
Впровадження біологічного очищення поверхневих стічних та дренажних вод,
доочищення господарсько-побутових стічних вод з використанням споруд фіторемедіації
сприятиме:
• знезараженню води, яка надходить у споруди, за рахунок очищувального
комплексу, що формується за допомогою вищих водних рослин. Механізм цього
процесу визначається розвитком на стеблах і коренях ВВР, а також у фільтруючій
товщі (штучно насипані чи природні ґрунти) значної кількості сапрофітної
мікрофлори, яка виділяє у навколишнє водне середовище продукти своєї
життєдіяльності у вигляді токсинів, ферментів, лізинів, що мають антибіотичні
властивості у відношенні до патогенної мікрофлори; крім того водні рослини
виділяють у водне середовище фітонциди, які також згубно діють на патогенну
мікрофлору;
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