
ISSN 2522-1388 
 
 

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ УКРАЇНИ 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 
НАУКОВО-ДОСЛІДНА УСТАНОВА 

«УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ» 

 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В. Н. КАРАЗІНА 

 
 
 
 
 

ПРОБЛЕМИ 
ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО 
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 

ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
 
 
 

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 
 

ВИПУСК 43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Харків — 2021 
  



2 

 

 
ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР 
А. В. Гриценко, д-р геогр. наук, УКРНДІЕП; м. Харків, Україна; 
 

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА 
І. Г. Черваньов, д-р техн. наук, ХНУ імені В. Н. Каразіна; м. Харків, Україна; 
О. Г. Васенко, канд. біол. наук, УКРНДІЕП; м. Харків, Україна; 
 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: 
Адаменко М. І., д-р техн. наук, ХНУ імені В. Н. Каразіна; м. Харків, Україна; 
Аніщенко Л. Я., д-р техн. наук, УКРНДІЕП; м. Харків, Україна; 
Бабіч О. В., канд. техн. наук, УКРНДІЕП; м. Харків, Україна; 
Варламов Г. Б., д-р техн. наук, НТУУ «КПІ»; м. Київ, Україна 
Варламов Є. М., канд. техн. наук, УКРНДІЕП; м. Харків, Україна; 
Василенко С. Л., д-р техн. наук, КП «Харківводоканал»; м. Харків, Україна; 
Внукова Н. В., д-р техн. наук, ХНАДУ; м. Харків, Україна; 
Генова С. І., д-р екон.  наук, Комратський державний університет, м. Комрат, Республіка Молдова 
Гурець Л. Л., д-р техн. наук, СумДУ; м. Суми, Україна; 
Дмитрієва О. О., д-р екон. наук, УКРНДІЕП; м. Харків, Україна; 
Дубенок С. А., канд. техн. наук, зам. директора по научной работе РУП "ЦНИИКИВР", г. Минск, 
Республика Беларусь 
Жуковський Т. Ф., канд. техн. наук, УКРНДІЕП; м. Харків, Україна; 
Клімов О. В., канд. геогр. наук, УКРНДІЕП; м. Харків, Україна; 
Крайнюкова А. М., д-р біол. наук; УКРНДІЕП; м. Харків, Україна; 
Нємець К. А., д-р геогр. наук; ХНУ імені В. Н. Каразіна; м. Харків, Україна; 
Нємець Л. М., д-р геогр. наук; ХНУ імені В. Н. Каразіна; м. Харків, Україна; 
Пересадько В. А.,д-р геогр. наук; ХНУ імені В. Н. Каразіна; м. Харків, Україна; 
Рибалова О. В., канд. техн. наук, НУЦЗУ; м. Харків, Україна; 
Романова Н. С., канд. фіз.-мат. наук, професор Сакред Харт Академії, г. Хемден, Штат 
Коннектикут, США 
Саввова О. В., д-р техн. наук, ХНУМГ; м. Харків, Україна; 
Соловей В. В., д-р техн. наук; ІПМ ім. А. М. Підгорного НАН України; м. Харків, Україна; 
Телюра Н. О., канд. техн. наук, ХНУМГ; м. Харків, Україна; 
Тітенко Г. В., канд. геогр. наук; ХНУ імені В. Н. Каразіна; м. Харків, Україна; 
Тютюник В. В., д-р техн. наук., НУЦЗУ; м. Харків, Україна; 
Фик І. М., д-р техн. наук., ХНУ імені В. Н. Каразіна; м. Харків, Україна. 
Хабарова Г. В., канд. техн. наук, УКРНДІЕП; м. Харків, Україна; 
Христич О. В., канд. техн. наук, НУЦЗУ; м. Харків, Україна; 
Цапко Н. С., канд. техн. наук, УКРНДІЕП; м. Харків, Україна; 
Чумаченко С. М., д-р техн. наук, НУХТ; м. Київ, Україна. 
 
Свідоцтво про державну реєстрацію 
друкованого засобу масової інформації: 
серія КВ № 22515-12415ПР від 28.12.2016 р. 
 
Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки: зб. наук. 
пр. / УКРНДІЕП; ХНУ імені В. Н. Каразіна – Х.: ПП «Стиль-Іздат», 2021. — Вип.43. – 131 с. 
 
Збірник призначено для висвітлення результатів наукових досліджень у галузі екології, охорони 
навколишнього середовища та екологічної безпеки. Розраховано на наукових та інженерно-
технічних фахівців, діяльність яких пов’язана з охороною довкілля. 
Автори опублікованих матеріалів несуть відповідальність за достовірність наведених відомостей, 
точність даних по цитованій літературі та за використання в статтях даних, що не підлягають 
відкритій публікації. 
 
Затверджено до друку рішенням Вченої ради УКРНДІЕП (протокол № 10 від 02.12.2021 р.) 
Затверджено до друку рішенням Вченої ради ХНУ імені В. Н. Каразіна (протокол № 11 від 
21.12.2021 р.) 

© УКРНДІЕП, оформлення, 2021 
© ХНУ імені В. Н. Каразіна, оформлення, 2021 



3 

 

УДК 504.3.054+332.368 

 

О. Г. ВАСЕНКО, Ю. В. ВОЛКОВ, О. О. КАЛІНІЧЕНКО, Д. Т МАРТИНЮК,  

А. Ю. МЕЛЬНИКОВ  

 

ВИЗНАЧЕННЯ ХІМІЧНОГО СТАНУ МАСИВУ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД р. 

ДУНАЙ В МЕЖАХ УКРАЇНИ ВІДПОВІДНО ДО ВОДНОЇ РАМКОВОЇ 

ДИРЕКТИВИ  

 

Проведено ідентифікацію та кількісне визначення забруднюючих речовин, 

зокрема пріоритетних, у пробах поверхневої води і донних відкладень р. Дунай в 

межах України у 2021 році. Проведено порівняння вмісту забруднюючи речовин зі 

стандартами якості довкілля, встановленим Директивами 2008/105/ЄС та 2013/39/ЄС. 

Оцінено хімічний стан масиву поверхневих вод р. Дунай в межах України. За 

результатами проведеного дослідження надано пропозиції щодо удосконалення 

програми комплексного екологічного моніторингу української частини р. Дунай.  

Ключові слова: пріоритетні забруднюючі речовини, вода поверхнева, донні 

відкладення, р. Дунай, хімічний стан масиву поверхневих вод, ртуть, 

диетилгексилфталат, атразин. 

 

Проведена идентификация и количественное определение загрязняющих 

веществ, в частности приоритетных, в пробах поверхностной воды и донных 

отложений р. Дунай в пределах Украины в 2021 году. Произведено сравнение 

содержания загрязняющих веществ со стандартами качества окружающей среды, 

установленными Директивами 2008/105/ЕС и 2013/39/ЕС. Оценено химическое 

состояние массива поверхностных вод р. Дунай в пределах Украины. По результатам 

проведенного исследования предоставлены предложения по усовершенствованию 

программы комплексного экологического мониторинга украинской части р. Дунай. 

Ключевые слова: приоритетные загрязняющие вещества, вода 

поверхностная, донные отложения, р. Дунай, химическое состояние массива 

поверхностных вод, ртуть, диэтилгексилфталат, атразин 

 

The qualitative and quantitative determination of priority pollutants in samples of 

surface water and bottom sediments taken from the Danube river within Ukraine was held. 

The results of determining the priority pollutants were analyzed for compliance with the 
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environmental quality standards established by Directives 2008/105/EC and 2013/39/EU, 

as well as the impact, including transboundary pollution, on the ecological state of the river 

Danube; the chemical state of the surface water mass of Danube within Ukraine was 

estimated. Based on the results of the study, proposals were made to improve the program 

of integrated environmental monitoring of the Ukrainian part of the river Danube. 

In all investigated samples of water and bottom sediments, including the upper 

sections of the Ukrainian part of the Danube, such a priority pollutant as di (2-ethylhexyl) 

phthalate was founded. Contents of di (2-ethylhexyl) phthalate in some water samples was 

13 times gather then AA-EQS. In the water of the Danube delta pesticides of the triazine 

group were detected. Contents of atrazine was gather than MAC-EQS in 1,9 times. In the 

bottom sediments of the Danube above the Reni city, such priority pollutant as DDT was 

detected. 

Samples of bottom sediments throughout the Ukrainian part of the Danube are 

contaminated with compounds derived from aromatic and polyaromatic hydrocarbons, 

which probably indicates contamination with petroleum products heavy fraction. 

Such priority heavy metals as cadmium, nickel, lead had not been exceed of EQS in 

any of the sections of the Ukrainian part of the Danube. In opposite case commence of 

mercury in water had been exceed EQS. 

Assessment of chemical status of the surface water body of the Ukrainian part of the 

Danube was shown the failing the good chemical status by such pollutant as mercury, 

diethylhexyl phthalate, atrazine. 

Key words: priority pollutants, surface water, bottom sediments, the Danube, 

chemical state of surface water, mercury, diethylhexyl phthalate, atrazine 

 

Актуальність. Водна рамкова директива ЄС [1] встановлює правову основу 

структури охорони вод у Європі, забезпечує основу для їх менеджменту. Згідно з 

Директивою 2000/60/ЄС відповідні заходи повинні ґрунтуватися на басейновому 

принципі, оскільки водозбірний басейн є природною одиницею. 

Країни-учасниці зобов'язані здійснювати моніторинг і оцінювання стану водних 

об'єктів відповідно до прийнятої ними практики.  

Стратегічною екологічною ціллю для всіх районів річкових басейнів є 

досягнення/підтримання «доброго» екологічного та хімічного станів масивів 

поверхневих вод. На шляху досягнення/підтримання «доброго» екологічного та 

хімічного станів масивів поверхневих вод необхідно, зокрема, здійснювати 

дослідження, моніторинг та оцінювання забруднення річкової води за переліком 
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пріоритетних забруднюючих речовин (далі – ЗР), встановленим ВРД, Директивами 

2013/39/ЄС та 2008/105/ЄС [2, 3]. Відповідно до вище названих Директив основними 

ознаками пріоритетності ЗР є: 

• глобальне поширення за рахунок здатності ЗР до значної міграції у 

навколишньому середовищі; 

• надзвичайно висока стійкість до фізичних, хімічних і біологічних трансформацій; 

• тривалий період руйнування у навколишньому середовищі; 

• висока токсичність навіть у дуже низьких концентраціях; 

• здатність до акумуляції у біологічних об’єктах за рахунок високої розчинності у 

жирах і ліпідах; 

• здатність до біологічного концентрування шляхом передачі по трофічних 

ланцюгах. 

Речовини, що відповідають вказаним критеріям, вважаються 

найнебезпечнішими забрудниками навколишнього, в тому числі, водного середовища. 

Виходячи з цих ознак, до пріоритетних екотоксикантів насьогодні відносять 45 

хімічних речовин або їх угруповань: деякі важкі метали; хлорорганічні пестициди; 

поліхлоровані біфеніли, поліциклічні ароматичні вуглеводні, фталати, діоксини і 

фурани. Проте у більшості наукових робіт в галузі водної екотоксикології в якості 

пріоритетних ЗР розглядають лише сполуки важких металів, нафтопродукти, феноли, 

пестициди, синтетичні поверхнево активні речовини, що свідчить про складність і 

високу вартість визначення реальних екотоксикантів, таких як поліхлоровані біфеніли, 

поліциклічні ароматичні вуглеводні, фталати, діоксини та фуранів, тощо.  

Таким чином, дослідження вмісту пріоритетних ЗР у поверхневих водах є 

надзвичайно актуальним для оцінювання хімічного та екологічного станів конкретних 

масивів поверхневих вод. Зокрема, дослідження вмісту пріоритетних ЗР у воді р. 

Дунай у межах України дозволяє виявити і вивчити випадки перевищення значень 

стандартів якості довкілля, встановлених Директивами 2013/39/ЄС та 2008/105/ЄС [2, 

3]; більш детально проаналізувати впливи, в тому числі транскордонні, на екологічний 

стан Дунаю; привести програму транскордонного моніторингу р. Дунай в межах 

України у відповідність до реального хімічного стану цього водного масиву. 

Метою роботи є дослідження вмісту пріоритетних ЗР у воді та донних 

відкладеннях р. Дунай в межах України і оцінювання хімічного стану відповідного 

водного масиву за ВРД. 

Для досягнення поставленої мети в роботі вирішувались наступні завдання: 

• провести відбирання проб поверхневої води і донних відкладень  
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р. Дунай у межах України потягом 2021 року;  

• у відібраних пробах провести якісне і кількісне визначення пріоритетних ЗР;  

• результати визначення пріоритетних ЗР проаналізувати на відповідність 

встановленим Директивою 2013/39/ЄС [2] стандартам якості довкілля і наявність 

впливів/чинників, у тому числі транскордонних, на екологічний стан р. Дунай; 

• оцінити хімічний стан масиву поверхневих вод р. Дунай у межах України; 

• за результатами проведеного дослідження надати пропозиції щодо 

удосконалення програми комплексного екологічного моніторингу української 

частини р. Дунай  

Матеріали і методи дослідження 

Оцінку відповідності масиву поверхневих вод проводили на основі результатів 

власних експедиційних і лабораторних досліджень води і донних відкладень 

української частини р. Дунай. 

Відбирання проб здійснено протягом експедиційних досліджень р. Дунай в 

межах України навесні (травень) і влітку (липень) 2021 р.  

У таблиці 1 наведено інформацію щодо відібраних проб (дата відбору, місце 

відбору, призначення та інші характеристики проб). 

 

Таблиця 1 – Ідентифікаційні дані щодо відібраних проб  

№ 

проби 

Дата 

відбору 
Місце відбору Призначення Інші характеристики  

1 24.05.2021 

рукав 

Старостамбульський 

11 км 

Визначення 

пріоритетних важких 

металів 

Вода 150 см³,  

ПП пляшка, 

фільтрована крізь 

фільтр "синя стрічка", 

консервована 0,2 см³ 

НNO3 (69% мас., осч) 

2 24.05.2021 

рукав Бистрий 

9 км 

 

 

 

 

Визначення 

пріоритетних важких 

металів 

Вода 150 см³, ПП 

пляшка, проба 

фільтрована крізь 

фільтр "синя стрічка", 

консервована 0,2 см³ 

НNO3(69% мас., осч) 

3 24.05.2021 
рукав Бистрий  

9 км 

Ідентифікація і 

визначення 

пріоритетних 

органічних ЗР 

Донні відкладення, 

пляшка темного скла, 

100 см³ 

4 25.05.2021 

Вище м. Рені 

(163 км від гирла 

р. Дунай) 

Визначення 

пріоритетних важких 

металів 

Вода 150 см³, ПП 

пляшка, проба 

фільтрована крізь 

фільтр "синя стрічка", 

консервована 0,2 см³ 

НNO3(69% мас., осч) 
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№ 

проби 

Дата 

відбору 
Місце відбору Призначення Інші характеристики  

5 25.05.2021 

Вище м. Рені 

(163 км від гирла 

р. Дунай) 

Ідентифікація і 

визначення 

пріоритетних 

органічних ЗР 

Донні відкладення, 

пляшка темного скла, 

100 см³ 

6 25.05.2021 

м. Ізмаїл 

(89 км від гирла 

р. Дунай 

Визначення 

пріоритетних важких 

металів 

Вода 150 см³, ПП 

пляшка, проба 

фільтрована крізь 

фільтр "синя стрічка", 

консервована 0,2 см³ 

НNO3(69% мас., осч) 

7 25.05.2021 

нижче м. Кілія  

(32 км від гирла 

р. Дунай) 

Визначення 

пріоритетних важких 

металів 

Вода 150 см³, ПП 

пляшка, проба 

фільтрована крізь 

фільтр "синя стрічка", 

консервована 0,2 см³ 

НNO3(69% мас., осч) 

8 25.05.2021 

нижче м. Кілія  

(32 км від гирла 

р. Дунай) 

Ідентифікація і 

визначення 

пріоритетних 

органічних ЗР 

Донні відкладення, 

пляшка темного скла, 

100 см³ 

9 25.05.2021 

Вище м. Вилкове (21 

км від гирла 

р. Дунай) 

Визначення 

пріоритетних важких 

металів 

Вода 150 см³, ПП 

пляшка, проба 

фільтрована крізь 

фільтр "синя стрічка", 

консервована 0,2 см³ 

НNO3(69% мас., осч) 

10 05.07.2021 
рукав Бистрий  

9 км 

Визначення 

пріоритетних важких 

металів 

Вода 150 см³, ПП, 

проба фільтрована 

крізь фільтр "синя 

стрічка", консервована 

0,2 см³ НNO3(69% мас., 

осч) 

11 05.07.2021 
рукав Очаківський  

17 км 

Ідентифікація і 

визначення 

пріоритетних 

органічних ЗР 

Вода, пляшка темного 

скла із 

пришліфованою 

скляною пробкою, 1 

дм³ 

 

12 06.07.2021 

Вище м. Рені  

(163 км від гирла 

р. Дунай) 

Визначення 

пріоритетних важких 

металів 

Вода 150 см³, ПП 

пляшка, проба 

фільтрована крізь 

фільтр "синя стрічка", 

консервована 0,2 см³ 

НNO3(69% мас., осч) 

13  06.07.2021 
м. Ізмаїл (89 км від 

гирла р. Дунай) 

Ідентифікація і 

визначення 

пріоритетних 

органічних ЗР 

Вода, пляшка темного 

скла із 

пришліфованою 

скляною пробкою, 1 

дм³ 

 



8 

 

№ 

проби 

Дата 

відбору 
Місце відбору Призначення Інші характеристики  

14 06.07.2021 
м. Ізмаїл (89 км від 

гирла р. Дунай) 

Визначення 

пріоритетних важких 

металів 

Вода 150 см³, ПП 

пляшка, проба 

фільтрована крізь 

фільтр "синя стрічка", 

консервована 0,2 см³ 

НNO3(69% мас., осч) 

15 06.07.2021 

нижче м. Кілія  

(32 км від гирла 

р. Дунай) 

Ідентифікація і 

визначення 

пріоритетних 

органічних ЗР 

Вода, пляшка темного 

скла із 

пришліфованою 

скляною пробкою, 1 

дм³ 

16 06.07.2021 

нижче м. Кілія  

(32 км від гирла 

р. Дунай) 

Визначення 

пріоритетних важких 

металів 

Вода 150 см³, ПП 

пляшка, проба 

фільтрована крізь 

фільтр "синя стрічка", 

консервована 0,2 см³ 

НNO3(69% мас., осч) 

 

Відбирання проб поверхневої води і донних відкладень р. Дунай здійснювали 

відповідно до рекомендацій ДСТУ ISO 5667-2 [4], ДСТУ ISO 5667-6 [5] та ДСТУ ISO 

5667-12 [6] із врахуванням вимог, встановлених у відповідних методах/методиках 

вимірювань. За необхідності, проби піддавали консервуванню. Зберігання, 

поводження з пробами, зокрема консервування, відповідало рекомендаціям ДСТУ ISO 

5667-3 [7]. Відбирання проб супроводжували складанням протоколу відбору проб. 

Лабораторні дослідження якості води і донних відкладень р. Дунай на вміст 

пріоритетних ЗР як органічного так і неорганічного походження проводили в 

Аналітичному центрі УКРНДІЕП, стан системи вимірювань якого відповідає вимогам 

ДСТУ ISO 10012 [8], свідоцтво про відповідність № 01-0077/2021 від 19.07.2021 р., 

чинне до 19.07.2024 р.  

Пробопідготовку, ідентифікацію та кількісне визначення пріоритетних органічних 

ЗР здійснювали за відповідними методами Агентства із захисту довкілля США [9, 10].  

Пробопідготовка води поверхневої складалась із наступних операцій: вилучення 

органічних речовин із досліджуваних проб шляхом їх чотирикратного екстрагування 

метиленом хлористим, промивання метиленового екстракту демінералізованою 

водою та вакуумного концентрування екстракту. У результаті екстрагування 

проводилося 1000-кратне концентрування визначуваних органічних речовин. 

Пробопідготовка донних відкладень складалась з операцій: висушування проби 

до повітряно-сухого стану, подрібнення до пудроподібного стану, квартування, 

екстрагування органічних речовин з наважки проби сумішшю ацетону і метилену 
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хлористого (1:1), промивання екстракту демінералізованою водою та вакуумного 

концентрування екстракту в 100 разів. 

Отримані концентровані екстракти з проб води та донних відкладень 

аналізували на хроматомас-спектрометрі Shimadzu GCMS-QP2020 NX. Обробку 

отриманих даних здійснювали за допомогою програмного забезпечення Automated 

Mass Spectral Deconvolution and Identification System, розробленого Національним 

інститутом стандартів і технологій США (NIST) і призначеного для інтерпретації 

хромато-мас-спектрометричних даних і виділення окремих цільових компонентів на 

хроматограмі. Для Sсan-режиму роботи детектора використано спеціалізовану 

бібліотеку на 491 пестицидів та бібліотеку NIST/EPA/NIH NIST 17 Mass Spectral library 

на 267376 основних забруднювачів. Враховували результати з ймовірністю не менш 

ніж 80 %. Одночасно з досліджуваними пробами за тих же умов, в якості холостої 

проби, аналізували промивну воду, отриману за допомогою системи зворотнього 

осмосу Termo Scientific Barnstead Smart2Pure 3UV. 

Дослідження масової концентрації розчинених форм свинцю, кадмію, нікелю у 

відібраних пробах проводили методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії з 

електротермічною атомізацією за [11] на приладі Varian SpectrAA 220 Zeeman. Вміст 

розчинених форм ртуті визначали методом холодної пари з атомно-флуоресцентним 

детектуванням за [12] на приладі Millenium Merlin.  

Результати дослідження та їх обговорення 

Пріоритетні органічні ЗР. Результати ідентифікації та кількісного визначення 

пріоритетних органічних ЗР у порівнянні зі значеннями екологічних стандартів якості 

ЕНЯMAХ  та EНЯСР  наведено в таблиці 2.  

 

Таблиця 2 Результати ідентифікації та кількісного визначення ідентифікованих 

пріоритетних органічних ЗР у порівнянні зі значеннями екологічних стандартів якості 

ЕНЯMAХ  та EНЯСР  

№ 

з/п 
Назва речовини 

EНЯСР, 

мкг/дм3 

ЕНЯMAХ

мкг/дм3 

Виявлена кількість, мкг/дм3 у воді, 

мкг/кг у донних відкладеннях 

№11 №15 №13 №3 №5 №8 

1 Алахлор 0,3 0,7 
не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

2 Антрацен 0,1 0,1 
не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

3 Атразин 0,6 2,0 3,7 
не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 
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№ 

з/п 
Назва речовини 

EНЯСР, 

мкг/дм3 

ЕНЯMAХ

мкг/дм3 

Виявлена кількість, мкг/дм3 у воді, 

мкг/кг у донних відкладеннях 

№11 №15 №13 №3 №5 №8 

4 Бензол 10 50 
не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

5 
Бромовані 

дифенілові ефіри 
– 0,14 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

6a 

Tетрахлорметан 

(чотирихлористий 

вуглець) 

12  
не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

7 
Хлоралкани, C10-

13 
0,4 1,4 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

8 

Хлорфенвінфос 

суміш цис- і 

транс-ізомерів 

0,1 0,3 
не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

9 

Хлорпірифос 

(хлорпірифос-

етил) 

0,03 0,1 
не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

9a 

Циклодієнові 

пестициди (сума): 
0,01 

не 

застос. 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

Алдрин   
не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

Діелдрин   
не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

Ендрин   
не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

Ізодрин   
не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

9б 

ДДТ(сума 3-ьох): 0,025 
не 

застос. 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

Пара-пара-ДДТ 0,01 
не 

застос. 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 
сліди 

не 

виявлено 

10 1,2-Дихлоретан 10 
не 

застос. 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

11 
Дихлорметан 
(хлористий 
метилен) 

20 
не 

застос. 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

12 
Ди(2-етилгексил)-

фталат 
1,3 

не 

застос. 
16,6 14,9 17,2 307,8 186,4 210,8 

13 Діурон 0,2 1,8 
не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

14 Ендосульфан 0,005 0,01 
не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 
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№ 

з/п 
Назва речовини 

EНЯСР, 

мкг/дм3 

ЕНЯMAХ

мкг/дм3 

Виявлена кількість, мкг/дм3 у воді, 

мкг/кг у донних відкладеннях 

№11 №15 №13 №3 №5 №8 

15 Флуорантен 0,0063 0,12 
не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

16 Гексахлорбензол - 0,05 
не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

17 Гексахлорбутадієн - 0,6 
не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

18 
Гексахлорцикло-
гексан (ліндан) 

0,02 0,04 
не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

19 Ізопротурон 0,3 1,0 
не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

22 Нафталін 2 130 
не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

24 
Нонилфеноли (4-

нонилфенол) 
0,3 2,0 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

25 

Октилфеноли (4-
(1,1, 3,3-

тетраметил-
бутил)-фенол) 

0,1 
не 

застос. 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

26 Пентахлорбензол 0,007 
не 

застос. 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

27 Пентахлорфенол 0,4 1,0 
не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

28 

Поліароматичні 
вуглеводні: 

 
не 

застос. 
   

ідентиф. 
інші 

поліаром
атичні 

сполуки 

ідентиф. 
інші 

поліаром
атичні 

сполуки 

ідентиф. 
інші 

поліаром
атичні 

сполуки 

Бензо(а)пірен 1,7 10-4 0,27 
не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

Бензо(b)флуорант

ен 
  

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

Бензо(k)флуорант

ен 
  

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

Бензо(g,h,i,)періл

ен 
  

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

Індено(1,2,3-

cd)пірен 
  

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

29 Симазин 1 4 3,6 
не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

29a Тетрахлоретилен 10 
не 

застос. 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 
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№ 

з/п 
Назва речовини 

EНЯСР, 

мкг/дм3 

ЕНЯMAХ

мкг/дм3 

Виявлена кількість, мкг/дм3 у воді, 

мкг/кг у донних відкладеннях 

№11 №15 №13 №3 №5 №8 

29б Трихлоретилен 10 
не 

застос. 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

31 Трихлорбензоли 0,4 
не 

застос. 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

32 
Трихлорметан 

(хлороформ) 
2,5 

не 

застос. 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

33 Трифлуралін 0,03 
не 

застос. 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

34 Дикофол 1,3 10-3 
не 

застос. 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

35 
Перфтороктановий 

сульфонат і його 
похідні (ПФОС) 

6,5 10-4 36 
не 

виявлено 
не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

36 Квіноксифен 0,15 2,7 
не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

37 
Діоксини і 

діоксино-подібні 
сполуки 

 
не 

застос. 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

38 Аклоніфен 0,12 0,12 
не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

39 Біфенокс 0,012 0,4 
не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

40 Цибутрин 0,0025 0,016 
не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

41 Циперметрин 8 10-5 6 10-4 
не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

42 Дихлофос 6 10-4 7 10-4 
не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

43 
Гексабромцикло-

додекан (ГБЦДД) 
0,0016 0,5 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

44 

Гептахлор і 

гептахлор-

епоксид 

2 10-7 3 10-4 
не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

45 Тербутрин 0.065 0.34 
не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

 

Кількісне визначення тих чи інших пріоритетних органічних ЗР проводили лише 

у разі їх позитивної ідентифікації в режимі сканування досліджуваних проб. 

Перевищення встановлених екологічних стандартів якості демонструють: 

- атразин, вміст якого в пробі № 11 (поверхнева вода р. Дунай, відібрана з рукава 
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Очаківський на відстані 17 км від гирла) складає 3,7 мкг/дм3 і перевищує максимально 

допустиме значення екологічного стандарту якості води ЕНЯMAХ  (2,0 мкг/дм3) більш 

ніж в 1,8 разів; 

- ди (2-етилгексил)-фталат, вміст якого у воді всієї української частини  

р. Дунай, а саме в пробах №15 (14,9 мкг/дм3), №11 (16,6 мкг/дм3) і №13 (17,2 мкг/дм3) 

перевищує допустиме середньорічне значення екологічного стандарту якості води 

ЕНЯСР  (1,30 мкг/дм3) в 11,5; 12,8; 13,2 разів відповідно; у пробах донних відкладень 

вздовж всієї української частини р. Дунай, а саме в пробах №3, №5 і №8 

спостерігаються високі вмісти цієї ЗР: 307,8 мкг/кг, 186,4 мкг/кг і 210,8 мкг/кг, які 

свідчать про її акумуляцію донними відкладеннями. 

У пробі № 11 також ідентифіковано таку пріоритетну ЗР як симазин і визначено 

її вміст (3,6 мкг/дм3) на рівні максимально допустимого значення екологічного 

стандарту якості ЕНЯMAХ  (4,0 мкг/дм3).  

Також кількісно визначили інші, не віднесені до пріоритетних, органічні ЗР 

антропогенного походження, присутні майже в усіх пробах води і донних відкладень, а 

саме похідні фталевої кислоти:  

диметилфталат, вміст якого у пробах донних відкладень № 5 і № 8 складає 7,2 

мкг/кг і 34,9 мкг/кг відповідно; 

диетилфталат, вміст якого у пробах донних відкладень № 5 і № 8 30,6 мкг/кг і 

84,3 мкг/кг відповідно; 

дибутилфталат, вміст якого у водних пробах № 11, № 15, №13, пробах донних 

відкладень №3, №5 і №8 складає 51,1мкг/дм3, 53,6 мкг/дм3, 52,1 мкг/дм3, 307,8 мкг/кг, 

281,0 мкг/кг, 187,1 мкг/кг (проба) відповідно, при цьому видно що відбувається 

акумуляція цієї ЗР донними відкладеннями. 

У пробі №11 (поверхнева вода р. Дунай, відібрана з рукава Очаківський на 

відстані 17 км від гирла) крім таких пріоритетних органічних ЗР, як симазин, атразин, 

диетилгексилфталат, ідентифіковано інші органічні ЗР антропогенного походження: 

диізобутилфталат, дибутилфталат, ди(2-ізопропіл)фталат, трибутилфосфат, 

трифенілфосфат, ізопропілфенілдіфенілфосфат, 3-бензоїл-2-третбутилоксазолідин-

5-он, 7,9-ди-третбутил-1-оксаспіро(4,5)дека-6,9-дієн-2,8-діон. 

Відомо, що атразин і симазин – триазинові гербіциди, у ґрунті препарати 

зберігають свою активність протягом 2-14 місяців у залежності від внесеної кількості.   

Диетилгексилфталат – представник групи ефірів фталевої кислоти, які широко 

використовуються як пластифікатори пластмас для додання міцності та еластичності. 

90% цих пластифікаторів використовують при виробництві полівінілхлориду (ПВХ), а 
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10% застосовують для виготовлення гуми, фарб та інше. За оцінками Агентства з 

охорони навколишнього середовища, щорічно виробляється більше 213 тис. т 

фталатів. Фталати містяться в медичних виробах, іграшках, різних упаковках, 

настінних покриттях, трубах, віконних рамах, в мастильних матеріалах, в миючих 

засобах і косметиці (як фіксатор запаху). Дані хімічні сполуки здатні накопичуватися в 

організмі людини, завдають шкоди гормональній системі, печінці, легеням. Токсичні 

фталати заборонено у виробництві товарів для дітей у багатьох країнах Європи і в 

Америці (диетилгексилфталат, бутилфенілфталат тощо), їх пропонують замінювати 

більш високомолекулярними сполуки солей фталевої кислоти, наприклад, 

диізодецілфталатом.  

Трифосфати, зокрема трибутилфосфат, теж використовуються як 

пластифікатори у виробництві пластмас, розчинники друкарських фарб, синтетичних 

смол, каучуків, нітроцелюлози, як антивспінувач у целюлозно-паперовій 

промисловості. Ці ЗР вносять свій внесок у вміст органічного фосфору, їх накопичення 

сприяє євтрофікації водойм.  

Похідні оксазолідинону використовуються як протимікробні та антигельмінтні 

засоби,є нейротоксикантами. 

У пробі №13 (поверхнева вода, відібрана з р. Дунай в межах м. Ізмаіл на відстані 

89 км від гирла) з числа пріоритетних ЗР виявлено диетилгексилфталат, а також такі 

органічні ЗР антропогенного походження, як: трибутилфосфат, ди(2-ізопропіл)фталат, 

7,9-дитретбутил-1-оксаспіро(4,5)дека-6,9-дієн-2,8-діон, дибу-тилфталат, 

диізобутилфталат, ди-(2-гепт-3-ілгексил)фталат, тебуконазол, трис(3-

метилфеніл)фосфат. Спектр виявлених речовин подібний такому в пробі № 11, 

додатково в пробі виявлено тебуконазол – фунгіцид, препарати на його основі 

знаходяться на першому місці серед протруйників через широкий діапазон системного 

дії, відноситься до 2 класу небезпеки для людини, небезпечний для бджіл. 

У пробі №15 (поверхнева вода р. Дунай, відібрана 10 м нижче м. Кілія на відстані 

39 км від гирла) з числа пріоритетних ЗР виявлено диетилгексилфталат, а також такі 

органічні ЗР антропогенного походження, як: інші фталати, трибутилфосфатат, 

похідне оксазолідинону: 3-бензоїл-2-третбутил-оксазолідин-5-он, ди-2-

ізопропілфталаталат, диізобутилфталат, дибутилфталат, ди (2-бутилпент-2-

іл)фталат, ди(2-бутилпроп-2-іл)фталат, ди(2-гепт-3-ілгексил)фталат, 

трибутилфосфат. Спектр виявлених речовин подібний такому в пробі № 11, окрім 

гербіцидів триазинового ряду. 

У пробі № 3 (донні відкладення, відібрано з рукава Бистрий на відстані 9 км від 
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гирла) з числа пріоритетних ЗР виявлено диетилгексилфталат, а також такі органічні 

ЗР антропогенного походження, як фталати і похідні поліароматичних вуглеводнів: 4-

метилфенол, 1-метилнафталин, 1-метил-7-(1-метилетил)нафталін, дибутилфталат, 

1-метіл-7-изопропілфенантрен, ди(2-этилгексил)-ізофталат, бензо[e]пірен. 

У пробі № 5 (донні відкладення, відібрано на 163 км від гирла р. Дунай вище 

м. Рені) з числа пріоритетних ЗР ідентифіковано пара-пара-ДДТ і 

диетилгексилфталат, а також такі органічні ЗР антропогенного походження, як 

фталати, похідні поліароматичних вуглеводнів, фенолів: диметилфталат, 2,4-

дитретбутилфенол, диетилфталат, ди(2-метилпропіл)фталат, дибутилфталат, 2,5-

диметилфенантрен, пирен, 2-ізопропіл-10-метилфенантрен, трифенілен, 

діоктилтерефталат, бензо[е]пірен. 

У пробі № 8 (донні відкладення, відібрано на відстані 32 км від гирла р. Дунай 

нижче м. Кілія) з числа пріоритетних ЗР ідентифіковано диетилгексилфталат, а також 

такі органічні ЗР антропогенного походження, як фталати, похідні поліароматичних 

вуглеводнів, фенолів: (п-гідроксифеніл)-фосфат, 1-метілнафталін, 3-метокси-4-[3-

оксо-3-(піролідин-1-іл)пропоксі]-бензальдегід, 2,6-диметілнафталін, о-(метиламіно) 

нітробензол, 2,4-дитретбутил-фенол, диетилфталат, ди (2-метилпропіл) фталат, 

дибутилфталат, ди (2-бутилметилпропіл) фталат, 2-ізопропіл-10-метилфенантрен, 

трифенілен, ди (6-метилгепт-2-іл) фталат, ди (2-етилгексил)ізофталат, бензо[e]пірен. 

Похідні фенолів токсичні, при ковтанні, вдиханні або поглинанні шкірою можуть 

спричинити летальний результат; використовуються у виробництві антисептиків, 

барвників, синтетичних гум і смол, паливно-мастильних матеріалів, препаратів захисту 

рослин, медичних препаратів.  

Похідні нафталіну використовують як сировину для органічного синтезу 

(фталевого ангідриду, тетраліна, декаліна), у виробництві барвників, вибухових, 

наркотичних речовин (канабіноїдів), інсектицидів. Вони акумулюються у жирових 

тканинах, тривала дія похідних нафталіну викликає руйнування еритроцитів, 

порушення роботи печінки і підшлункової залози, розвиток атрофічного риніту і 

фарингіту, можлива канцерогенна дія.  

Таким чином, у всіх досліджених пробах води і донних відкладень, включаючи 

верхні створи українській частини р. Дунай, виявлено таку пріоритетну ЗР, як 

диетилгексилфталат. Крім того, у всіх досліджених пробах води і деяких пробах 

донних відкладень (проба № 8) виявлено речовини групи трифосфатів, які теж 

використовуються у виробництві пластмас. З чого можна заключити, що ці ЗР, 

ймовірно, потрапляють до річки з поза меж України, а саме з країн Європи, де 
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розташовані виробництва пластмас, зокрема полівінілхлориду (Германія, Польща, 

Словакія, Румунія). 

У воді дельти р. Дунай (проба № 1) виявлено пестициди триазинової групи, які 

потрапляють до неї з поверхневим стоком із прилеглих сільгоспугідь.  

Таку пріоритетну забруднюючу речовину як ДДТ виявлено в донних відкладеннях 

р. Дунай вище м. Рені (проба № 5). 

Проби донних відкладень протягом усієї українській частини р. Дунай забруднено 

сполуками похідними ароматичних і поліароматичних вуглеводнів, що, ймовірно, 

свідчить про забруднення нафтопродуктами (їх важкими фракціями). 

Пріоритетні неорганічні ЗР. Результати дослідження вмісту пріоритетних 

важких металів у відібраних пробах представлено у таблиці 3. 

 

Таблиця 3 Вміст пріоритетних важких металів у воді р. Дунай в межах України 

№ проби  

(за таблицею 1) 

Масова концентрація, мкг/дм3 

Hg Pb Cd Ni 

1 0,012 менше 0,5 менше 0,1 менше 5,0 

2 0,144 менше 0,5 менше 0,1 менше 5,0 

4 0,453 менше 0,5 менше 0,1 менше 5,0 

6 0,032 менше 0,5 менше 0,1 менше 5,0 

7 0,089 менше 0,5 менше 0,1 менше 5,0 

9 0,147 менше 0,5 менше 0,1 менше 5,0 

10 0,024 менше 0,5 менше 0,1 менше 5,0 

12 0,084 менше 0,5 менше 0,1 менше 5,0 

14 0,01 менше 0,5 менше 0,1 менше 5,0 

16 0,033 менше 0,5 менше 0,1 менше 5,0 

ЕНЯМАХ
*) 0,07 14 1,5 34 

*) за директивою 2013/39/ЄС [2] 

 

Отримані дані свідчать про перевищення у пробах води №№ 2, 4, 7, 9 

екологічного стандарту якості за вмістом ртуті; за іншими пріоритетними важкими 

металами перевищень значень ЕНЯМАХ не виявлено.  

Максимальна кратність перевищення ЕНЯМАХ (6,5 разів) спостерігали для проби 

води № 4, відібраної вище м. Рені, 25.05.2021.  

Для порівняння з нормативом ЕНЯСР результати визначення вмісту ртуті у 

відповідних пробах, відібраних навесні та влітку 2021 р., усереднювали. Результати 

порівняння представлено в таблиці 4. 
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Таблиця 4 Результати порівняння середньорічного вмісту ртуті у воді української 

частини р. Дунай з нормативом ЕНЯСР  

Місце відбору 

Усереднений 

вміст ртуті, 

мкг/дм3 

Допустиме 

середньорічне 

значення 

екологічного 

стандарту якості, 

ЕНЯСР*, мкг/дм3 

Кратність 

перевищення 

ЕНЯСР  

Вище м. Рені (проби №№ 4, 12) 0,268 

0,05 

5,4 

м. Ізмаїл (проби №№ 6, 14) 0,024 0,4 

Нижче м. Кілія (проби №№ 6, 16) 0,061 1,2 

рукав Бистрий 9 км  

(проби №№ 2, 10) 

0,085 
1,7 

*) за директивою 2008/105/ЄС [3] 

 

Таким чином, максимальні перевищення екологічних стандартів якості води 

ЕНЯМАХ і ЕНЯСР спостерігається на початку української ділянки р. Дунай, а саме вище 

м. Рені, що свідчить про транскордонне надходження цього забруднення. 

Оцінювання хімічного стану масиву поверхневих вод р. Дунай у межах України 

за пріоритетними речовинами відповідно до ВРД. Оцінювання хімічного стану масиву 

поверхневих вод р. Дунай у межах України проводили за Методикою віднесення 

масиву поверхневих вод до одного з класів екологічного та хімічного станів масиву 

поверхневих вод, а також віднесення штучного або істотно зміненого масиву 

поверхневих вод до одного з класів екологічного потенціалу штучного або істотно 

зміненого масиву поверхневих вод [13]. Визначення хімічного стану масиву 

поверхневих вод проводили порівнянням експериментально визначених рівнів вмісту 

конкретних пріоритетних ЗР з їх ЕНЯ, встановленими Директивами 2013/39/ЄС [2] та 

2008/105/ЄС [3] на двох рівнях: ЕНЯMAХ – максимально допустима концентрація; 

EНЯСР – середньорічна допустима концентрація.  

У таблиці 5 представлено зведені дані про виявлені і визначені пріоритетні ЗР. 

Отримані результати свідчать про перевищення значень стандартів якості 

довкілля за вмістом пріоритетних забруднюючих речовин, як органічного так і 

неорганічного походження та недосягнення масивом поверхневих вод р. Дунай у 

межах України доброго хімічного стану. 
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Таблиця 5 Зведені дані про виявлені і визначені у воді р. Дунай в межах України пріоритетні 

ЗР  

Назва ЗР  

Максимальне 

виявлене значення 

вмісту ЗР,  

мкг/дм³  

(№ проби) 

Стандарт якості 

довкілля, 

середньорічна 

допустима 

концентрація, 

EНЯСР , мкг/дм³ 

Стандарт якості 

довкілля, 

максимально 

допустима 

концентрація, 

ЕНЯMAХ , мкг/дм³ 

Атразин 3,7 (№11) 0,6 2,0 

Диетилгексилфталат 17,2(№13) 1,3 не застосовується 

Ртуть та її сполуки 0,45 (№4) 0,05 0,07 

Симазин 3,6 (№11) 1 4 

 

Висновки 

1. У всіх досліджених пробах води і донних відкладень, включаючи верхні створи 

українській частини р. Дунай, виявлено таку пріоритетну забруднюючу речовину, як 

ди(2-етилгексил)фталат, вміст якої демонструє максимальне перевищення 

допустимого середньорічного значення ЕНЯСР більш ніж у 13 разів. Також визначено 

інші похідні фталевої кислоти, присутні у воді і донних відкладеннях у значній кількості, 

а саме: в донних відкладеннях диметилфталат і диетилфталат – відповідно до 34,9 

мкг/дм3 і 84,3 мкг/дм3 (нижче м. Кілія на відстані 32 км від гирла р. Дунай); 

дибутилфталат у воді – до 53,6 мкг/дм3 (нижче м. Кілія на відстані 32 км від гирла); 

дибутилфталат у донних відкладеннях – до 281,0 мкг/дм3 (вище м. Рені на відстані 163 

км від гирла). У всіх досліджених пробах води і деяких пробах донних відкладень також 

виявлено речовини групи трифосфатів.  

З чого можна заключити, що фталати і трифосфати (які широко 

використовуються у промисловості, зокрема як пластифікатори у виробництві 

пластмас) ймовірно, потрапляють до річки з поза меж України, а саме з країн Європи, 

де розташовані виробництва пластмас, зокрема полівінілхлориду.  

2. У воді дельти р. Дунай (рукав Очаківський на відстані 17 км від гирла) 

виявлено пестициди триазинової групи, які потрапляють до неї з поверхневим стоком. 

При цьому перевищення встановленого екологічного стандарту якості ЕНЯMAХ більше 

ніж у 1,9 разів демонструє атразин). 

3. У донних відкладеннях р. Дунай вище м. Рені виявлено таку пріоритетну 

забруднюючу речовину як ДДТ. 

4. Проби донних відкладень протягом усієї українській частини р. Дунай 

забруднено сполуками похідними ароматичних і поліароматичних вуглеводнів, що, 
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ймовірно, свідчить про забруднення нафтопродуктами (їх важкими фракціями). 

5. Перевищень екологічних стандартів якості довкілля за вмістом таких 

пріоритетних важких металів як кадмій, нікель, свинець не виявлено в жодному зі 

створів української частини р. Дунай. 

6. Вода р. Дунай майже протягом усієї української частини за вмістом ртуті 

демонструє перевищення як максимально допустимого значення екологічного 

стандарту якості ЕНЯМАХ, так і його середньо річного значення ЕНЯСР; максимальна 

виявлена кратність перевищення складає 6,5·ЕНЯМАХ та 5,4·ЕНЯСР. Це забруднення 

відповідає початку української ділянки річки, саме пункту, розташованому вище м. Рені 

на відстані 163 км від гирла, що свідчить про його транскордонне походження. 

7. Отримані результати свідчать про недосягнення масивом поверхневих вод 

української частини р. Дунай доброго хімічного стану за вмістом пріоритетних 

забруднюючих речовин, як органічного походження (ди-(2-етилгексил)фталату і 

атразину), так і неорганічного (ртуті).  

8. Результати цього дослідження є підставою для удосконалення програми 

комплексного екологічного моніторингу української частини р. Дунай, а саме для 

додаткового включення до переліку контрольованих показників таких пріоритетних 

забруднюючих речовин як ди-(2-етилгексил)фталат (у воді і донних відкладеннях у всіх 

створах української частини р. Дунай), атразину та симазину у воді створів дельти р. 

Дунай, а також ртуті (у воді у верхніх створах української частини р. Дунай). 

9. Для уникнення розбіжностей в оцінюванні хімічного стану в транскордонних 

створах різними сторонами необхідно проведення інтеркалібрацій вимірювань 

пріоритетних ЗР. Країни вільні застосовувати встановлені ними методики визначення 

хімічного водних об'єктів, але оцінки, отримані за різними методиками, повинні 

збігатися. 
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УДК 502.5+614.7:504.3.054:621.311.22 

 

В. І. ВІТЬКО, Г. В. ХАБАРОВА 

 

ОЦІНКА ВЗАЄМНОГО ТРАНСКОРДОННОГО ВПЛИВУ АЕС УКРАЇНИ ТА 

СУМІЖНИХ КРАЇН 

 

У статті наведені розрахунки та обґрунтовано радіаційний вплив на кордоні 

наслідків викидів радіоактивних речовин з АЕС України та Європи за умови 

нормальної експлуатації та у разі виникнення запроектної аварії. Обрано найбільш 

несприятливі метеоумови, при яких дози максимальні. Показано, що максимальне 

значення доз опромінення для дорослих на кордоні не перевищує допустимі ліміти 

доз за умови нормальної експлуатації енергоблоків АЕС України та Європи або у разі 

виникнення запроектної аварії та оцінено величини ризиків за 50 років. 

Ключові слова: викиди АЕС, забруднення атмосферного повітря, 

радіонукліди, доза опромінення, нормальні та аварійні умови експлуатації, 

радіаційний ризик. 

 

В статье рассчитаны радиационные параметры на границе, обусловленные 

выбросами радиоактивных веществ с АЭС Украины и Европы при нормальных 

условиях эксплуатации и в случае возникновения максимальной проектной аварии. 

В расчетах использованы наиболее неблагоприятные метеоусловия, приводящие 

к максимальным дозам. Показано, что максимальное значение доз облучения на 

границе не превышает допустимые пределы доз в условиях нормальной 

эксплуатации и, в среднем, при максимальной проектной аварии. Оценен 

радиационный риск для населения на границе за 50 лет.  

Ключевые слова: выбросы АЭС, загрязнение атмосферного воздуха, 

радионуклиды, доза облучения, нормальные и аварийные условия эксплуатации, 

радиационный риск. 

 

The article contains radiation impact calculations from Ukrainian and European NPPs' 

releases on the border under normal operating conditions and in the emergency. In 

calculations it was used the most unfavorable meteorological conditions, which leads to the 

maximum doses. It has been shown that the maximum doses for men on the border does 
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not exceeded the permissible limits for the normal operations or in the emergency situation. 

It was assessed the radiation risk for men in the emergency. 

Key words: NPP emissions, atmospheric air pollution, radionuclide, radiation dose, 

normal and emergency operating conditions, radiation risk 

 

Відповідно «Конвенції щодо оцінки впливу на навколишнє середовище в 

трансграничному контексті», ратифікованої Законом України № 534XIV від 19.03.1999 

р. [1], а також вимог Директив 2014/52/ЄС [2] та 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих 

державних і приватних проектів на навколишнє середовище [3] проводиться оцінка 

впливу на навколишнє середовище запланованого виду діяльності, при якому може 

бути значний шкідливий транскордонний вплив, це стосується и роботи атомних 

електростанцій. 

В Україні охорона атмосферного повітря регулюється Законами України «Про 

охорону атмосферного повітря» [4], «Про охорону навколишнього природного 

середовища» [5], додатково забруднення атмосферного повітря радіоактивними 

речовинами регламентується Нормами радіаційної безпеки України (НРБУ-97) [6] та 

Санітарними правилами проектування та експлуатації атомних станцій (СПАС 88) [7] 

та іншими нормативно-правовими актами. 

Метою даної роботи є оцінка впливу вітчизняних та закордонних АЕС на 

радіаційну обстановку на кордоні України та порівняння внесків у радіаційну 

обстановку досліджуваних АЕС при нормальних умовах експлуатації та при 

виникненні запроектної радіаційної аварії.  

 

1 Розташування досліджених АЕС та розрахункові точки на кордоні 

України 

В Україні знаходиться в експлуатації чотири АЕС з 15 діючими блоками: 

Запорізька АЕС − шість блоків ВВЕР1000, Южно-Українська АЕС − три блоки 

ВВЕР1000, Хмельницька АЕС − два блоки ВВЕР1000, Рівненська АЕС − два блоки 

ВВЕР440 та два блоки ВВЕР1000. 

В Європі поблизу кордону з Україною розташовані наступні АЕС: АЕС Чехії  

(Dukovany АЕС, Temelin АЕС); АЕС Угорщини (Paks АЕС); АЕС Румунії (Cernavoda 

АЕС); АЕС Словаччини (Bohunice АЕС, Mochovce АЕС) та АЕС Росії (Курская, 

Нововоронежская, Смоленская, Ростовская). 
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Для проведення оцінки взаємного радіаційного впливу АЕС України та Європи 

на рисунку 1 наведено досліджені АЕС та відображено розташування контрольних 

точок на кордоні України, в яких будуть проводитися подальші відповідні розрахунки.  

 

Рисунок 1 − Розташування АЕС України та Європи та розрахункових контрольних 

точок на кордоні з Україною [8, 9] 

2 Вплив викидів радіонуклідів на кордоні за умови безаварійного режиму 

експлуатації АЕС 

Всі дані по викидам взяти з реєстру Європейського Союзу та використані у звіті 

[10, 11] та бюлетеню Росії [12]. З опублікованих даних та наших розрахунках 

найбільший внесок в річну дозу вносять радіонукліди H-3, C-14 [13] 

 

Рисунок 2 – Сумарні середньорічні об’ємні активності радіонуклідів H-3, C-14 від 

всіх досліджуваних АЕС на кордоні України із суміжними країнами 

Розрахункові сумарні середньорічні об’ємні активності радіонуклідів H-3 та C-14 

наведені на рисунку 2. 
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Основний внесок в забруднення атмосферного повітря радіонуклідом H-3 

вносить Cernavoda АЕС. Усі досліджувані АЕС мають відносно малі викиди C-14 в 

порівнянні з викидами H-3. Сумарні значення приблизно рівні по всій лінії кордону 

України. 

Усі розрахункові значення об'ємних активностей досить малі, що виходить із 

розрахунків річних доз опромінення. Показано, що сумарні річні ефективні дози 

опромінення на кордоні, обумовлені сумарними об'ємними активностями та викидами 

всіх радіонуклідів з усіх досліджених АЕС за умов нормальної експлуатації АЕС 

України на чотири порядки менше за квоту, яка встановлена для АЕС згідно НРБУ-97 

(40 мкЗв/рік) [6]. 

Розрахункові сумарні середньорічні випадіння важливіших радіонуклідів на 

поверхню ґрунту від усіх АЕС наведені на рисунку 3.  

 

Рисунок 3 – Сумарні середньорічні випадіння радіонуклідів I-131 i Co-60 від всіх 

досліджених АЕС, Бк/(м2*рік) 

По всій лінії кордону величини сумарних середньорічних випадінь радіонуклідів 

I-131 i Co-60 приблизно рівні, за виключенням точок на кордоні з Росією. АЕС Росії 

розташовані поблизу кордону, тому на кордоні з Росією спостерігаємо відносно великі 

значення середньорічних випадінь цих радіонуклідів [10 – 11]. 

Сумарні річні ефективні дози опромінення та ризики на кордоні України при 

нормальних умовах експлуатації закордонних АЕС від усіх АЕС для усіх радіонуклідів 

наведені на рисунках 4 та 5 відповідно.  
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Рисунок 4 – Сумарні річні ефективні дози опромінення для дорослих від всіх 

досліджених АЕС, мкЗв/рік 

Максимальні річні ефективні дози опромінення за умови нормальної 

експлуатації закордонних АЕС для критичної групи доросли очікуються до 9,4 нЗв/рік, 

див. рисунок 4. Ця величина приблизно на три порядки менша за квоту, яка 

встановлена для АЕС згідно НРБУ-97 (40 мкЗв/рік) [6]. Максимальна доза очікується в 

точці 2 найближчій до Cernavoda АЕС на кордоні з Румунією (130 км від АЕС 

Cernavoda). 

 

Рисунок 5 – Сумарний річний ризик від опромінення для дорослих від закордонних 

АЕС, 1/рік 

 

Необхідно відзначити, що середньорічна ефективна доза опромінення 

населення України від всіх джерел опромінення становить 2,4 мЗв/рік [14], тому 

додаток від викидів усіх АЕС в умовах нормальної експлуатації зневажливо малий.  
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Таким чином, середньорічні дози від роботи закордонних АЕС у умовах 

нормальної експлуатації дуже малі та не представляють ніякої загрози для населення. 

На рисунку 5 наведено сумарний річний ризик від опромінення для дорослих від 

викидів радіонуклідів з усіх закордонних АЕС. Його залежність вздовж кордону України 

повторює залежність сумарної дози. Величина ризику згідно з НРБУ-97 [6] знехтуване 

мала. Щодо залежності величини від відстані вздовж кордону, вона повторює 

залежність двох радіонуклідів H-3 та C-14, які дають основний внесок в дозу. 

 

3 Вплив викидів радіонуклідів від закордонних АЕС за умови виникнення 

запроектної аварії 

При визначенні надходження радіонуклідів при запроектній аварії (ЗПА), за 

основу було покладено граничну величину викиду Cs-137 до навколишнього 

середовища на рівні 30 ТБк відповідно до вимог безпеки Європейських експлуатуючих 

організацій до проектів атомних станцій на легководних реакторах. Ізотоп Cs-137 було 

обрано через його домінантне значення для довготривалого забруднення 

навколишнього середовища, а також його вплив на наслідки для здоров’я. Інші ізотопи 

у вигляді аерозолів (тобто, усі радіоактивні продукти розпаду, крім благородних газів 

та газоподібних ізотопів йоду) вивільняються до навколишнього середовища 

пропорційне цій величині, навіть якщо ці ізотопи вивільняються до атмосфери.  

Вибір метеорологічних умов при аварійних ситуаціях зроблено на основі 

розрахунків доз опромінення населення, і обрані найбільш несприятливі метеоумови, 

при яких дози максимальні (консервативний підхід).  

Проведені розрахунки очікуваних ефективних індивідуальних доз за 50 років та 

ризиків за той же період в розрахункових точках на кордоні України при ЗПА. 

Практично аварія може відбутися на одній з АЕС, в цьому випадку, виходячи з 

консервативного підходу, вибрано максимальні значення доз та ризиків у кожній 

розрахунковій точці на кордоні України. На рисунках 6 та 7 показані максимальні 

значення для кожної із суміжних з Україною країн. 

Величина очікуваної ефективної дози за 50 років максимальна на кордоні з 

Росією.  

В Нормах радіаційної безпеки України [6] при радіаційній аварії прописані такі 

величини доз, при яких необхідно проведення контрзаходів для захисту населення 

(див. НРБУ-97). 

Доза 1 Гр за 2 доби (п.1 таблиці 2 згідно НРБУ-97 [6]) не перевищена, тому що 

сумарна ефективна доза за 50 років значно менша.  
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Всі останні величини доз (таблиця 3.6 згідно НРБУ-97[6]): більші ніж 

максимальна доза в точці 14, яка дорівнює 6,0 мЗв за 50 років. Для останніх держав 

очікувані дози ще менше, тому ніякого втручання не потрібно. 

Середні очікувані ефективні дози за 50 років для населення після ЗПА невеликі 

в порівнянні з річної ефективної дозою згідно с НРБУ-97 [6], яка не перевищує для 

населення 1 мЗв/рік.  

Також, у відповідність з доповіддю Наукового комітету ООН з дії атомної радіації 

Генеральній Асамблеї ООН за 1993 р. [15] річна ефективна доза від природних джерел 

радіації в областях з нормальним радіаційним фоном дорівнює 2,4 мЗв, що більш ніж 

середня при ЗПА. 

Порівняно невеликі дози на границі обумовлені більшими відстанями майже всіх 

закордонних АЕС від границі. 

Залежність величини ризика від відстані на кордоні така, як і дози, про які 

свідчать дані, наведені на рисунку 7. 

Як показано нами раніше [10], найбільші вклади дають ізотопи цезію: 134Cs – 

66% , 137Cs – 29% і 90Sr – 2%. Сумарний внесок інших радіонуклідів при ЗПА менше 

3%. Розрахунки зроблені для відстані 425 км від джерела викиду. 

Показано, що найбільш внесок очікується від споживання їжі − 93%. 

Опромінення від хмари дає внесок менші ніж 1%, Опромінення від ґрунту дає внесок 

на рівні 5%, а опромінення за рахунок дихання − 1%. Рештою шляхами опромінення 

можна знехтувати. 

З продуктів харчування внесок у сумарну ефективну дозу наступний: зернові 

продукти (62%), молоко (10%) і м'ясо(19%), овочі(2%) та картопля (6%) та коренеплоди 

(1%). Решта продуктів харчування вносять сумісний вклад менш ніж 1 %. 

При різних відстанях вказані внески зневажливо відрізняються, але зрозуміло, 

що основні дози будуть отримані від випадінь 134Cs, 137Cs і 90Sr [16, 17]. 
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Рисунок 6− Максимальні ефективні дози за 50 років на кордоні України з сусідніми 

країнами при ЗПА 

 

Рисунок 7 - Максимальне значення ризику за 50 років у розрахункових точках при 

ЗПА 

 

Найбільш небезпечні три радіонукліда Cs-134, Cs-137, Sr-90 при ЗПА мають 

відносно рівні параметри викидів, тому форма кривої залежності активності випадінь 

від відстані згаданих радіонуклідів близька, див. рисунок 8.  
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Рисунок 8 – Випадіння найбільш небезпечних радіонуклідів Cs-134, 

 Cs-137, Sr-90 при ЗПА, Бк/м2 

 

4 Порівняльний радіаційний внесок АЕС Європи й України на кордоні 

На рисунку 9 для порівняння наведено максимальні дози опромінення на 

кордоні за рік від АЕС Європи та України для дорослого населення при нормальних 

умовах експлуатації.  

 

Рисунок 9 – Максимальні дози опромінення на кордоні за рік від АЕС Європи для 

дорослого населення при нормальних умовах експлуатації 
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Рівень значень доз вздовж кордону приблизно однаковий. Сумарні дози від АЕС 

Європи та України на кордоні малі, незначно відрізняються. Максимальні значення не 

перевищують 10 нЗв/рік. 

На рисунку 10 для порівняння наведено максимальні дози опромінення на 

кордоні від АЕС Європи та України для дорослого населення при виникненні ЗПА на 

однієї із досліджуваних АЕС. При ЗПА задавались однакові умови викиду для кожної 

АЕС, в такому випадку величини доз і ризиків цілком визначаються відстанню від 

контрольної точці до найближчої АЕС. 

Тому що АЕС України перебувають ближче до розрахункових точок ніж АЕС 

Європи, то радіаційний вплив АЕС України, в основному, перевищує радіаційний 

вплив АЕС Європи. Виключення спостерігається на східній частині кордону з Росією, 

так, як АЕС Росії ближче до кордону, тому їхній вплив домінує [9, 11, 18]. 

 

 

Рисунок 10 – Порівняння максимальних доз опромінення за 50 років для дорослого 

населення при ЗПА на однієї із АЕС Європи або України 
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Рисунок 11 - Порівняння максимальних ризиків за 50 років для дорослого населення 

при ЗПА на однієї із АЕС Європи або України 

 

Все, що було сказано про залежність максимальних доз від положення точці на 

кордоні України, справедливо та для залежності ризиків.  

 

Висновки 

Згідно законодавства України та дотримання міжнародних екологічних вимог 

проведена оцінка впливу на навколишнє середовище роботи АЕС України та суміжних 

держав на кордоні.  

Оцінено рівень радіаційної небезпеки експлуатації АЕС при нормальних умовах 

експлуатації та при виникненні радіаційних аварій. 

Розраховано можливий радіаційний ризик роботи, що включає оцінювання 

ризика для здоров'я населення при нормальному режимі експлуатації АЕС та при 

виникненні аварій, в тому числі і транскордонний характер впливу. 

Вказано, що необхідні природоохоронні заходи або деяке втручання в роботу 

АЕС непотрібно.  

Показано, що всі розраховані радіаційні параметри від викидів АЕС України та 

Європи на кордоні при нормальному режимі експлуатації дуже малі.  
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Максимальні величини доз, обумовлені викидами АЕС України та Європи при 

нормальному режимі експлуатації знаходяться на рівні 10-3 мкЗв/рік, що приблизно на 

6 порядків менше величини середньосвітової річної дози, обумовленої природнім 

радіаційним фоном та приблизно на 4 порядку менше квоти для АЕС України.  

Для розрахункової ЗПА максимальні значення на кордоні за 50 років 

знаходяться на рівні декількох мЗв, що значно перевищує середню світову дозу за 50 

років від природного фону (2,4*50 мЗв). 
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УДК 504.064.2/.47:504.05/.06+502.15 
 

І. О. ГОНЧАРЕНКО, М. В. ОСЬКІНА, Н. С. ЦАПКО, Г. В. ХАБАРОВА 
 

ОДОРУЮЧИЙ ЕФЕКТ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН ЯК ДОДАТКОВИЙ ФАКТОР 

НЕГАТИВОНОГО ВПЛИВУ ВИКИДІВ СТАЦІОНАРНИХ ДЖЕРЕЛ В АТМОСФЕРНЕ 

ПОВІТРЯ 

 

Одним із суттєвих чинників забруднення атмосферного повітря є викид хімічних 

речовин в результаті антропогенної діяльності, що, окрім іншого, створює загрозу для 

життя та здоров’я людини. Всесвітня організація охорони здоров'я ще в 2016 році 

констатувала, що забруднене повітря є причиною кожної восьмої смерті на планеті. 

Водночас сморід, що є одним з компонентів викидів створює значні незручності для 

робітників виробничих підприємств та мешканців прилеглих територій. Але 

незважаючи на викладене в Україні на відміну від провідних Європейських країн і країн 

СНГ не здійснюється нормативно правове регулювання та оцінка негативного впливу 

запаху (одоруючого ефекту забруднюючих речовин). Єдиним нормативним 

документом, що встановлює відстань від об’єкту до житлової забудови (дошкільних і 

лікувально-оздоровчих закладів) є Державні санітарні правила планування та 

забудови населених пунктів (ДСП 173-96), які за змістом суттєво відрізняються від 

Європейського законодавства. В запропонованому дослідженні на практичному 

прикладі встановлено наявність одоруючого ефекту забруднюючих речовин при 

переробці оліємісткої сировини та проведено оцінювання впливу на прилеглі території. 

Ключові слова: забруднююча речовина, викид, стаціонарне джерело, 

атмосферне повітря, забруднення, одоруючий ефект, запах, навколишнє середовище, 

екологічна безпека 

 

Одним из существенных факторов загрязнения атмосферного воздуха является 

выброс химических веществ в результате антропогенной деятельности, что, помимо 

прочего, создает угрозу для жизни и здоровья человека. Всемирная организация 

здравоохранения еще в 2016 году констатировала, что загрязненный воздух является 

причиной каждой восьмой смерти на планете. В то же время запах, который является 

одним из компонентов выбросов, создает значительные неудобства для работников 

производственных предприятий и жителей близлежащих территорий. Но несмотря на 

изложенное в Украине в отличие от ведущих Европейских стран и стран СНГ не 

осуществляется нормативно правовое регулирование и оценка негативного 

воздействия запаха (одорирующего эффекта загрязняющих веществ). Единственным 
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нормативным документом, устанавливающим расстояние от источника загрязнения 

до жилой застройки (дошкольных и лечебно-оздоровительных учреждений) является 

Государственные санитарные правила планирования и застройки населенных 

пунктов (ДСП 173-96), которые по содержанию существенно отличаются от 

европейского законодательства. В предлагаемом исследовании на практическом 

примере установлено наличие одорирующего эффекта загрязняющих веществ при 

переработке маслосодержащего сырья и проведена оценка воздействия на 

прилегающие территории. 

Ключевые слова: загрязняющее вещество, выброс, стационарный источник, 

атмосферный воздух, загрязнение, одорирующчий эффект, запах, окружающая 

среда, экологическая безопасность. 

 

One of the significant factors of air pollution is the release of chemicals as a result of 

anthropogenic activities, which also poses a threat to human life and health. Back in 2016, 

the World Health Organization stated that polluted air is the cause of every eighth death on 

the planet. At the same time, the smell, which is one of the components of emissions, creates 

significant inconvenience for workers of industrial enterprises and residents of nearby 

territories. But despite the above, in Ukraine, in contrast to the leading European countries 

and the CIS countries, legal regulation and assessment of the negative impact of odor (odor 

effect of pollutants) is not carried out. The only regulatory document that establishes the 

distance from the source of pollution to residential buildings (preschool and medical 

institutions) is the State Sanitary Rules for the Planning and Development of Human 

Settlements (ДСП 173-96), which differ significantly in content from European legislation. In 

the proposed study, on a practical example, the presence of the effect of odoration of 

pollutants in the processing of oily raw materials was established and the impact on the 

adjacent territories was assessed. 

Key words: pollutant, emission, stationary source, atmospheric air, pollution, odor 

effect, smell, environment, ecological safety. 

 
Актуальність. Здатність людини відчувати запахи характеризується граничною 

концентрацією (мінімальна концентрація ароматичної речовини, при якій виникає її 

сприйняття. Для багатьох ароматичних речовин ця концентрація знаходиться у межах 

8∙10-10–10∙10-10 г/л у повітрі. Сприйняття ароматів людиною індивідуально. При 

тривалій дії запаху у людини поступово виникає не сприйняття до нього. Це явище 

називається адаптацією до аромату. Час адаптації у різних людей до різних ароматів 
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різний. Із збільшенням концентрації речовин він зменшується, тому люди, які 

працюють з сильно пахучими речовинами, швидко звикають до них і припиняють їх 

відчувати. Інтенсивність аромату залежить від температури і вологи. Відчуття 

людиною аромату також коливається протягом дня – вдень відчуття слабкіші, а вранці 

та ввечері – сильніші. Встановлено, що аромати по-різному діють на поведінку людей, 

працьовитість, змінюють в’язеву силу, газообмін, ритми дихання і пульсу, температуру 

шкіри, кров’яний тиск, внутрішньочерепний тиск, впливають на слух (знижують – 

неприємні запахи), змінюють якість зору (погіршують – неприємні запахи) та ін.  

Мета дослідження. Метою дослідження є аналіз одоруючих властивостей  

забруднюючих речовин в викидах підприємств по переробці оліємісткої сировини з 

подальшим оцінюванням їх впливу на прилеглу територію. 

Вихідний матеріал та постановка завдань дослідження. Здатність відчувати 

запахи – одне з п’яти відчуттів, природа якого до сьогоднішнього дня до кінця не 

розкрита вченими. У 1756 році М.В. Ломоносов у роботі «Слово о 

происхождениисвета, новую теорию о цветах представляющее» виказав припущення 

про те, що закінчення нервових клітин викликають коливання часток матерії. 

Науковець писав про «коловратные» (коливальні) рухи часток ефіру як збуджувачі 

органів відчуття, у тому числі зору, смаку і відчуття запаху. За останнє сторіччя було 

запропоновано близько 30 теорій, автори яких намагалися пояснити природу аромату, 

його залежність від властивостей одоруючої речовини. На сьогодні вдалося 

встановити, що у природи запаху, як і природи світла, подвійний характер: 

корпускулярний (що залежить від структури речовини) і хвильовий. Деякі однакові 

молекули мають різні аромати, тобто основну роль відіграє геометрична форма 

молекул ароматичної речовини. Це пов’язано з тим, що на волосках носової 

порожнини є лунки п’яти основних форм, які сприймають п’ять ароматів (камфорний, 

мускусний, квітковий, м’ятний, ефірний) відповідно. Якщо у лунку входить молекула 

речовини, що має запах, і їй притаманна близька конфігурація, тоді відчувається 

аромат (Дж. Эймур, 1964). Усі існуючі аромати можуть бути одержані змішуванням 

наведених запахів у відповідних пропорціях. 

За сучасним уявленням молекули ароматичних речовин поглинають і 

випромінюють хвилі від 1 до 100 мкм, а тіло людини за нормальної температури 

поглинає і випромінює хвилі довжиною від 4 до 200 мкм. Найбільш важливими є 

електромагнітні хвилі, які мають довжину від 8 до 14 мкм, що відповідає довжині хвиль 

інфрачервоної частини спектру. Поглинання дії запахутворювальних речовин 

відбувається ультрафіолетовими променями і поглинанням інфрачервоних променів. 
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Результати цих досліджень і вивчення спектру ароматів дають підстави вважати, що 

запахи мають фізичну природу і можливо приблизно вказати їх розташування в 

інфрачервоній і ультрафіолетовій областях шкали електромагнітних коливань. Проте, 

відомо, що хоча форма і розміри молекул відповідають за розпізнання їх нервовими 

рецепторами, аромати деяких речовин, молекули яких мають практично однакову 

форму, не мають нічого спільного між собою. 

Фізики Д. Брукс, Ф. Хартусиу, Е. Хорсфилд та М. Стоунхем запропонували 

гіпотезу: електрони рецепторів можуть тунелювати під дією частоти власних коливань 

молекули запахутворювальної речовини. Схематично процес утворення аромату за 

рахунок тунелювання електронів наведено на рис. 1.  

 

Рисунок 1. – Схема процесу утворення аромату за рахунок тунелювання електронів 

 

*)Пояснення до рис. 1 розкриваються наступним чином:  

а – електрон у рецепторі носу переходить до донорного компоненту 

рецептора; 

б, в – власні коливання молекули запахутворювальної речовини дозволяють 

електрону тунелювати в інший енергетичний стан;  

г – електрон переміщується до акцептору і подає сигнал на кору головного 

мозку. 

Всі одоруючі речовини є летючими, що і обумовлює те, що ми відчуваємо той 

чи інший запах. Для кожної речовини в залежності від належності її до відповідного 

класу органічних сполук характерні фізико-хімічні константи, розчинність (у полярних 

чи не полярних розчинниках), пожежонебезпечність. Більшість сполук розчиняються в 

етанолі, пропіленгліколі та ін. органічних розчинниках, у воді погано розчиняються, або 

зовсім не розчиняються. Значна кількість цих речовин безбарвні рідини, або мають від 

блідо жовтого, блідо зеленого до світло коричневого кольори, деякі – в’язкі, 

маслянисті. Температури кипіння коливаються від 100 до 260° С. Але серед одоруючих 

речовин є і кристалічні (камфен, камфора, терпінеоли, ацетилциклододекан, 

циклопентадеканон, цибетон, коричній спирт, геліотропін, цедрилацетат – безбарвні 

кристали). Кристалічні речовини мають температури плавлення від 40 до 100 °С.  
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Залежно від того, до якого класу органічних сполук належать одоруючі 

речовини, для них характерні ті чи інші хімічні властивості: 

– за вуглеводневим радикалом: реакції заміщення гідрогену (взаємодія з 

галогенами під дією світла); 

– за ароматичним радикалом: заміщення в ароматичному ядрі (реакції 

нітрування, галогенування, сульфування, алкілювання, ацилювання); при наявності 

гідроксильної групи в ароматичному ядрі реакції за цією групою (взаємодія з активними 

металами, лугами, ферум (ІІІ) хлоридом, галогенангідридами, ангідридами кислот та 

ін.); 

– за подвійним зв’язком (для ненасичених сполук): реакції приєднання (з 

галогеноводнями, водою, воднем, галогенами та ін.); реакції окиснення (реакція 

Вагнера, жорстке окиснення з утворенням суміші кислот); полімеризація; 

– за карбонільною групою: реакції приєднання (з галогеноводнями, воднем, 

галогенами, гідрогенцианідною кислотою, натрій гідросульфітом, спиртами, 

амоніаком, металоорганічними сполуками та ін.); реакції окиснення; заміщення атому 

оксигену карбонільної групи (з гідроксиламіном, гідразином, фенілгідразином, фосфор 

(V) галогенідами та ін.); конденсація; 

– за гідроксильною групою: заміщення гідрогену в гідроксильній групі (з лужними 

металами); заміщення гідроксильної групи (з галогеноводнями, фосфор (V) 

галогенідами); утворення етерів та естерів; реакції окиснення; дегідрування і 

дегідратація. 

Враховуючи вищевикладене для досягнення мети дослідження необхідно 

виконати наступні завдання: 

- встановити та проаналізувати кількісний та якісний склад забруднюючих 

речовин, що викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 

досліджуваного об’єкту; 

- провести інструментально-лабораторні вимірювання на стаціонарних 

джерелах викидів, на території досліджуваного об’єкту та на межі його санітарно-

захисної зони; 

-  встановити наявність в викидах стаціонарних джерел досліджуваного об’єкту 

забруднюючих речовин з одоруючим ефектом з подальшим оцінюванням їх впливу на 

прилеглу територію. 

Коротка характеристика досліджуваного об’єкту. Планованою діяльністю 

досліджуваного об’єкту є олійноекстракційне виробництво. Виробниче підприємство 

здійснює приймання, зберігання, переробку олійних культур з отриманням рослинних 
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олій (соняшникових та соєвих), шротів негранульованих (соняшникових та соєвих), 

шротів гранульованих (соняшникових та соєвих), гранульованого лушпиння 

соняшнику, негранульованого лушпиння соняшнику, оболонки соєвої, гранульованої 

оболонки соєвої, лецитину, концентратів фосфатидних, фузу олійного, продуктів 

очищення насіння. Вхідна сировина: насіння соняшнику згідно ДСТУ 4694:2006 

«Соняшник. Олійна сировина. Технічні умови»; насіння соняшнику згідно ДСТУ 

7011:2009 «Соняшник. Технічні умови»; насіння соняшнику середньоолеїнове з 

вмістом олеїнової кислоти не менше 43 %; насіння соняшнику високоолеїнове з 

вмістом олеїнової кислоти не менше 75 %; насіння сої згідно ДСТУ 4964:2008 «Соя. 

Технічні умови»;  розчинник гексановий згідно специфікації виробника. Річна потреба 

у рослинних сировинних матеріалах для запроектованої потужності підприємства по 

насінню соняшника – 510 000 – 1122000 тонн на рік; по насінню сої - 476 000 – 748 000 

тонн на рік. Добовий вихід продукції: 

а) по насінню соняшнику (олії – від 43,21 до 44,38 % (1425,93 – 1464,54 т); шроту 

– від 40,13 до 42 % (1324,29-1386 т); лушпиння – від 13,86 до 14,59 % (457,38-481,47 

т); 

б) по сої (олії – від 17,08 до 17,81 % (375,76-391,82 т); шроту – від 73,75 до 79,37 

% (1622,5-1746,14 т); соєвої оболонки – від 3,91 до 4,83 % (86,02-106,26 т). 

Згідно складеного та затвердженого «Звіту по корегуванню інвентаризації 

викидів забруднюючих речовин на 2019 р.», кількість стаціонарних джерел викидів на 

підприємстві становить 156, з яких 125 відносяться до категорії організованих та 31 до 

категорії неорганізованих та 1 од. – пересувне джерело викиду. Загальна кількість 

забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферу, становить для  основних  

забруднюючих речовини – 434,89853 т/рік, для «парникових газів» - 74786,71503 т. 

Перелік забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами викидів досліджуваного об’єкту, їх клас небезпеки та 

гранично допустимі концентрації наведені в таблиці 1. 

Леткі органічні сполуки згідно валового викиду для досліджуваного підприємства 

складають – 8,43% від загального обсягу викидів підприємства (для існуючої ситуації). 

За національним законодавством не передбачено проведення моніторингових 

спостережень за впливом на навколишнє середовищ одоруючих речовин. Серед 

визначених за результатами інвентаризації стаціонарних джерел забруднення 

атмосферного повітря досліджуваного об’єкту до одоруючих речовин належать: 

акролеїн (код 1301), сірководень (код 333), вуглеводні насичені С12-С19 у перерахунку 

на сумарний органічний вуглець (код 2754); а також побічні (похідні) речовини, що 
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раніше не були ідентифіковані - кислоти жирні синтетичні фракцій С10-С16 (код 1565); 

кислоти жирні талові (код 10114); 2,3-Бутандіон (діацетил) (код 1403); кислота масляна 

(код 1534). 

Таблиця 1 – Перелік забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря 

від стаціонарних джерел досліджуваного обєкту 

№ 

з/п 

Код Найменування   

забруднюючої 

речовини 

CAS 

№ 

Кл. 

неб. 

ГДКмр, 

мг/м3 

ГДКсд, 

мг/м3 

ОБРВ, 

мг/м3 

Викид, 

т/рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 123 Заліза оксид  1309-

37-1 

3 - 0,04 - 0,0053 

2 143 Марганець та його 

сполуки  

1313-

13-9 

2 0,01 0,001 - 0,0003 

3 164 Нікелю оксид  1313-

99-1 

2 - 0,001 - 0,00001 

4 183 Ртуть металічна 7439-

97-6 

1 - 0,0003 - 0 

5 203 Хром шестивалентний  7440-

47-3 

1 0,0015 0,0015 - 0,00005 

6 301 Азоту діоксид 10102-

44-0 

2 0,2 0,04 - 64,329 

7 303 Аміак 7664-

41-7 

4 0,2 0,04 - 0,024 

8 322 Кислота сульфатна 

(сірчана) 

7664-

93-9 

2 0,3 0,1 - 0,0012 

9 323 Кремнію діоксид 

аморфний 

- - - - 0,02 0,00015 

10 330 Ангідрид сірчистий  7446-

09-5 

3 0,5 0,05 - 148,564 

11 333 Сірководень 7783-

06-4 

2 0,008 - - 0,079 

12 337 Вуглецю оксид 630-

08-0 

4 5,0 3,0 - 85,754 

13 342 Фтористий водень 7664-

39-3 

2 0,02 0,005 - 0,0001 

14 343 Фтористі сполуки 

добре розчинні 

неорганічні 

7681-

49-4 

2 0,03 0,01 - 0,0004 

15 344 Фтористі сполуки 

погано розчинні 

неорганічні 

- 2 0,2 0,03 - 0,0004 

16 403 Гексан 110-

54-3 

4 60 - - 0,727 

17 616 Ксилол 1330-

20-7 

3 0,2 0,2 - 0,045 

18 1061 Спирт етиловий 64-17-

5 

4 5 5 - 0,072 
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19 1301 Акролеїн 107-

02-8 

2 0,03 0,03 - 0,175 

20 1555 Кислота оцтова 64-19-

7 

3 0,2 0,06 - 0,008 

21 2750 Сольвент нафта - - - - 0,2 0,090 

22 2752 Уайт-спірит - - - - 1,0 0,045 

23 2754 Вуглеводні насичені 

С12-С19  

- 4 1,0 - - 35,5258 

24 2902 Речовини у вигляді 

сусп. твердих частинок 

недиф. за складом 

- 3 0,5 0,15 - 99,4528 

25 10265 Емульсол - - - - 0,05 0,00002 

Парникові гази: 

26 410 Метан - - - - 50,0 6,40723 

27 - Вуглецю діоксид - - - - - 74776,755 

28 - Азоту (I) оксид - - - - - 3,5528 

 
Польові дослідження. У разі, коли запахом володіє індивідуальна речовина, 

його вплив на людину враховується при встановленні ГДК даного з'єднання. Однак в 

більшості випадків, запах формується не окремими речовиною, а складною сумішшю 

речовин, з якої часто неможливо виділити ті, які конкретно володіють запахом, 

більшість з яких не ідентифіковані і не мають ГДК. Крім того, навіть ті одоруючі сполуки 

в суміші, для яких встановлено норматив ГДК, часто присутні в атмосферному повітрі 

в таких незначних кількостях, що при контролі якості атмосферного повітря, 

перевищення ГДК, незважаючи на наявність запаху, як правило, не спостерігається. 

Повну кількісну оцінку запаху в повітрі або викидах підприємства можуть дати тільки 

прямі лабораторні дослідження з подальшим моделюванням поширення викидів в 

атмосфері. 

Процедура кількісного визначення запаху ольфактометричним методом 

прописана в Європейському стандарті по запахам EN 13725-2003. Вимірювання 

запаху дозволяють отримати його концентрацію в одиницях запаху (ЕЗ/м3). Отримане 

значення концентрації може бути використано для розрахунку потужності викиду 

запаху та подальшого моделювання поширення запаху в атмосфері. Запах, що 

виходить від досліджуваних джерел викидів, пов'язаний з надходженням в атмосферу 

різноманітних ароматичних речовин, сукупні викиди яких і створюють вкрай неприємні 

для людини відчуття. Оскільки запах формується забруднюючих речовиною або 

сумішшю забруднюючих речовин, закономірності перенесення речовини і запаху в 

атмосферному повітрі є однаковими. Тому, для вивчення поширення запаху в 

атмосфері можна застосовувати ті ж математичні моделі, що і для розрахунку 

розсіювання викидів забруднюючих речовин. З огляду на викладене «Методика 
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розрахунку концентрацій в атмосферному повітрі шкідливих речовин, що містяться у 

викидах підприємств (ОНД-86)» може бути використана також для розрахунку 

розповсюдження викидів запаху. 

Поріг сприйняття запаху людиною, тобто така концентрація пахучих речовин в 

повітрі при перевищенні якої людина здатна відчути запах, в значній мірі залежить від 

природи речовини і може коливатися в широких межах. Нюх реагує навіть на 

концентрацію окремих пахучих речовин, яка недоступна для виявлення 

інструментальними методами. Тому штучні детектори не здатні за результатами 

вимірювань визначити вплив конкретних речовин на нюх людини, більш того, у 

багатьох випадках їх чутливості просто недостатньо. Дане твердження є ключовим (в 

порівнянні з ольфактометрією) при дослідженні впливу забруднюючих речовин у 

викидах підприємства на організм людини саме шляхом встановлення реальної 

концентрації такої речовини, в порівнянні її із затвердженими (національними) 

нормативами, а також з наявними науковими даними про поріг сприйняття людиною. 

Отримані дані можуть бути використані в якості як аргументації допустимості ведення 

господарської діяльності, так і необхідності розроблення додаткових заходів з охорони 

атмосферного повітря і його очищення. 

Моделювання процесів переносу забруднювачів в повітрі та визначення їх 

концентрації є необхідним й найпростішим шляхом проведення моніторингу при 

порівнянні отриманих показників. Звісно будь-який компонент, що піддається 

визначенню концентрації, необхідно добре вивчити і закласти їх фізико-хімічні 

характеристики, у поєднанні з параметрами джерела викиду, а також метеорологічних 

умов (вологість, тиск, темература повітря, швидкість і напрямок вітру), й топографічних 

умов (характер рельєфу). Процес розповсюдження викидів в атмосфері проходить 

через перенесення повітряними масами та дифузії повітря з викидами. Інформація про 

об’єм викидів з джерел забруднень у поєднанні з математичним моделюванням 

розповсюдження викидів дозволяє розрахувати концентрацію розповсюдження 

забруднень. Реальні дослідження впливу забруднюючих речовин проводились з 

використанням акредитованої вимірювальної лабораторії. 

Для проведення вимірювань було застосовано засоби вимірювальної техніки: 

газоаналізатор СМ-2-СО-NO2-SO2 №22; термометр цифровий Barbecue №58; 

барометр-анероїд №11111; прокачуючий пристрій «Проба»  № 48. За результатами 

досліджень у відібраних пробах атмосферного повітря не виявлено забруднюючих 

речовин, що мають одоруючий ефект, а саме: сірководень (код 333), вуглеводні 

насичені С12-С19 у перерахунку на сумарний органічний вуглець (код 2754); а також 
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побічні (похідні) речовини, що раніше не були ідентифіковані - кислоти жирні 

синтетичні фракцій С10-С16 (код 1565); кислоти жирні талові (код 10114); 2,3-

Бутандіон (діацетил) (код 1403); кислота масляна (код 1534). В той же час у відібраних 

пробах атмосферного повітря вміст досліджених забруднюючих речовин перевищує 

затверджені показники згідно Наказу Міністерства охорони здоров'я України «Про 

затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних 

речовин в атмосферному повітрі населених місць» від 14.01.2020 р. № 52 в точках 

відбору проб  на межі житлової забудови по вмісту акролеїну (від 1,23 до 3,1 рази в 

порівнянні з нормативом – 0,03 мг/м3). 

З метою встановлення джерел викидів акролеїну досліджуваного об’єкту було 

проведено його вимірювання безпосередньо на стаціонарних джерелах викидів з 

врахуванням технологічного процесу переробки олієвмісткої продукції. Прямі 

інструментальні дослідження проведено у квітні 2021 року з використанням технічних 

пристроїв, перелічених в  таблиці 2.  

Таблиця 2 – Засоби вимірювальної техніки та допоміжне обладнання,що застосовувалось 

при відборі проб. 

Назва ЗВТ та допоміжне обладнання Відомості про повірку ЗВТ 

Комбін.приймач повн.та стит.тиску ТНП-0,8 

типу ПИТО ГОСТ 12.3.018-79К=0,48 
Свідоцтво № 21/036 від22.01.2021 р. 

Секундомір СОСир-2б-2 Свідоцтво № 21/085 від 04.02.2021 р. 

Термометр склянний ртутний ТЛ-2 Свідоцтво № 1546/22 від 31.08.2020 р. 

Аспіратор М 822 
Свідоцтво № 0092Р/1,1,2,4 

від 06.08.2020 р.до 06.08.2024р. 

Термометр цифровий (электронний) ТВТ-

12Н 
Свідоцтво № 0037/025від05.02.2021 р. 

Мановакуумметр цифровий МЦ1-10 Свідоцтво № 0136/118від 26.01.2021 р. 

Комбін.приймач повн. та статич. тиску ТН-

0,7 (типу НИИОГАЗ) К=0,54 
Свідоцтво № 21/035від 22.01.2021 р. 

Барометр-анероїд метеорологічний БАММ-1 Свідоцтво № 0133/1-5від25.01.2021 р. 

Зонд для відбору проб ТП При виробництві 

Зміннінаконечники При виробництві 

Колектор ТП 94.00.000 При виробництві 

Поглиначі При виробництві 

Шлпнги При виробництві 
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За результатами дослідження виробничого процесу та характеристик 

аспіраційної системи досліджуваного обєкту визначено стаціонарні джерела викидів 

через які до атмосферного повітря може потрапляти акролеїн, а саме: аспірація сушки 

фільтрів масла; аспірація грануляції шрота, 1-й фильтр циклона; аспірація грануляції 

шрота, 2-й фильтр циклона; аспірація грануляції шрота, циклон звичайний; аспірація 

пресів і фузоловушки після циклона № 1; аспірація пресів і фузоловушки після циклона 

№ 2; горизонтальний кондиціонер; аспірація охолоджувача макухи; аспірація 

грануляції лушпиння. Інформація щодо концентрацій акролеїну у відібраних пробах 

вказаних стаціонарних джерел викидів представлено на рис. 2. 

 

Рисунок 2 – Концентрації акролеїну в складі вкидів забруднюючих чечовин цільових 

стаціонарних джерел викидів досліджуваного об’єкту 

 

Моделювання розповсюдження забруднюючих речовин з подальшим 

оцінюванням їх впливу на прилеглу територію. В якості математичної моделі 

розповсюдження цільових забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

досліджуваного об’єкту застосовано «Методику расчета концентраций в атмосферном 

воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий», затверджену 

Головою Держкомгідромету СРСР від 4 серпня 1986 р. № 192 (ОНД-86). Методика 

призначена для визначення приземних концентрацій в двометровому шарі над 

поверхнею землі, вертикального розподілу концентрацій для стаціонарних джерел 
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викидів та визначає лише максимальний рівень концентрації (разові концентрації за 

20-30 хв інтервал усереднення) найбільш несприятливих метеорологічних умов, якими 

є поєднання нестійкого стану атмосфери і небезпечної швидкості вітру (за одним 

фіксованим напрямком і швидкістю вітру) та використанням сталого безрозмірного 

поправочного коефіцієнту рельєфу місцевості. Усереднені річні дані по розсіюванню 

акролеїну в зоні впливу досліджуваного об’єкту представлено на рис. 3. 

 
Рисунок 3 – Розсіювання акролеїну, що утворюється стаціонарними джерелами викидів 

досліджуваного об’єкту 
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За результатами проведених досліджень встановлено: 
- середньорічна концентрація досліджуваної речовини перебуває в діапазоні 

0,07-0,11ГДК, що відповідає 0,0021-0,0033 мг/м3 та, як наслідок нижче середнього 

(довідникового) порогу сприйняття людиною – 0,007 мг/м3; 

- у відібраних пробах атмосферного повітря на межі селитебної теритрії вміст 

одоруючої речовини (акролеїн) перевищує затверджені показники від 1,23 до 3,1 рази 

в порівнянні з нормативом – 0,03 мг/м3. 

Аналіз досліджуваної ситуації свідчить про те, що на селитебну територію 

чинять додатковий вплив як об’єкти міської інфраструктури (автомобільна та 

залізнична дороги), так і виробничі підприємства. Даний висновок підтверджується як 

проведеним математичним моделюванням, так і даними постійного моніторингу якості 

атмосферного повітря в місці розташування виробництва щодо перевищення 

гранично-допустимої концентрації формальдегіду, яке, аналогічно акролеїну, є 

карбонільним з’єднанням та мають тотожні фізико-хімічні властивості. 

 

Висновки 

У країнах Європейського Союзу система управління запахами базується на 

Європейському стандарті EN 13725 «Якість повітря - Визначення концентрацій запахів 

за допомогою динамічної ольфактометріі», 2003, а в інших країнах на основі 

національних стандартів. В Україні до теперішнього часу відсутня нормативно-

правова база регулювання концентрації запаху на життя та здоров’я людини, що може 

створювати значні незручності та погіршувати умови проживання. Одаруючи 

властивості забруднюючих можуть відчуватись людиною в концентраціях значно 

менших за гранично-допустимі. Відомі методи дослідження запаху (ольфактометрія) є 

більш суб’єктивними та не можуть бути в повній мірі використані для об’єктивної оцінки 

рівня забруднення території. В даному випадку є більш доцільним проведення прямих 

інструментально-лабораторних вимірювань з використанням перевірених довідкових 

даних про нижні пороги сприйняття запаху одоруючих речовин. Проведення 

математичного моделювання розповсюдження забруднюючих речовин з одоруючим 

ефектом з врахуванням інформації про кліматичні особливості місцерозташування 

досліджуваного об’єкту та фоновий рівень забрудненості, є надійним методом 

прогнозу та оцінювання впливу на прилеглу територію. 
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Т. Ф. ЖУКОВСЬКИЙ, О. Л. ПШЕНІЧНОВА, В. Г. КАРЦЕВ, І. В. ОВЧАРОВА 

 

ВИКИДИ СУСПЕНДОВАНИХ ТВЕРДИХ ЧАСТИНОК В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ ПРИ 

ВИРОБНИЦТВІ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ 

 

Здійснено інструментальні дослідження викидів суспендованих твердих 

частинок в атмосферне повітря при фармацевтичному виробництві. Проведено аналіз 

законодавства України та Європейського Союзу в частині нормування викидів 

суспендованих твердих частинок. Визначено, що викиди суспендованих частинок при 

виробництві фармацевтичних препаратів нижче нормативів викидів, встановлених в 

Україні та Європейському Союзі. 

Ключові слова: суспендовані тверді частинки, викиди, атмосферне повітря, 

нормативи, законодавство, фармацевтичне виробництво. 

 

Осуществлены инструментальные исследования выбросов твердых 

взвешенных частиц в атмосферный воздух при фармацевтическом производстве. 

Проведен анализ законодательства Украины и Европейского Союза в части 

нормирования выбросов твердых взвешенных частиц. Определено, что выбросы 

твердых частиц при производстве фармацевтических препаратов ниже нормативов 

выбросов, установленных в Украине и Европейском Союзе. 

Ключевые слова: взвешенные твердые частицы, выбросы, атмосферный 

воздух, нормативы, законодательство, фармацевтическое производство. 

 

This paper presents the results of instrumental measurements of suspended 

particulate matter emissions during the production of pharmaceuticals. 

Object of research - emissions of suspended solid particles into the atmosphere, 

which are formed during the production of pharmaceuticals. 

The purpose of the work is to establish the compliance of suspended solids emissions 

with the requirements of the legislation of Ukraine and the European Union and to determine 

the efficiency of purification of dust and gas mixtures from suspended solids formed during 

pharmaceutical production.  

An analysis of the current legislation of Ukraine in the field of air protection, the results 

of which indicate partial compliance with EU legislation, was performed. In particular, the 
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regulation of the content of fine solid particles PM2.5 and PM10 in the air remains 

insufficiently regulated. 

The main sources of air pollution in the production of pharmaceuticals are ventilation 

units that remove polluted air from the technological equipment of the main and auxiliary 

production facilities, and general exchange ventilation units. Pocket filters of the FKB type 

are used to trap the dust of medicinal substances formed during the processes of 

granulation, sieving, and drying. 

Investigations of the concentration of suspended solid particles in the flue gasses 

were performed in the chimney before and after the dust cleaning equipment. There were 

used air intake tubes, AFA-VP-10 filters and an electric aspirator "Typhoon" for taking 

samples for the content of suspended solid particles. 

The analysis of the results of measurements of the actual concentrations of 

suspended solid particles of pollutants in the exhaust flue gasses showed that the dustiest 

are those escaping from the device for dusting the granulator and the balance. The 

concentration of dust at the inlet of dust and gas cleaning installation is 212.3 - 220.0 mg/m3; 

emissions of suspended solid particles into the atmosphere during the production of 

pharmaceuticals are 3.1 - 14.0 mg/m3, which meets the requirements established in Ukraine 

and in the European Union. It is determined that the efficiency of dust cleaning equipment, 

namely pocket filters such as FBK, in pharmaceutical production is 92.5 - 93.8%. 

Key words: suspended solids particles, emissions, atmospheric air, regulations, 

legislation, pharmaceuticals. 

 

Актуальність. Стрімкий розвиток фармацевтичної галузі в останні роки, 

зокрема розробка нових ліків та їх виробництво, перетворилися на потужну галузь 

науки та промисловості. При такому кількісному та якісному зростанні фармацевтичної 

промисловості неминучим є збільшення негативного впливу даного виробництва на 

довкілля. 

У розвинених країнах світу в останні роки спостерігається загальна тенденція до 

зниження екологічного навантаження з боку фармацевтичних виробництв завдяки 

послідовному підвищенню технологічності й організованості виробничого процесу, 

впровадженню підвищених стандартів якості та екологічної безпеки, контролю з боку 

уповноважених державних органів [1]. 

Шоста програма дій Європейського Співтовариства у сфері навколишнього 

природного середовища, ухвалена Рішенням №  1600/2002/ЄС Європейського 

Парламенту та Ради від 22 липня 2002 року встановлює потребу зменшити 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_861
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забруднення до рівнів, які мінімізують шкідливий вплив на здоров’я людини, 

приділяючи значну увагу захисту навколишнього природного середовища від 

негативного впливу забруднюючих речовин. Для зменшення викидів потрібно на 

місцевому, національному та міжнародному рівнях покращити контроль та оцінку 

якості викидів в атмосферне повітря беручи до уваги стандарти Всесвітньої Організації 

Охорони здоров’я, екологічні настанови та програми Європейського Союзу [2]. 

16 вересня 2014 р. Україна ратифікувала «Угоду про асоціацію між Україною, з 

однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної 

енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони», у зв’язку із чим необхідним є 

впровадження та дотримання в Україні європейських стандартів [3]. Тому питання 

впровадження європейських нормативів є лише питанням часу. 

Об’єкт досліджень – викиди суспендованих твердих частинок в атмосферне 

повітря, які утворюються під час виробництва фармацевтичних препаратів. 

Мета роботи – встановити відповідність викидів суспендованих твердих 

частинок вимогам законодавства України і Європейського Союзу та визначити 

ефективність очищення пилогазових сумішей від суспендованих твердих частинок, що 

утворюються при фармацевтичному виробництві.  

Законодавча база щодо нормування викидів суспендованих твердих 

частинок в України та Європейському Союзі. У законодавстві України закріплені 

нормативи якості атмосферного повітря. Вони представлені нормативами 

граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі 

(ГДК), орієнтовно безпечними рівнями впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в 

атмосферному повітрі населених місць, затвердженими наказом МОЗ № 8 від 15 січня 

1997 р. та ін. Нормативи ГДК забруднюючих речовин в атмосферному повітрі 

визначено у Державних санітарних правилах охорони атмосферного повітря 

населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами), 

затверджених наказом МОЗ від 09 липня 1997 р. №201 [4].  

В Україні нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із 

стаціонарних джерел затверджені Наказом Міністерства охорони навколишнього 

природного середовища України від 27.06.2006 року №309. Для речовин у вигляді 

суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом встановлюються 

наступні величини граничнодопустимих викидів – 150 мг/м3 (при величині масової 

витрати менше або дорівнює 500 г/год) чи 50 мг/м3 (при величині масової витрати 

понад 500 г/год) [5]. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011


58 

 

У ЄС відповідно до Директиви 2008/50/ ЄС Європейського Парламенту та Ради 

від 21 травня 2008 року про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для 

Європи, передбачається встановлення верхньої та нижньої межі оцінки, цільових та 

граничних значень для зменшення впливу суспендованих часток пилу розміром 2,5 та 

10 мкм (PM2,5 та PM10).  

Директива ради 96/62/ЄС від 27 вересня 1996 року про оцінку та управління 

якістю атмосферного повітря та Директива Ради 1999/30/ЄС від 22 квітня 1999 року 

щодо граничних величин двоокису сірки, двоокису азоту, окисів азоту, твердих часток 

та свинцю в атмосферному повітрі, встановили визначення вимог для оцінки 

концентрацій забруднюючих речовин, зокрема твердих частинок PM10 та PM2,5. Також 

ці Директиви встановлюють основні граничні значення для захисту здоров’я 

населення, наведені в таблиці 1. 

Аналіз чинного законодавства України в сфері охорони атмосферного повітря 

свідчить про його часткову відповідність вимогам законодавства ЄС. Недостатньо 

врегульованим залишається вміст дрібнодисперсних твердих частинок PM10 та PM2,5 

в атмосферному повітрі. Державними санітарними правилами охорони атмосферного 

повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами), 

затвердженими наказом МОЗ від 09 липня 1997 р. № 201 регламентуються лише деякі 

види пилу [6]. 

Таблиця 1 – Верхній та нижній пороги оцінювання твердих часток (PM2,5/PM10) 

Поріг оцінювання Середнє значення PM10  

за 24 години 

Середнє значення 

PM10 за рік 

Середнє значення 

PM2,5 за рік (1) 

Верхній поріг 

оцінювання 

70 % від граничної величини (35 

мг/м3 не повинні бути 

перевищені більше, ніж в 35 

разів у будь-який календарний 

рік) 

70 % від граничної 

величини 

(28 мг/м3) 

70 % від граничної 

величини 

(17 мг/м3) 

Нижній поріг 

оцінювання 

50 % від граничної величини (25 

мг/м3 не повинні бути 

перевищені більше ніж в 35 

разів у будь-який календарний 

рік) 

50 % від граничної 

величини 

(20 мг/м3) 

50 % від граничної 

величини 

(12 мг/м3) 

 

У даній роботі представлені результати інструментальних вимірювань викидів 

суспендованих твердих частинок при виробництві фармацевтичних препаратів. 

Однією з особливостей фармацевтичного виробництва є, з одного боку, 

необхідність захисту самого лікарського засобу від забруднення (часток пилу, 

мікробної контамінації тощо), а, з іншого боку, захисту персоналу і навколишнього 

середовища від впливу шкідливих факторів виробництва) [7]. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_498


59 

 

Основними джерелами забруднення атмосфери при виробництві лікарських 

препаратів є: вентиляційні установки, що видаляють забруднене повітря від 

технологічного устаткування основного і допоміжного виробництв, і загально-обмінні 

вентиляційні установки. Допоміжне виробництво хіміко-фармацевтичних підприємств 

містить у собі різні дільниці, які забезпечують роботу основного технологічного 

устаткування, його ремонт, матеріально-технічне постачання, і представляють собою 

технологічні процеси обробки металу, деревини, зварювання та проведення 

типографських робіт [8-9]. 

Для уловлювання пилу лікарських речовин, що утворюється при здійсненні 

процесів гранулювання, просівання, висушування, тощо використовують кишенькові 

фільтри типу ФКБ. Типова аксонометрична схема вентиляційних установок із 

використанням кишенькового фільтру наведена на рисунку 1. 

 

Рисунок 1 – Аксонометрична схема вентиляційної установки на джерелі викидів №68 із 

кишеньковим фільтром типу ФКБ-200-7 

Методика проведення замірів. Дослідження концентрації суспендованих 

твердих частинок у димових газах, що відходять, проводили в димарі до та після 

пилоочисного обладнання. Розташування місця вимірювання параметрів газового 

потоку (швидкість, тиск) відповідали ДСТУ 8726:2017, ДСТУ 8725:2017, ДСТУ 

9044:2020 [10-12]. 
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Для відбору проб на вміст суспендованих твердих частинок застосовували 

повітрозабірні трубки, фільтри АФА-ВП-10 та електроаспіратор «Тайфун». При виборі 

місця вимірювання швидкості газу у газоходах керувалися наступним: вимірювання 

здійснювали в усталеному потоці газу, місце для вимірювання обирали на 

прямолінійній дільниці газоходу, яка повинна мати довжину не менше 5 – 6 діаметрів 

газоходу до місця заміру і 3 – 4 діаметри після місця заміру.  

Для знаходження коефіцієнту розподілу швидкостей за перерізом  газоходу його 

розбивали на ряд рівних за площею ділянок. Пневмометричну трубку встановлювали 

у газохід назустріч газовому потоку. 

Результати вимірювань. На джерелах викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря було проведено інструментальні вимірювання до та після 

установленого пилоочисного обладнання (ПГУ) (табл. 2). 

Таблиця 2 – Результати інструментальних вимірювань концентрацій суспендованих 

твердих частинок до та після установленого ПГУ 

№ 

з/п 

№ 

джерела 

викидів 

Джерело 

утворення 

Пилоочисне 

обладнання 

Концентрація 

суспендованих 

твердих частинок 

Ефективність 

очищення 

ПГУ, % 

на вході 

у ПГУ, 

мг/м3 

на виході 

із ПГУ, 

мг/м3 

1 2 3 4 5 6 7 

1 63 Мікромлин, ваги, 

вібросито 

Кишеньковий 

фільтр типу ФБК 

101,0 6,4 93,7 

2 70 Автомат 

упаковки 

таблеток 

Кишеньковий 

фільтр типу ФБК 

48,4 3,1 93,6 

3 77 Пристрій для 

опудрювання 

гранулятора 

Кишеньковий 

фільтр типу ФБК 

212,3 15,2 92,8 

4 81 Таблетувальна 

машина 

Кишеньковий 

фільтр типу ФБК 

121,2 8,4 93,1 

5 82 Автомат 

упаковки 

таблеток 

Кишеньковий 

фільтр типу ФБК 

65,0 4,9 92,5 

6 83 Ваги 3 од. Кишеньковий 

фільтр типу ФБК 

220,0 14,3 93,5 

7 86 Роторний 

таблетпрес 

Кишеньковий 

фільтр типу ФБК 

92,4 6,0 93,5 

8 87 Роторний  

таблетпрес 

Кишеньковий 

фільтр типу ФБК 

94,0 5,8 93,8 

 

Аналіз результатів вимірювань фактичних концентрацій суспендованих твердих 

частинок забруднюючих речовин у відпрацьованих димових газах показав, що: 
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• максимально запиленими є гази, що відходять від пристрою для 

опудрювання гранулятора та вагів, концентрація пилу на вході у ПГУ 

становить 212,3 – 220,0 мг/м3; 

• ефективність очищення від пилу для кишенькових фільтрів типу ФБК при 

фармацевтичному виробництві становить 92,5 – 93,8 %;  

• концентрація суспендованих твердих частинок на виході із ПГУ становить 3,1 

– 14,0 мг/м3, що значно нижче нормативних показників згідно з Наказом № 

309 Мінприроди України від 27.06.2006 р (50 мг/м3) та відповідає вимогам 

Європейського законодавства. 

 

Висновки 

1. Проведено аналіз чинного законодавства України в сфері охорони 

атмосферного повітря, результати якого вказують на часткову відповідність вимогам 

законодавства ЄС. Зокрема недостатньо врегульованим залишається регулювання 

вмісту дрібнодисперсних твердих частинок PM2,5 та PM10 в атмосферному повітрі. 

2. Здійснено інструментальні вимірювання викидів суспендованих твердих 

частинок в атмосферне повітря на джерелах викидів забруднюючих речовин при 

виробництві фармацевтичних препаратів на підприємстві ФК «Здоров’я» (м. Харків). 

3. Встановлено, що ефективність роботи пилоочисного обладнання, а саме 

кишенькових фільтрів типу ФБК, при фармацевтичному виробництві складає 92,5 – 

93,8 %. 

4. Визначено, що викиди суспендованих твердих частинок в атмосферне 

повітря при виробництві фармацевтичних препаратів становлять  

3,1 – 14,0 мг/м3, що відповідає вимогам, встановленим як в Україні, так і 

Європейському Союзі. 
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4. Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від 

забруднення хімічними та біологічними речовинами) (ДСП-201-97). 

5. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 

27 червня 2006 року № 309 «Про затвердження нормативів граничнодопустимих 

викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел». 

6. Моніторинг якості атмосферного повітря: український та міжнародний досвід. 

[Аналітична записка] / Кольцов М., Шевченко Л. — Київ: ГО «Фундація «Відкрите 

Суспільство», 2018. — 13 с. 

7. Оцінка еколого-економічної діяльності фармацевтичних підприємств [Текст] / О.В. 

Жуковіна, О.В. Посилкіна, В.М. Тіманюк // Вісн. фармації. - 2003. - № 4. 

8. MB 64 У-1-97 "Производство лекарственных средств. Надлежащие правила и 

контроль качества"/ Под ред. Н.А.Ляпунова. — К: Госкоммедбиопром, 1997. — 219 с 

9. Производство лекарственных средств. Надлежащие правила и контроль качества. 

— К: Госкоммедбиопром Украины, 1997. — 220 с 

10. ДСТУ 8726:2017 Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Методи визначення 

тиску та температури газопилових потоків. 
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УДК 502.5:502.7(477.54) 

 

О. В. КЛІМОВ, Г. С. НАДТОЧІЙ, Д. О. КЛІМОВ, І. М. ГАЙДРІХ 

 

ПРОБЛЕМА ЗАХИСТУ ТЕРИТОРІЙ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ 

ВІД ІНВАЗІЙНИХ ЧУЖОРІДНИХ ВИДІВ 

 

Наведені результати дослідження поширення інвазійних чужорідних видів 

флори і фауни на територіях природно-заповідного фонду України (біосферні 

заповідники, природні заповідники, національні природні парки) в Лісостеповій і 

Степовій зонах. Надані пропозиції щодо захисту територій ПЗФ від загрози впливу 

інвазійних чужорідних видів. 

Ключові слова: природно-заповідний фонд, інвазійні чужорідні види рослин і 

тварин. 

 

Приведены результаты исследования распространения инвазионных 

чужеродных видов флоры и фауны на территориях природно-заповедного фонда 

Украины (биосферные заповедники, природные заповедники, национальные 

природные парки) в Лесостепной и Степной зонах. Предоставлены предложения по 

защите территорий ПЗФ от опасности влияния инвазионных чужеродных видов. 

Ключевые слова: природно-заповедный фонд, инвазионные чужеродные 

виды растений и животных. 

 

Management of invasive alien species (IPA) has recently been declared one of the 

six key objectives of the EU's biodiversity strategy. European and world practices of 

prevention and control of invasions of alien species assign a significant role in the system 

of these measures to natural areas subject to special protection. The very presence of 

invasive species and the intensity of their distribution within the territories and waters subject 

to special protection is considered as an indicator of their condition. 

So far, information on the impact of most PPIs on ecosystems as a whole and its 

individual components at the spatial (territorial) levels in Ukraine remains fragmentary and/or 

needs clarification or generalization. 

Therefore, the impact of IPR on the territorial natural complexes of NPF objects is of 

particular concern. 

Purpose: Assessment of the threat of the impact of IR flora and fauna on the biota of 
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the nature reserve background of Ukraine and development of proposals to protect them 

from this threat. 

The results of the study of the distribution of invasive alien species of flora and fauna 

in the territories of the nature reserve fund of Ukraine (biosphere reserves, nature reserves, 

national nature parks) in the forest-steppe and steppe zones are presented. 76 invasive 

alien species (34 species of plants and 42 species of animals) were identified, the most 

dangerous for phyto- and zoodiversity of the nature reserve fund. 

Proposals for the protection of NPF territories from the threat of invasion of invasive 

alien species have been provided. 

Key words: nature reserve fund, invasive alien species of plants and animals. 

 

Управління інвазійними чужорідними видами (ІЧВ) нещодавно було оголошено 

однією з шести ключових цілей стратегії Європейського Союзу щодо біорізноманіття. 

Європейська та світова практика запобігання й контролю інвазій чужорідних видів 

відводять неабияку роль у системі цих заходів саме природним територіям, що 

підлягають особливій охороні [1, 2, 3]. Сама присутність інвазійних видів та 

інтенсивність їх поширення у межах територій та акваторій, що підлягають особливій 

охороні, розглядається як індикатор їх стану. 

Поки що, відомості про вплив більшості ІЧВ на екосистеми у цілому та його 

окремі складові на просторових (територіальних) рівнях в Україні залишаються 

фрагментарними та/або потребують уточнень чи узагальнень. 

Тому вплив ІЧВ на територіальні природні комплекси об’єктів природно-

заповідного фонду (ПЗФ) викликає особливе занепокоєння, так як вони є природними 

еталонами. 

Мета роботи: Оцінка загрози впливу ІЧВ флори і фауни на біоту територій 

природно-заповідного фонду України та розробка пропозицій щодо захисту їх від цієї 

загрози. 

Актуальність. Території ПЗФ є основою для збереження in situ біологічного 

різноманіття. Їх значення в межах збереження біологічного різноманіття, сховища 

генетичного матеріалу, надання основних екосистемних послуг для людського 

добробуту, та внесок у сталий розвиток, визнаються на різних рівнях, від міжнародних 

органів, до національних урядів, місцевих груп та спільнот. 

Вторгнення нових видів тварин найбільш швидко відбувається під дією 

антропогенних факторів та внаслідок господарської діяльності. Для ссавців важливим 
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фактором став розвиток комунікацій (пацюк сірий, миша хатня), для птахів – 

перетворення ландшафтів та біотопів, для риб – цілеспрямована інтродукція. 

Розселення тварин полегшується широкою мережею автомобільних доріг та 

залізниць, пришляхових та полезахисних лісосмуг, долин річок, які стали для них 

своєрідними екологічними жолобами. Ще один шлях випадкового проникнення 

чужорідних видів – втеча зі звіроферм (норка американська) та акліматизація тварин. 

Усього на території країни з минулих часів з метою акліматизації було випущено 

47 видів ссавців, 5 видів птахів, 35 видів риб, але більшість цих видів не прижилися, 

були винищені хижаками або браконьєрами (скунс, нутрія, єнот-полоскун тощо) [4]. 

Позитивний економічний ефект дала акліматизація лише деяких видів риб 

(піленгас, товстолобик, амур білий тощо), собаки єнотоподібного, ондатри, лані, 

муфлона, фазана звичайного, вселення норки американської, частка яких склала 

менше 10% від загальної кількості. Це підтверджує ступінь невдачі й абсурдності 

акліматизаційних робіт. 

Ондатра й горлиця садова серед них дають яскравий приклад «екологічного 

вибуху», тобто багаторазового щорічного зростання чисельності, розширення ареалу 

й надвисокої щільності популяцій [4]. 

Таким чином, біологічні інвазії набули масового характеру та стрімких темпів 

саме в XX сторіччі внаслідок непродуманої акліматизації, інтенсифікації 

промисловості, сільського господарства й економічних відносин, антропогенної 

трансформації природних ландшафтів. 

В останні десятиліття свій внесок у цей процес роблять торгівля 

сільськогосподарською продукцією й екзотичними тваринами, туризм, спортивне 

полювання й рибальство, розвиток аквакультури. 

Є ймовірна поява ще деяких чужорідних видів ссавців: нетопир білосмугий, 

єнот-полоскун. 

Цей процес охоплює також всі екосистеми ПЗФ України. 

Необхідна розробка заходів щодо захисту територій ПЗФ від загроз впливу 

інвазійних видів рослин і тварин на їх фіто- і зооценози. 

Чужорідні види у природно-заповідному фонді України 

У дослідженні було проаналізовано публікації та Літописи природи 2 біосферних 

заповідників, 8 природних заповідників та 25 національних природних парків у 

Лісостеповій та Степовій зонах України на предмет присутності в їх флорах і фаунах 

чужорідних видів (табл. 1.). 
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Таблиця 1. Перелік установ ПЗФ України – об’єктів дослідження 

№ 

з/п 
Назва установи 

 № 

з/п 
Назва установи 

Біосферні заповідники  17. Хотинський 

1. Дунайський  18. Голосіївський 

2. Чорноморський  19. Гетьманський 

Природні заповідники  20. Гомільшанські ліси 

3. Канівський  21. Слобожанський 

4. Медобори  22. Дворічанський 

5. Михайлівська цілина   23. Святі гори 

6. Дніпровсько-Орільський  24. Нижньосульський 

7. Казантипський  25. Пирятинський 

8. Луганський  26. Нидньодніпровський 

9. Опукський  27. Дністровський каньон 

10. Український степовий  28. Олешківські піски 

Національні природні парки  29. Білоозерський 

11. Бузький Гард  30. Нижньодністровський 

12. Галицький  31. Білобережжя Святослава 

13. Яворівський  32. Тузловські лимани 

14. Кармелюкове Поділля  33. Приазовський 

15. Подільські Товтри   34. Азово-Сиваський 

16. Ічнянський  35. Джарилгацький 

 

За результатами досліджень вітчизняних фахівців [5, 6, 7] на цих територіях 

було зроблено зведений перелік інвазійних видів рослин, найбільш небезпечних для 

фітоценозів ПЗФ України (табл. 2.). 

Таблиця 2. Перелік інвазійних видів рослин, найбільш небезпечних для 

фіторізноманіття ПЗФ України  

№ 

з/п 

Назва виду 

Українська Латинська 

1 Айлант височенний Ailanthus altissima (Mill.) Swingle 

2 Амброзія полинолиста Ambrosia artemisiifolia L. 

3 Аморфа кущова Amorpha fruticosa L. 

4 Ваточник сирійський Asclepias syriaca L. 

5 Дурман звичайний Datura stramonium L.  
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6 Ехіноцистис лопатевий Echinocystis lobata (Mixch.) Torr. et A. Gray 

7 Золотарник канадський Solidago canadensis L. 

8 Клен ясенолистий Acer negundo L. 

9 Люпин багатолистий Lupinus polyphyllus Lindl. 

10 Робінія біла акація Robinia pseudoacacia L. 

11 Розрив-трава дрібноквіткова Impatiens parviflora DC. 

12 Соняшник бульбистий Helianthus tuberosus L. 

13 Череда листяна Bidens frondosa L. 

14 Черемха пізня Prunus serotina Ehrh. (Padus serotina (Ehrh.) 

Ag.) 

15 Азола папоротеподıбна Azolla filiculoides Lam. 

16 Анізанта покрівельна Bromus tectorum L. (Anisantha tectorum (L.) 

Nevski) 

17 Верба ламка Salix fragilis L. 

18 Волошка розлога Centaurea diffusa Lam. 

19 Галiнсога вiйчаста Galinsoga parviflora Cav. 

20 Гринделія розчепірена Grindelia squarrosa (Pursh) Dunal 

21 Дикий виноград 

п’ятилисточковий 

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. 

22 Енотера дворічна Oenothera biennis L. 

23 Злинка канадська Erigeron canadensis L. (Conyza canadensis 

(L.) Cronquist) 

24 Мак сумнівний Papaver dubium L.  

25 Нетреба ельбінська Xanthium albinum (Widder) H.Scholz 

[≈Xanthium strumarium L.] 

26 Нетреба колюча Xanthium spinosum L. 

27 Повıй звичайний Lycium barbarum L. 

28 Повитиця польова Cuscuta campestris Yunck. 

29 Портулак городній Portulaca oleracea L. 

30 Сокирки польові Consolida regalis S.F.Gray  

31 Ценхрус довгоголковий 

(малоквітковий) 

Cenchrus longispinus Benth. 

32 Чорнощир нетрейолистий Iva xanthiifolia Nutt. 

33 Щириця біла Amaranthus albus L. 
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34 Щириця загнута Amaranthus retroflexus L. 

 

Перелічені інвазійні види рослин присутні в різній кількості у фітоценозах 

вищеперелічених територій ПЗФ, що свідчить про значну їх засміченість. 

Досить мало інформації щодо інвазійних чужорідних видів фауни на територіях 

ПЗФ. На основі аналізу публікацій з поширення інвазійних чужорідних видів тварин на 

окремих територіях ПЗФ (Чорноморський, Дунайський біосферні заповідники, 

Дніпровсько-Орільський природний заповідник, національні природні парки: Азово-

Сиваський, Приазовський, Джарилгацький, Нижньодніпровський, Нижньосульський, 

Пирятинський) [8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20] складено зведений перелік 

ІЧВ фауни територій ПЗФ (табл. 3). 

Таблиця 3. Перелік інвазійних чужерідних видів тварин на територіях ПЗФ України  

№ 

з/п 

Назва виду 

Українська Латинська 

1.  Мнеміопсіс Mnemiopsis leidyi Agassiz, 1865 

2.  Берое Beroe ovata Bruguière, 1789 

3.  Мія піщана Mya arenaria Linnaeus, 1758 

4.   Anadara kagoshimensis (Tokunaga, 1906) 

5.  Тригранка річкова Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) 

6.  Тригранка бузька Dreissena bugensis Andrusov, 1897 

7.  Східна корбікула Corbicula fluminea (O. F. Muller, 1774) 

8.  Західна корбікула Corbicula fluminalis (O. F. Muller, 1774) 

9.   Sinanodonta woodiana (Lea, 1834) 

10.  Рапана венозна Rapana venosa (Valenciennes, 1846) 

11.   Potamopyrgus jenkinsi (Smith, 188 

12.  Пухирчик шкірятий Physa skinneri (Taylor, 1954) 

13.  Пухирчик загострений Physa acuta (Draparnaud, 1805) 

14.  Морський жолудь Amphibalanus improvisus (Darwin, 1854) 

15.   Acartia tonsa Dana, 1848 

16.  Краб Харріса Rhithropanopeus harrisii (Gould, 1841) 

17.   Polydora cornuta Bosc, 1802 

18.   Coniocleonus hollbergii (Fahraeus, 1842) 

19.  Американський білий 

метелик 

Hyphantria cunea Drury, 1773 

20.  Шовкопряд непарний Lymantria dispar Linnaeus, 1758 
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21.  Каліфорнійська щитівка Quadraspidi otus perniciosus Comstock, 1881 

22.  Товстолобик білий Hypophthalmich thys molitrix (Valenciennes, 

1844) 

23.  Чабачок амурський Pseudorusbora parva Temminck & Schlegel, 

1846 

24.  Амур білий Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844) 

25.  Карась китайський Carassius auratus (Linnaeus, 1758) 

26.  Карась сріблястий Carassius gibelio (Bloch, 1782) 

27.  Карась китайський Carassius auratus (Linnaeus, 1758) 

28.  Сонячна риба 

синьозяброва 

Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758) 

29.  Спар золотистий Sparus aurata Linnaeus, 1758 

30.  Сарпа сальповидна Sarpa salpa (Linnaeus, 1758) 

31.  Ротань-головешка Perccottus glenii Dybowski, 1877 

32.  Зубарик смугастий Diplodus sargus (Linnaeus, 1758) 

33.  Колючка триголкова Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758 

34.  Колючка мала південна Pungitius platygaster (Kessler, 1859) 

35.  Фазан звичайний Phasianus colchicus Linnaeus, 1758 

36.  Ондатра звичайна Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766) 

37.  Олень благородний Cervus elaphus Linnaeus, 1758 

38.  Олень плямистий Cervus nippon Temminck, 1838 

39.  Лань звичайна Dama dama (Linnaeus, 1758) 

40.  Муфлон європейський Ovis orientalis Gmelin, 1774 

41.  Єнот уссурійський, або 

єнотоподібний собака 

Nyctereutes procyonoides (Gray, 1834) 

42.  Тхір американський 

("норка" американська) 

Mustela vison Schreber, 1777 

 

Присутність на територіях ПЗФ України значної кількості інвазійних видів рослин 

і тварин ставить питання щодо приналежності цих територій до природних еталонів 

країни. 

Ставлення до проблеми інвазійних чужорідних видів в України 

Питання контролю за поширенням, боротьби з ІЧВ регулюється чинним 

законодавством в окремих галузях. У національній екологічній політиці на цей час 

існують прогалини у законодавчому та інституційному аспекті щодо питань 

поводження з ІЧВ, зокрема щодо запобігання проникненню, знищення, контролю та 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Achille_Valenciennes
https://uk.wikipedia.org/wiki/1844
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/1758
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/1758
https://uk.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
https://uk.wikipedia.org/wiki/1758
https://uk.wikipedia.org/wiki/Karl_Fedorovich_Kessler
https://uk.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
https://uk.wikipedia.org/wiki/1758
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пом’якшення (мінімізації) несприятливого впливу ІЧВ. Також потребують узгодження 

дії на центральному та регіональному рівнях щодо боротьби з ІЧВ. 

Пріоритет превентивних заходів є першою лінією захисту від ІЧВ. Загальні 

запобіжні заходи вже існують у деяких секторах (наприклад, захист рослин та 

ветеринарія), отже їх потрібно створювати і для інших видів діяльності, які можуть 

призвести до небажаних занесень ІЧВ. Акцент на профілактиці є критичним для 

водних екосистем, чужорідні види особливо активно поширюються у водних системах, 

де запроваджувати програми винищення або контролю надзвичайно важко. Для 

України з протяжною береговою лінією та густою річковою мережею питання контролю 

за поширенням ІЧВ у водних екосистемах має велике значення. 

Зростання обсягу вантажних та пасажирських перевезень, переміщень 

повітрям, морем та наземним транспортом робить неможливим суцільну перевірку 

всіх вантажів та транспортних засобів. Тому Україні важливо прийняти низку 

стратегічних рішень, визначити пріоритетність заходів та проаналізувати наявні 

ресурси, нарощувати матеріально-технічний та людський потенціал у ключових 

сферах та сприяти застосуванню узгоджених стандартів та практик відповідно до 

національного законодавства та міжнародного права. 

Враховуючи, що Україна підписала Міжнародні та Європейські документи щодо 

збереження біорізноманіття, є Стороною Конвенції ООН «Про біологічне різноманіття» 

та Бернської Конвенції, визнаючи, що інвазійні чужорідні види являють одну серед 

головних загроз для біотичного різноманіття, і що ризики можуть збільшуватися у 

зв’язку з ростом глобальної торгівлі, транспорту, туризму та зміни клімату, спрямована 

діяльність щодо інвазійних чужорідних видів. Ця діяльність сприяє виконанню 

Україною національного законодавства (зокрема Законів України «Про охорону 

навколишнього природного середовища»; «Про природно-заповідний фонд»;. «Про 

тваринний світ»; «Про рослинний світ»; ст. 22 Регулювання поширення і чисельності 

окремих видів дикорослих рослин; «Про основні засади (стратегію) державної 

екологічної політики України до 2020 року», розділ 3, ціль 5 «Припинення втрат 

біологічного та ландшафтного різноманіття і формування екологічної мережі») та 

дотримання міжнародних зобов’язань Україною щодо цієї групи видів біоти. 

Національна політика щодо інвазійних чужорідних видів України повинна бути 

складена у відповідності до Конвенції ООН Про біологічне різноманіття (Conventionon 

Biological Diversity, Rio de Janerio, 1992; Art. 8, h), Глобальної стратегії щодо IAS (A 

Global Strategyon lnvasive Alien Species, Mc Neely J.Aetal., 2001), Бернської Koнвенції 

(Conventionon theconservation of European wildlifeand natural habitats, Bern, 1979; Art. 11 
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(2), b) та Європейської стратегії щодо інвазійних чужорідних видів (European strategyon 

invasive alien species, P. Genovesi et C. Shine, 2004). 

Одним із оптимальних способів розв’язання проблеми є необхідність 

затвердження Національної стратегії щодо поводження з інвазійними чужорідними 

видами флори і фауни. Враховуючи визнання на міжнародному рівні ІЧВ як однієї з 

основних загроз стану біорізноманіття та пов’язаних з ним напрямків господарської 

діяльності, а також для здоров’я людини, схвалення Національної стратегії щодо 

поводження з інвазійними чужорідними видами має забезпечити заповнення прогалин 

та визначити шляхи подальшого розвитку національної екологічної політики України 

стосовно запобігання проникненню, знищення, контролю та пом’якшення (мінімізації) 

несприятливого впливу ІЧВ. 

Без розв’язання проблеми на рівні Національної стратегії, дійсної для всієї 

території України, розв’язати проблему щодо захисту від ІЧВ території ПЗФ не 

можливо, бо проникнення цих видів на ці території йде з суміжних територій. 

Міжнародний досвід управління щодо інвазійних чужорідних видів 

Як передбачено в статті 3 Конвенції про біологічну різноманітність, відповідно 

до Статуту Організації Об’єднаних Націй і принципами міжнародного права держави 

мають суверенне право розробляти свої власні ресурси згідно зі своєю політикою в 

галузі навколишнього середовища й відповідають за забезпечення того, щоб 

діяльність у рамках їх юрисдикції або під їхнім контролем не наносила збитку 

навколишньому середовищу інших держав або районів за межами дії національної 

юрисдикції. 

При застосуванні міжнародних принципів необхідно приділяти увагу тому факту, 

що екосистеми є динамічними в часі, і тому природнє поширення видів може 

змінюватись без участі діяльності людини. Серед цих принципів важливі наступні. 

Підхід, заснований на принципі обережності через непередбачуваність 

шляхів проникнення й впливу ІЧВ на біологічну різноманітність, у діяльності по 

виявленню й запобіганню ненавмисних інтродукцій, а також при прийнятті розв’язань, 

що стосуються навмисних інтродукцій, слід керуватися принципом вживання заходів 

обережності, зокрема з урахуванням аналізу ризиків. 

Підхід, заснований на принципі обережності, слід також застосовувати при 

вивченні того, які заходи повинні ухвалюватися при викорінюванні, локалізації або 

регулюванні у відношенні вкорінених чужорідних видів. Відсутність наукової 

обґрунтованої впевненості щодо довгочасних наслідків інвазії не повинна бути 
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причиною відстрочки в прийнятті або неприйняття заходів щодо їх викорінювання, 

локалізації або регулюванню. 

Трьохетапний ієрархічний підхід запобігання інтродукції вважається, як 

правило, значно більш рентабельним та екологічно виправданим заходом, ніж заходи, 

прийняті слідом за інтродукцією й укоріненням ІЧВ. 

Випливає в першу чергу запобігати інтродукції ІЧВ як між державами, так і 

усередині них. Якщо ж інтродукція ІЧВ все-таки мала місце, то необхідно оперативно 

вживати заходів з їх раннього виявлення для запобігання їх укорінення. Переважніше 

всього найчастіше є викорінювання таких організмів на найранніших етапах. 

У випадку, якщо заходи щодо викорінювання нездійсненні або якщо відсутні 

засоби для їхнього викорінювання, слід ухвалювати заходи щодо локалізації та заходи 

довгострокового регулювання. Будь-який розгляд вигід та витрат (як екологічних, так і 

соціально-економічних) повинен проводитись на довгостроковій основі. 

Екосистемний підхід – заходи щодо боротьби з ІЧВ випливає відповідним 

чином будувати на екосистемному підході. 

Науково-дослідна діяльність і моніторинг з метою розробки відповідної бази 

знань, необхідних для розв’язку даної проблеми, держави повинні проводити належні 

наукові дослідження й моніторинг ІЧВ. У рамках цих зусиль слід намагатися 

передбачати проведення базисних таксономічних досліджень біорізноманіття. Крім 

цього моніторинг є ключовим елементом раннього виявлення нових ІЧВ. Моніторинг 

повинен включати проведення тематичних і загальних досліджень, і до нього слід 

залучати інші сектори, у тому числі місцеві громади. Дослідження ІЧВ повинне 

включати ретельне виявлення інвазійних видів і документування. 

У країнах Європи дослідження ІЧВ супроводжуються картуванням, 

прогнозуванням ризиків, розробкою програм управління цінними природними 

територіями з урахуванням можливих інвазій неаборигенних видів на різних рівнях. Це 

виражається у створенні численних міжнародних інформаційних систем та баз даних, 

які містять інформацію щодо ІЧВ: Global Register of Introduced and Invasive Species 

(GRIIS), Global Biodiversity Information Facility (GBIF), European Network on Invasive Alien 

Species (NOBANIS), World Register of Introduced Marine Species (WRiMS) тощо, що 

дозволяє забезпечити контроль та змоделювати подальшу ситуацію. 

Пропозиції щодо захисту територій ПЗФ від загрози впливу інвазійних 

чужорідних видів на них 

Спираючись на міжнародний досвід та наробки вітчизняних фахівців при 

розробленні відповідних заходів щодо запобігання проникненню, знищення, контролю 
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та пом’якшення наслідків вторгнення інвазійних чужорідних видів на території ПЗФ 

пропонується дотримуватися наступних принципів: 

Контроль за поширенням 

З метою створення адекватної бази знань для вирішення цієї проблеми 

важливо, щоб установи проводили дослідження та моніторинг ІЧВ. Ці зусилля повинні 

спробувати включити базове таксономічне дослідження біорізноманіття. На додаток 

до цих даних, моніторинг є ключем до раннього виявлення нових інвазійних чужорідних 

видів. Моніторинг має включати як цільові, так і загальні обстеження, а також вигоди 

від участі інших секторів, включаючи місцеві спільноти. Дослідження з ІЧВ повинні 

включати ретельну ідентифікацію інвазійних видів та повинні документувати: 

а) історію та екологію вторгнення (походження, шляхи та період часу); 

б) біологічні характеристики ІЧВ; і 

в) пов’язані з цим дії на екосистемний, видовий і генетичний рівень, а також 

соціально-економічні наслідки і те, як вони змінюються з часом. 

Усунення 

У тих випадках, коли це можливо, викорінення часто є найкращим способом 

боротьби з вторгненням та укоріненням ІЧВ. Найкраща можливість для викорінення 

ІЧВ знаходиться на ранніх стадіях вторгнення, коли їх популяції малі та локалізовані; 

отже, системи раннього виявлення, орієнтовані на точки входу з високим рівнем 

ризику, можуть бути критично корисними, поки може знадобитися проведення 

моніторингу після ліквідації. Підтримка спільноти часто необхідна для досягнення 

успіху в роботі щодо викорінення, і особливо ефективна при розробці на основі 

консультацій. Слід також розглянути питання про вторинний вплив на біологічне 

різноманіття. 

Запобігання 

З огляду на непередбачуваність шляхів та наслідків для біологічного 

різноманіття ІЧВ, зусилля з виявлення та запобігання ненавмисних інтродукцій, а 

також рішення, що стосуються умисних інтродукцій, повинні гуртуватися на обережних 

підходах, зокрема щодо аналізу ризиків, відповідно до керівних принципів нижче. 

Запобіжні заходи полягають у принципі, викладеному в Ріо-де-Жанейрській декларації 

1992 року з навколишнього середовища та розвитку та в преамбулі Конвенції про 

біологічне різноманіття. 

Запобіжні заходи також повинні застосовуватися при розгляді заходів щодо 

викорінення, стримування та контролю щодо чужорідних видів, які стали встановлені. 

Відсутність наукової визначеності щодо різних наслідків вторгнення не повинно 
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використовуватися в якості причини для відстрочення або нездатності вжити належних 

заходів щодо викорінення, стримування та контролю. 

Запобігання, як правило, набагато більш економічно вигідно та екологічно 

бажано, ніж заходи, вжиті після вторгнення та укорінення ІЧВ. 

Якщо ІЧВ вселився, раннє виявлення та швидка дія мають вирішальне значення 

для запобігання його укорінення. Переважна відповідь часто полягає в тому, щоб 

якомога швидше викорінити організми. У разі неможливості викорінення або 

відсутності ресурсів для його викорінення необхідно забезпечити стримування та 

довгострокові заходи контролю. Будь-який розгляд вигід та витрат (екологічних, 

економічних та соціальних) має проводитися на довгостроковій основі. 

Заходи з боротьби з ІЧВ повинні, в міру необхідності, ґрунтуватися на 

екосистемному підході. 

На основі моніторингу популяцій ІЧВ необхідно розробити систему біотехнічних 

заходів щодо обмеження поширення таких видів. 

Серед них, по-перше повинні бути наступні: 

– зобов’язати єгерів установ ПЗФ щорічно проводити механічне знищення ІЧВ 

навколо кордонів; 

– припинити позначення квартальної мережі за допомогою оборювання; 

– заборонити єгерам установ ПЗФ змінювати розміри та місце розташування 

городніх наділів; 

– обмежити пасквільні навантаження, на аренних ділянках заборонити 

утримання овець; 

– заборонити перевищення максимальної граничної норми пасовищного 

навантаження не більше 5-7 голів ВРХ на кордон; 

– обмежити пересування автотранспорту: заборонити проїзд ділянками 

заповідної території стороннього транспорту, а пересування транспорту установи ПЗФ 

обмежити основною дорогою; 

– скоротити кількість та площі сінокісних територій на аренних ділянках; 

– скоротити кількість кордонів, а саме, припинити функціонування кордонів у 

середній частині дільниць, а залишити лише крайові, що знизить антропогенне 

навантаження на природні комплекси заповідних ділянок. 

– заборонити скидання за територію кордону будь-яких залишків рослин, що 

вирощуються, а також їх винесення з метою спалювання або компостування. 
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У зв’язку з можливим здичавінням культурних видів, що використовуються при 

озелененні кордонів, роботи з благоустрою кордонів потрібно узгоджувати з ботаніком 

заповідника. 

На території кордонів заборонити неузгоджену висадку дерев та чагарників, а 

також декоративних рослин за переліком. 

 

Висновки 

1. Аналіз видового складу флор і фауни територій природно-заповідного фонду 

України в Лісостеповій та Степовій зонах показав значну «засміченість» інвазійними 

чужорідними видами. Тільки на територіях біосферних і природних заповідників та 

національних природних парків виявлено 34 види рослин та 42 види тварин, найбільш 

небезпечних для фіто- та зоорізноманіття, тому ці території не можуть нести статус 

природних еталонів у своїх регіонах. 

2. В Україні відсутня система моніторингу інвазійних чужорідних видів на 

територіях ПЗФ, необхідно включити Розділ «Чужорідні види» до «Літопису природи», 

який ведуть природні заповідники та національні природні парки. 

3. Першочергові заходи щодо запобігання територіями ПЗФ впливу інвазійних 

чужорідних видів повинні включати до свого складу наступні основні положення: 

контроль за поширенням, усунення та запобігання поширенню цих видів. 

 

Література 

1. Genovesi P., Shine C. European Strategy on Invasive Alien Species: Convention on the 

Conservation of European Wildlife and Habitats (Bern Convention). Council of Europe // 

Nature and environment, 2004. №137. 68 pp. URL: https://www.cbd.int/doc/external/cop-

09/bern-01-en.pdf 

2. European Guidelines on Protected areas and IAS / Report prepared by Mr Andrea 

Monaco, Mr Piero Genovesi on behalf of the Bern Convention. Strasbourg, 10 June 2013 

TPVS/Inf (2013) 22. [inf22e_2013.doc] Final Version, June 2013. 

URL:http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/econetworks/Documents/2013/Andrea

Monaco GuidelinesPA&IAS.pdf 

3. Foxcroft L.C., Pyšek P., Richardson D.M., Genovesi P., MacFadyen S. Plant invasion 

science in protected areas: progress and priorities // Biological Invasions, 2017. №19. 

С.1353–1378. URL: https://doi.org/10.1007/ s10530-016-1367-z. 

4. Кошелев А.И., Пересадько Л.В., Писанец А.М. Масштабы и темпы биологических 

инвазий на юге Украины и их последствия (на примере позвоночных животных) // Вісн. 

https://www.cbd.int/doc/external/cop-09/bern-01-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/external/cop-09/bern-01-en.pdf
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/econetworks/Documents/2013/AndreaMonaco%20GuidelinesPA&IAS.pdf
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/econetworks/Documents/2013/AndreaMonaco%20GuidelinesPA&IAS.pdf


78 

 

Мелітопольського пед. ун-ту ім. Б. Хмельницького. 2011. Т. 1. С. 1–4. 

5. Бурда Р.И., Голивец М.А., Петрович О.З. Чужеродные виды во флоре природно-

заповедного фонда равнинной части Украины // Российский Журнал Биологических 

Инвазий. № 4. 2014. С. 10–29. 

6. Бурда Р.І. Чужорідні види охоронних флор Лісостепу України. / Р.І. Бурда, Н.А. 

Пашкевич, Г.В. Бойко, Т.В. Фіцайло. К.: Наук. думка, 2015. 116 с. 

7. Зав’ялова Л. В. Види інвазійних рослин, небезпечні для природного 

фіторізноманіття об’єктів природно-заповідного фонду України // Біологічні системи. Т. 

9. Вип. 1. 2017. С. 87–107. 

8. Королєсова Д. Д. Чужорідні види у фауні Чорноморського біосферного заповідника 

/ Д. Д. Королєсова, Ю. О. Москаленко, М. І., М. І. Ніточко, З.В. Селюніна // GEO&BIO. 

2019. vol. 17, pp 48–61. 

9. Сон М.О. Моллюски-вселенцы (Mollusca, Bivalvia, Gastropoda) дельты Дуная // 

Vestnik zoologii, 41(3): 213–218, 2007. 

10. Янович Л. Н. Пампура М. М. Распространение дрейссен (Mollusca: Bivalvia: 

Dreissenidae), ассоциированных с моллюсками семейства Unionidae, в водных 

объектах Украины // Гидробиологический журн. 2011. Т. 47. № 5. С. 21–29. 

11. Булахов В.Л. Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. 

Круглороті (Cyclostomata). Риби (Pisces). / В.Л. Булахов, Р.О. Новіцький, О.Є. Пахомов, 

О.О. Христов. Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2008. 304 с. 

12. Антонець Н. Таксономічне багатство ссавців Дніпровсько-Орільського природного 

заповідника // Праці Теріологічної школи. Том 12 (2014): 17–21.  

13. Демченко В.О. Іхтіофауна акваторій Азово-Сиваського національного природного 

парку // Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки. № 1, 2011. 

С. 32–37. 

14. Демченко В.А., Демченко Н.А. Чужеродные виды в ихтиофауне водоёмов северо-

западной части Азовского бассейна // Российский Журнал Биологических Инвазий. 

2015. № 1. С.17–29. 

15. Руденко В.П., Коваленко В.М. Попередній аналіз наявності інвазійних видів тварин 

на території НПП «Джарилгацький» // Екологія і природо-користування в системі 

оптимізації відносин природи і суспільства: матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф. 27-

28 квітня 2017 р. Тернопіль: Крок, 2017, С. 98–100. 

16. Верлатый Д.Б., Межжерин С.В., Федоренко Л.В. Видовой состав и численность 

проходных и пресноводных рыб Нижнеднепровской эстуарной системы: Динамика в 

XX ст. в сравнении с Нижним Дунаем // Vestnik zoologii, 43(3): 231–244, 2009. 



79 

 

17. Демченко Н.А. Особливості іхтіоценозу акваторій НПП «Нижньодніпровський» // 

Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології: Матеріали ХІІ іхтіологічної 

науково-практичної конференції (Дніпро, 26–28 вересня 2019 року). за заг. ред. Р.О. 

Новіцького. Дніпро: Акцент ПП, 2019. С. 86–89. 

18. Семенченко В.П. Чужеродные макробеспозвоночные и рыбы в бассейне реки 

Днепр / В.П. Семенченко, М.О. Сон, Р.А. Новицкий, Ю.В. Квач, В.Е. Панов // 

Российский Журнал Биологических Инвазий. № 4. 2014. С.76–96. 

19. Гаврись Г.Г., Клєстов М.Л. Інвазійні види тварин національного природного парку 

«Нижньосульський». [Електронний ресурс]. 

https://nppns.at.ua/news/invazijni_vidi_tvarin_nacionalnogo_prirodnogo_parku_nizhnosuls

kij/2017-12-05-518 

20. Кошовий І.О., Подобайло А.В., Куцоконь Ю.К. Моніторинг іхтіофауни р.Удай в 

межах національного природного парку «Пирятинський» // Сучасні проблеми 

теоретичної і практичної іхтіології: матеріали VIІI Міжнародної іхтіологічної науково-

практичної конференції (Херсон, 17-19 вересня 2015 р). / ред. Ю.В. Пилипенко, В.О. 

Демченко, В.О.Корнієнко, Н.А. Демченко. Херсон: Грінь Д.С., 2015. С. 100–102. 

21. Загороднюк І. Адвентивна теріофауна України і значення інвазій в історичних 

змінах фауни та угруповань. Фауна в антропогенному середовищі // Праці 

Теріологічної школи, 2006. №8. С. 18–47. 

 

References 

1. Genovesi P., Shine C. European Strategy on Invasive Alien Species: Convention on the 

Conservation of European Wildlife and Habitats (Bern Convention). Council of Europe // Nature and 

environment, 2004. №137. 68 pp. URL: https://www.cbd.int/doc/external/cop-09/bern-01-en.pdf 

2. European Guidelines on Protected areas and IAS / Report prepared by Mr Andrea Monaco, Mr 

Piero Genovesi on behalf of the Bern Convention. Strasbourg, 10 June 2013 TPVS/Inf (2013) 22. 

[inf22e_2013.doc] Final Version, June 2013. 

URL:http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/econetworks/Documents/2013/AndreaMonaco 

GuidelinesPA&IAS.pdf 

3. Foxcroft L.C., Pyšek P., Richardson D.M., Genovesi P., MacFadyen S. Plant invasion science in 

protected areas: progress and priorities // Biological Invasions, 2017. №19. С.1353–1378. URL: 

https://doi.org/10.1007/ s10530-016-1367-z. 

4. Koshelev A.I., Peresad'ko L.V., Pisanec A.M. Masshtaby i tempy biologicheskih invazij na juge 

Ukrainy i ih posledstvija (na primere pozvonochnyh zhivotnyh) // Vіsn. Melіtopol's'kogo ped. un-tu 

іm. B. Hmel'nic'kogo. 2011. T. 1. S. 1–4. 

5. Burda R.I., Golivec M.A., Petrovich O.Z. Chuzherodnye vidy vo flore prirodno-zapovednogo fonda 

https://nppns.at.ua/news/invazijni_vidi_tvarin_nacionalnogo_prirodnogo_parku_nizhnosulskij/2017-12-05-518
https://nppns.at.ua/news/invazijni_vidi_tvarin_nacionalnogo_prirodnogo_parku_nizhnosulskij/2017-12-05-518
https://www.cbd.int/doc/external/cop-09/bern-01-en.pdf
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/econetworks/Documents/2013/AndreaMonaco%20GuidelinesPA&IAS.pdf
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/econetworks/Documents/2013/AndreaMonaco%20GuidelinesPA&IAS.pdf


80 

 

ravninnoj chasti Ukrainy // Rossijskij Zhurnal Biologicheskih Invazij. № 4. 2014. S. 10–29. 

6. Burda R.I. Chuzhoridni vy`dy` oxoronny`x flor Lisostepu Ukrayiny`. / R.I. Burda, N.A. 

Pashkevy`ch, G.V. Bojko, T.V. Ficzajlo. K.: Nauk. dumka, 2015. 116 s. 

7. Zav'yalova L. V. Vy`dy` invazijny`x rosly`n, nebezpechni dlya pry`rodnogo fitoriznomanittya 

ob'yektiv pry`rodno-zapovidnogo fondu Ukrayiny` // Biologichni sy`stemy`. T. 9. Vy`p. 1. 2017. S. 87–

107. 

8. Korolyesova D. D. Chuzhoridni vy`dy` u fauni Chornomors`kogo biosfernogo zapovidny`ka / D. 

D. Korolyesova, Yu. O. Moskalenko, M. I., M. I. Nitochko, Z.V. Selyunina // GEO&BIO. 2019. vol. 17, 

pp 48–61. 

9. Son M.O. Molljuski-vselency (Mollusca, Bivalvia, Gastropoda) del'ty Dunaja // Vestnik zoologii, 

41(3): 213–218, 2007. 

10. Janovich L. N. Pampura M. M. Rasprostranenie drejssen (Mollusca: Bivalvia: Dreissenidae), 

associirovannyh s molljuskami semejstva Unionidae, v vodnyh ob#ektah Ukrainy // 

Gidrobiologicheskij zhurn. 2011. T. 47. № 5. S. 21–29. 

11. Bulaxov V.L. Biologichne riznomanittya Ukrayiny`. Dnipropetrovs`ka oblast`. Krugloroti 

(Cyclostomata). Ry`by` (Pisces). / V.L. Bulaxov, R.O. Novicz`ky`j, O.Ye. Paxomov, O.O. Xry`stov. 

Vy`d-vo Dnipropetr. un-tu, 2008. 304 s. 

12. Antonecz` N. Taksonomichne bagatstvo ssavciv Dniprovs`ko-Oril`s`kogo pry`rodnogo 

zapovidny`ka // Praci Teriologichnoyi shkoly`. Tom 12 (2014): 17–21. 

13. Demchenko V.O. Ixtiofauna akvatorij Azovo-Sy`vas`kogo nacional`nogo pry`rodnogo parku // 

Visny`k Zaporiz`kogo nacional`nogo universy`tetu. Biologichni nauky`. # 1, 2011. S. 32–37. 

14. Demchenko V.A., Demchenko N.A. Chuzherodnye vidy v ihtiofaune vodojomov severo-

zapadnoj chasti Azovskogo bassejna // Rossijskij Zhurnal Biologicheskih Invazij. 2015. № 1. S.17–

29. 

15. Rudenko V.P., Kovalenko V.M. Poperednij analiz nayavnosti invazijny`x vy`div tvary`n na 

tery`toriyi NPP «Dzhary`lgacz`ky`j» // Ekologiya i pry`rodo-kory`stuvannya v sy`stemi opty`mizaciyi 

vidnosy`n pry`rody` i suspil`stva: materialy` IV mizhnar. nauk.-prakt. konf. 27-28 kvitnya 2017 r. 

Ternopil`: Krok, 2017, S. 98–100. 

16. Verlatyj D.B., Mezhzherin S.V., Fedorenko L.V. Vidovoj sostav i chislennost' prohodnyh i 

presnovodnyh ryb Nizhnedneprovskoj jestuarnoj sistemy: Dinamika v XX st. v sravnenii s Nizhnim 

Dunaem // Vestnik zoologii, 43(3): 231–244, 2009. 

17. Demchenko N.A. Osobly`vosti ixtiocenozu akvatorij NPP «Ny`zhn`odniprovs`ky`j» // Suchasni 

problemy` teorety`chnoyi ta prakty`chnoyi ixtiologiyi: Materialy` XII ixtiologichnoyi naukovo-

prakty`chnoyi konferenciyi (Dnipro, 26–28 veresnya 2019 roku). za zag. red. R.O. Novicz`kogo. 

Dnipro: Akcent PP, 2019. S. 86–89. 

18. Semenchenko V.P. Chuzherodnye makrobespozvonochnye i ryby v bassejne reki Dnepr / V.P. 

Semenchenko, M.O. Son, R.A. Novickij, Ju.V. Kvach, V.E. Panov // Rossijskij Zhurnal Biologicheskih 

Invazij. № 4. 2014. S.76–96. 



81 

 

19. Gavry`s` G.G., Klyestov M.L. Invazijni vy`dy` tvary`n nacional`nogo pry`rodnogo parku 

«Ny`zhn`osul`s`ky`j». URL: 

https://nppns.at.ua/news/invazijni_vidi_tvarin_nacionalnogo_prirodnogo_parku_nizhnosulskij/2017-

12-05-518 

20. Koshovy`j I.O., Podobajlo A.V., Kuczokon` Yu.K. Monitory`ng ixtiofauny` r.Udaj v mezhax 

nacional`nogo pry`rodnogo parku «Py`ryaty`ns`ky`j» // Suchasni problemy` teorety`chnoyi i 

prakty`chnoyi ixtiologiyi: materialy` VIII Mizhnarodnoyi ixtiologichnoyi naukovo-prakty`chnoyi 

konferenciyi (Xerson, 17-19 veresnya 2015 r). / red. Yu.V. Py`ly`penko, V.O. Demchenko, 

V.O.Korniyenko, N.A. Demchenko. Xerson: Grin` D.S., 2015. S. 100–102. 

21. Zagorodnyuk I. Adventy`vna teriofauna Ukrayiny` i znachennya invazij v istory`chny`x zminax 

fauny` ta ugrupovan`. Fauna v antropogennomu seredovy`shhi // Praci Teriologichnoyi shkoly`, 

2006. #8. S. 18–47. 

 

Відомості про авторів / Сведения об авторах / About the Authors 

Клімов Олександр Васильович – завідувач «Сектору досліджень природних 

територій особливої охорони», кандидат географічних наук. Науково-дослідна 

установа «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем», УКРНДІЕП, 

м. Харків; тел. (057) 702-16-02, e-mail: klimalexvas@gmail.com., 

Orcid: https://orcid.org/0000-0003-0949-904X 

Климов Александр Васильевич – заведующий «Сектора исследований природных 

территорий особой охраны», кандидат географических наук. Научно-

исследовательское учреждение «Украинский научно-исследовательский институт 

экологических проблем», УКРНИИЭП., г. Харьков; тел. (057) 702-16-02 

e-mail: klimalexvas@gmail.com., Orcid: https://orcid.org/0000-0003-0949-904X 

Klimov Oleksandr Vasilievich – Head of the Special Protected Areas Research Area 

Sector Candidate of Geographical Sciences. Ukrainian Research Institute of Environmental 

Problems, USRIEP. Kharkiv; phone: (057)702-16-02, e-mail: klimalexvas@gmail.com. 

Orcid: https://orcid.org/0000-0003-0949-904X 

 

Надточій Ганна Семенівна – старший науковий співробітник. Науково-дослідна 

установа «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем», УКРНДІЕП, 

м. Харків; тел. (057) 702-16-02, e-mail: anna_sylvia@ukr.net,  

Orcid: https://orcid.org/0000-0003-2789-3286 

Надточий Анна Семеновна – старший научный сотрудник. Научно-

исследовательское учреждение «Украинский научно-исследовательский институт 

экологических проблем», УКРНИИЭП., г. Харьков; тел. (057) 702-16-02,  

https://nppns.at.ua/news/invazijni_vidi_tvarin_nacionalnogo_prirodnogo_parku_nizhnosulskij/2017-12-05-518
https://nppns.at.ua/news/invazijni_vidi_tvarin_nacionalnogo_prirodnogo_parku_nizhnosulskij/2017-12-05-518
mailto:klimalexvas@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-0949-904X
mailto:klimalexvas@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-0949-904X
mailto:klimalexvas@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-0949-904X
mailto:anna_sylvia@ukr.net
https://orcid.org/0000-0003-2789-3286


82 

 

e-mail: anna_sylvia@ukr.net, Orcid: https://orcid.org/0000-0003-2789-3286 

Nadtochiy Hanna Semenivna – Senior researcher. Ukrainian Research Institute of 

Environmental Problems, USRIEP. Kharkiv; phone: (057)702-16-02 

e-mail: anna_sylvia@ukr.net Orcid: https://orcid.org/0000-0003-2789-3286 

 
Клімов Дмитро Олександрович – науковий співробітник. Науково-дослідна 

установа «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем», УКРНДІЕП, 

м. Харків; тел. (057) 702-16-02, e-mail: klimovd0@gmail.com,   

Orcid: https://orcid.org/0000-0001-6266-2753 

Климов Дмитрий Александрович – научный сотрудник. Научно-исследовательское 

учреждение «Украинский научно-исследовательский институт экологических 

проблем», УКРНИИЭП., г. Харьков; тел. (057) 702-16-02, 

e-mail: klimovd0@gmail.com, Orcid: https://orcid.org/0000-0001-6266-2753 

Klimov Dmytro Oleksandrovych – Researcher. Ukrainian Research Institute of 

Environmental Problems, USRIEP. Kharkiv; phone: (057)702-16-02 

e-mail: klimovd0@gmail.com, Orcid: https://orcid.org/0000-0001-6266-2753 

 

Гайдріх Інна Миколаївна – науковий співробітник. Науково-дослідна установа 

«Український науково-дослідний інститут екологічних проблем», УКРНДІЕП, м. Харків; 

тел. (057) 702-16-02, e-mail: gaydrikh@gmail.com.,  

Orcid: https://orcid.org/0000-0001-9239-8762 

Гайдрих Инна Николаевна – научный сотрудник. Научно-исследовательское 

учреждение «Украинский научно-исследовательский институт экологических 

проблем», УКРНИИЭП., г. Харьков; тел. (057) 702-16-02, e-mail: gaydrikh@gmail.com.,  

Orcid: https://orcid.org/0000-0001-9239-8762 

Gaydrikh Inna Mykolayivna – Researcher. Ukrainian Research Institute of Environmental 

Problems, USRIEP. Kharkiv; phone: (057)702-16-02 

e-mail: gaydrikh@gmail.com., Orcid: https://orcid.org/0000-0001-9239-8762 

 

  

mailto:anna_sylvia@ukr.net
https://orcid.org/0000-0003-2789-3286
mailto:anna_sylvia@ukr.net
https://orcid.org/0000-0003-2789-3286
mailto:klimovd0@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-6266-2753
mailto:klimovd0@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-6266-2753
mailto:klimovd0@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-6266-2753
mailto:gaydrikh@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-9239-8762
mailto:gaydrikh@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-9239-8762
mailto:gaydrikh@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-9239-8762


83 

 

УДК 556.55  

 

Т. В. КОТОВА  

 

ОЦІНКА ВПЛИВУ ТЕХНОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ НА МІНЕРАЛЬНИЙ 

СКЛАД ПОВЕРХНЕВИХ ВОД ПРИДУНАЙСЬКОГО ОЗЕРА ЯЛПУГ-

КУГУРЛУЙ ЗА 2006-2018 РОКИ  

 

В даній статті було проведено оцінку якості води за гідрохімічними показниками 

в Придунайському водосховищі - озері Ялпуг-Кугурлуй за даними спостережень за 

хімічним складом води. В даній статті було виявлено багаторічні тенденції змін якості 

води в Придунайському водосховищ і- озері Ялпуг-Кугурлуй.  

В статті було визначено коефіцієнт забруднення. Отримані результати щодо 

високої мінералізації та ступеня забруднення вод потребують пошуку шляхів 

вирішення проблем подальшого функціонування та режиму експлуатації водойми. 

Ключові слова: мінералізація води, режим експлуатації, нормативні 

документи, ймовірність перевищення, коефіцієнт забруднення  

 

В данной статье была проведена оценка качества воды по гидрохимическим 

показателям в Придунайском водохранилище - озере Ялпуг-Кугурлуй по данным 

наблюдений за химическим составом воды. В данной статье были выявлены 

многолетние тенденции изменений качества воды в Придунайском водохранилище и 

озере Ялпуг-Кугурлуй. 

В статье был определен коэффициент загрязнения. Полученные результаты 

высокой минерализации и степени загрязнения вод требуют поиска путей решения 

проблем дальнейшего функционирования и режима эксплуатации водоема. 

Ключевые слова: минерализация воды, режим эксплуатации, нормативные 

документы, вероятность превышения, коэффициент загрязнения. 

 

Freshwater floodplain lakes are located in the lower flows of the Danube in the 

Odessa region. They stretch from north to south and abut the Danube floodplain. The largest 

of them are Yalpug, Kugurluy, Cahul, Katlabuh, Kitay. During the transformation of lakes 

into reservoirs a number of flood control structures were created on the channels to connect 

the reservoirs to the Danube. Water quality in the Danube river is influenced by natural and 

anthropogenic factors. Because of significant anthropogenic impact water quality in water 
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bodies in the Danube region has deteriorated so far. Purpose. The paper deals with matters 

of water quality assessment on a range of hydrochemical indicators, pollution coefficient 

determination, water quality assessment in streams flowing into the lakes. Methods. For 

generalized assessment of surface water and to identify possible trends in changing their 

quality the assessment of the level of pollution using the pollution koefficient (which is a 

generalized indicator of the water pollution level) is realized. To assess water quality 

observations data and laboratory measurements of the Danubian basin water resources 

office (for the period 2006-2018) are taken as sources. Results. The obtained results of 

surface water quality assessment declared that the quality of water in all the lakes 

deteriorated for the period from 2006 to 2018. The pollution level of surface water area is 

classified as «slightly polluted», «moderately polluted» and «dirty». Water quality in lakes 

and rivers in small components for salt content belongs to a class of «brackish» water. In 

particular, the salinity of the Yalpug Lake in recent years exceeds by 2-2,5 times permissible 

rates for drinking and irrigation water. The main problem of these water bodies is not only 

high salinity water, but excessive pollution caused by organic nutrients (nitrogen and 

phosphorus compounds). The low water level of the Danube river can also be considered 

as an important reason of poor water quality in lakes nowadays and the inability to fill the 

lakes until the normal water level. Conclusion. Violation of the Yalpug lake water exchange 

processes according to monitoring data led to the accumulation of salts and deterioration of 

water quality in the northern and the central parts. The obtained results of high salinity and 

the water pollution degree need to find solutions to the problems of further functioning of 

reservoir exploitation regime. When choosing a technical solution for the return of the lakes 

close to the natural connection with the river to improve the quality of water in the lake, it is 

necessary to increase the volumes of filling it with the Danube water, to increase irrigation 

water intakes andreduce the flow of saline waters of the rivers that feed the lake.  

Key words: water mineralization, exploitation regime, pollution coefficient, 

regulations, the probability of exceeding 

 

Актуальність дослідження. Розвиток суспільства на основі концепції про 

невичерпність та самовідновлюваність запасів прісної води [1], призвів до значної 

деградації світових водних ресурсів, їх дефіциту, виснаження і погіршення якості 

внаслідок зростаючого забруднення [ 2]. 

Вже сьогодні саме якість водних ресурсів, а не їх кількість, є обмежуючим 

фактором водокористування [3]. В той же час, в найближчі десятиліття очікується різке 
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зростання попиту на якісну воду [4], загострення водогосподарських проблем і 

переведення їх у політичну площину [5].  

Невідкладність цього завдання обумовлює актуальність розробки нових підходів 

до гідрохімічних досліджень, включаючи їх теоретичні обґрунтування та практичне 

втілення у вигляді сучасних методик. 

Аналіз попередніх досліджень. Аналіз цих досліджень свідчить про 

недостатню висвітленість питання гідрохімічного режиму озера Ялпуг-Кугурлуй та його 

приток. Так, у роботах [6, 7] наведені уривчасті табличні дані про хімічний склад води 

озера за декількома створами у різні сезони.  

Впровадження в життя нової концепції сталого розвитку суспільства, яка була 

прийнята Конференцією ООН з навколишнього середовища в Ріо-де-Жанейро 

(1992р.) [8, 9], вимагає ефективного дослідження кількісних та якісних характеристик 

наявних водних ресурсів із застосуванням сучасних наукових методів, щоб врахувати 

зростаючі потреби населення та різних галузей господарства і завчасно провести 

заходи щодо запобігання «водного голоду».  

Сучасна гідрохімічна наука, використовуючи досягнення теоретичних і 

практичних досліджень природних вод, науково-технічного прогресу в апаратурно-

методичній базі досягла високого рівня в аналітичній ідентифікації хімічного складу 

природних вод, створенні потужної інформаційної бази даних. 

Зростання антропогенного навантаження на водні ресурси та погіршення якості 

води у другій половині ХХ століття спричинило розвиток прикладних напрямків 

гідрохімії. Проте досі усі зусилля вчених були направлені на вивчення наслідків 

антропогенного впливу на водні ресурси без системного причинно-наслідкового 

аналізу процесів погіршення якості води.  

Гідрохімічні дослідження першої половини ХХ століття носили виключно 

описовий характер. Хімічний склад води річок, водосховищ та інших водних об’єктів 

характеризувався у роботах Г.І. Долгова (1928) [10], В.П. Матвєєва (1930) [11], К.А. 

Макарової (1936) [12], Я.В. Ролла (1936) [13], М.К.Тарана (1936) [14], С.А. Гусинської 

(1936) [15], А.В. Францева та С.К. Лєбєдєва (1941) [16], Д.П. Малюги (1943) [17], Б.А. 

Скопінцева (1950) [18]. 

Узагальнивши вітчизняний та зарубіжний досвід гідрохімічних досліджень цього 

періоду, О.О.Алекін публікує перші підручники з гідрохімії – «Загальну гідрохімію» 

(1948 р.) [19] та «Основи гідрохімії» (1953 р.) [20], у яких він вперше сформулював 

визначення гідрохімії як науки, що «вивчає хімічний склад природних вод та його зміни 
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в просторі та в причинному взаємозв’язку з хімічними, фізичними та біологічними 

процесами, які протікають в навколишньому середовищі». 

Початок 80-х років минулого сторіччя ознаменувався появою фундаментальних 

узагальнюючих праць у галузі гідрохімії. Це роботи В. Штумма та Дж. Моргана (1981) 

[21], Дж. Дривера (1982) [22], Є.В Посохова (1981) [23], А.І. Перельмана (1982) [24],  у 

яких, як і у переробленому виданні «Основ гідрохімії» О.О.Алекіна (1970) [25], 

проводиться ідея про єдність хімічних процесів, що протікають в усіх природних водах 

та про їх системну обумовленість складним комплексом природних та антропогенних 

факторів. 

Назріла необхідність застосування геосистемного підходу до вивчення процесів 

формування хімічного складу та якості води. Це завдання було сформульоване В.К. 

Хільчевським як необхідність «... брати до уваги важливе природознавче положення 

про зв’язок стану водних об’єктів (їх кількісних і якісних характеристик) з динамікою 

компонентів ландшафту і господарської діяльності людини» [26].  

М.М. Паламарчук запропонував при вирішенні водоресурсних і гідроекологічних 

проблем «...співставляти всю сукупність природних взаємозв’язків і антропогенної 

діяльності в межах певного географічного простору» [27], а А.В. Яцик - концепцію 

басейнового еколого - системного управління водокористуванням [28].  

З часом у зв’язку із зростанням антропогенного навантаження на водні ресурси 

та погіршенням якості води описовий характер досліджень став витіснятися 

дослідженнями прикладного характеру. Однак більшість із них присвячувалась 

вивченню наслідків антропогенного впливу на водні ресурси без системного причинно-

наслідкового аналізу процесів формування якості води.  

Тому на сучасному рівні розвитку гідрохімічних досліджень назріла необхідність 

застосування до вивчення цих процесів системного підходу, який би дозволив 

досліджувати хімічний склад води як систему взаємопов’язаних хімічних елементів, що 

сформувалася у різних типах природних вод під впливом певного комплексу 

природних і антропогенних факторів і функціонує в певних просторових межах як 

геосистема. 

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є оцінка якості поверхневих вод за 

гідрохімічними показниками у Придунайському водосховищі - озері Ялпуг-Кугурлуй із 

використанням сучасних розрахункових методик. 

Виклад основного матеріалу. В наш час важливе значення має проведення 

моніторингу екологічного стану та якості поверхневих вод водних об’єктів, які 

використовуються для питних, комунально-побутових, сільськогосподарських, 
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рибогосподарських потреб. Озеро Кугурлуй-Ялпуг є найбільшим природним прісним 

озером України. До середини 60-х років минулого століття природний водообмін між 

р. Дунай та озерами проходив через протоки, які з’єднували озеро Кугурлуй з річкою, 

а при високих рівнях – шляхом вільного переливу води через бровки русла. Динаміка 

рівней води у водоймах відповідала їх динаміці у річці, що забезпечувало добрий 

водообмін та високу якість води. Мінералізація озер Ялпуг та Кугурлуй була близька 

до мінералізації дунайської води, особливо в період наповнення озер. Ряд 

господарських заходів, проведених в кінці 60-х років минулого століття, викликали 

істотні зміни в гідрологічному режимі озер та негативно вплинули на їх гідрохімічний 

режим. Після побудови на місці проток, що з’єднували р.Дунай з озерами, штучних 

каналів зі шлюзами, рівенний режим озер став частково зарегульованим. Рівні води в 

озерах знизились більше ніж на 1 м, а коефіцієнти водообміну – зменшились вдвічі, 

що призвело до росту мінералізації води в озерах вище 2.0 г/дм3 у м.Болград [29]. В 

даний час якість води в системі озер в більшості випадків не відповідає вимогам, 

представленим до зрошувальних вод державними стандартами України. 

Просліджується ріст вмісту біогенних елементів та забруднювальних речовин, 

обумовлених використанням добрив у сільському господарстві, а також потраплянням 

комунально-побутових стоків з населених пунктів та з промислових об’єктів без 

належної їх очистки. В середині 80-х та на початку 90-х років були випадки масової 

загибелі риби. В зв’язку з цим, актуальним при вирішенні цілого ряду проблем, 

пов’язаних з відновленням раціонального використання водних ресурсів 

Придунайських озер, в тому числі й Кугурлуй-Ялпуг, є аналіз гідрохімічного режимута 

оцінка екологічного станузгідно системи екологічної класифікації якості поверхневих 

вод суші і естуаріїв в Україні та його притокдля визначення класів та категорій якості 

вод. При перетворенні озер на водосховища було створено низку регулюючих споруд 

на каналах, які з’єднують водосховища з річкою Дунай [29, 30]. За останні десятиліття 

води озер Ялпуг та Кугурлуй під впливом забруднення поверхневих вод водозбору та 

збільшення мінералізації значно погіршилися за своїм станом. 

Найбільше водосховище Ялпуг-Кугурлуй з’єднано з Дунаєм трьома каналами: 

Скунда, «105-й кілометр» і Репіда. Загальна довжина каналів, які забезпечують 

водообмін між Дунаєм і водосховищами, сягає 66 км. Кількість шлюзів-регуляторів 

становить 21, з яких 12 розташовані поряд з Дунаєм та його рукавами (рис. 1). Так, два 

шлюза-регулятора встановлено на каналі Кофа. Окрім того, нижче за течією 

розташований шлюз регулятор Міжколгоспний (ним регулюється подача води на 
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зрошувані поля). Насамкінець, на березі Соломонового рукава Дунаю збудований 

шлюз-регулятор, який регулює подачу води в канал Дунай–Сасик.  

Карту водосховища Ялпуг-Кугурлуй, шлюзів регуляторів наведено на  

рисунку 1. 

 

 

Рисунок 1 – Карта-схема шлюзів-регуляторів на водосховищі Ялпуг-Кугурлуй [30] 

 

Графік коливання РВ по шлюзам-регуляторам на водосховищі Ялпуг-Кугурлуй 

наведено на рис. 2. 

 

 

Рисунок 2 – Графік коливання рівнів води по водосховищу Ялпуг –Кугурлуй та 

шлюзів регуляторів у 2018 році [30] 

 

Якість води в р. Дунай формується під впливом природних та антропогенних 

факторів. За останні роки за рахунок значного антропогенного навантаження якість 

води у водоймах в Придунайському регіоні значно погіршилася. В Плані управління 

басейном р. Дунай – спільному документі розробленому і ухваленому 15 країнами 
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Дунайського регіону в 2009 р., визнано, що в басейні річки знаходяться 6224 населених 

пункти (з населенням  2000 РЕ). 2900 населених пунктів не мають каналізації; тисяча 

населених пунктів мають очисні споруди, що потребують реконструкції. За оцінкою 

Міжнародної комісії з захисту р. Дунай (МКЗД) загальна кількість забруднюючих 

органічних речовин, що потрапляє в Дунай з населених пунктів, складає 1,5 млн. т на 

рік (за величиною ХСК) та 727 тис. т на рік (за величиною БСК). Від промислових 

джерел забруднення в річку потрапляє 134 тис. т органічних речовин, переважно зі 

стічними водами хімічної, паперової та харчової промисловості. 

 

 

 

Рисунок 3 – Карта-схема Придунайських озер та басейнів річок, що їх живлять 

 

Водооновлення відбувалося в достатній мірі за рахунок забору значних об’ємів 

води на зрошування та підтримки рівнів за допомогою підкачки маломінералізованих 

дунайських вод. В останні роки, в зв’язку з економічною кризою у країні, забори води 

на зрошування значно зменшились, а підкачка у Придунайські озера води з р. Дунай 

відбувається лише у найнеобхідніших випадках. Не дивно, що за нових умов 

функціонування, мінералізація води збільшилась, і на цей час не задовольняє вимогам 

щодо якості питної та зрошувальної води. В озері Катлабух, на цей час, мінералізація 

води досягає 2,0г/дм3 і більше, що у 2 рази перевищує встановлений норматив для 

питної та зрошувальної води. Саме тому постало питання розглянути водно-сольовий 

режим озера Катлабух та можливі шляхи поліпшення якості води в ньому.  

Важливими параметрами водойм, у тому числі й озер, є їхні морфометричні 

характеристики. Від них багато в чому залежить гідрологічний і гідрохімічний режими, 

прогрівання і охолоджування, гідробіологічний стан. Окрім того, без наявності даних 
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про морфометрію водойм неможливо виконувати будь-яке моделювання тих чи інших 

показників функціонування водойм. Основні параметри водосховища: довжина 21 км, 

максимальна ширина – 6,0 км, середня – 3,3 км, максимальна глибина – 2,7 м, середня 

– 1,92 м, площа дзеркала водної поверхні при НПР – 68,5 км2, повний об’єм – 131 млн. 

м3, корисний – 68,5 млн. м3, довжина берегової лінії водосховища – 75,4 км. Відмітки 

рівнів: НПР=1,70 мБС, РМО=0,70 мБС, ФПР=3,00 мБС [29, 30]. 

За даними моніторингу в басейні р. Дунай у 2009 р. загальне річне навантаження 

у створі м. Рені складало по загальному азоту 453 тис. т, по загальному фосфору – 

14,3 тис. т. 

 

 

 

Рисунок 4 – Схема розташування шлюзів-регуляторів на Придунайських 

водосховищах 

 

За досліджувальний період, а саме з 2006 по 2018, в даній роботі використані 

дані об‘єктів спостережень, на яких здійснювався державний моніторинг вод за даними 

лабораторії моніторингу вод Дунайського регіонального офісу водних ресурсів згідно 

до затвердженої програми моніторингу вод  Державного агентства водних ресурсів 

України: 1) р. Дунай - 163 км від гирла ріки, м. Рені, кордон з Румунією; 2) оз. Ялпуг - 

Болградський питний водозабір с. Оксамитне Болградського району; 3) оз. Кугурлуй –

0 км. с. Нова Некрасівка Ізмаїльського району; 4 ) р. Ялпуг - впадає в оз Ялпуг-

Кугурлуй; 5,4 км від гирла; с. Табаки Болградського району, кордон з Молдовою; 5) р. 

Карасулак - впадає в оз. Ялпуг-Кугурлуй; 3,3 км від гирла по руслу ріки; с. Криничне 

Болградського району. 

ІЛВ виконує лабораторія моніторингу вод Дунайського басейнового управління 

водних ресурсів Держводагентства. Згідно з наказом Держводагентства України 

№ 327 від 21.05.18 р. Дунайське басейнове управління водних ресурсів 

перейменовано в Дунайський регіональний офіс водних ресурсів [30]. 
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Середньорічні зміниі разові концентрації за період 2006-2018 рр. які 

характеризувались по посту р. Дунай–м. Рені. Значення середньорічної мінералізації 

водних об‘єктів за період 2006- 2018 рр. наведено в табл. 1 

 

Таблиця 1 – Середньорічні значення мінералізації водних об‘єктів за період 2006-

2018 рр. 

Роки Пункти 

р.Дунай 

м.Рені 

оз.Ялпуг 

Болградський 

водозабір 

оз.Кугурлуй 

с.Нова 

Некрасовка 

р.Ялпуг 

с.Табаки 

р.Карасулак 

с.Криничне 

2006 370,2 1228,5 822,8 3743,0 4163,0 

2007 320,3 1197,0 762,4 3212,0 2703,0 

2008 315,5 1066,0  802,5  4253,0  3025,0 

2009 307,5 1038,6  728,2  3407,3  5262,0 

2010 341,9 968,0  651,5  3228,2  4515,0  

2011 358,8 991,0  742,0  3889,0  4276,0 

2012 327,9 1056,0  748,5 5283,0  3287,0 

2013 334,8 957,0  794,3  2721,0  3360,0 

2014 344,9 1053,0  767,2  3258,0  3987,0 

2015 359,0 1048,0  850,3  4705,0  3771,0 

2016 345,1 1008,1  899,4  3936,3  4729,1 

2017 353,2 1587,5  921,2  3619,7  4504,1 

2018 346,1 1423,1  1051,1  3431,7  4365,4 

 

Аналіз отриманої інформації показав, що середня річна мінералізація води р. 

Дунай – м. Рені змінювалась в межах від 307,5 мг/дм3 в 2009 р. до 370,2 мг/дм3 в 2006 

р. і в середньому складала 332,1 мг/дм3. Середньорічна концентрація 

гідрокарбонатних іонів (HCO3 - ) коливалась у межах від 169,8 мг/дм3 в 2007 р. до 190,9 

мг/дм3 в 2015 р. Середня концентрація цих іонів за досліджуваний період складала 

186,4 мг/дм3 [31]. Середньорічна концентрація сульфатних іонів (SO4 2- ) змінювалась 

у межах від 36,9 мг/дм3 в 2007 р. до 40,2 мг/дм3 у 2015 р. Середня концентрація 

сульфатних іонів за досліджуваний період складала 39,6 мг/дм3. Великих коливань 

вмісту інших іонів зафіксовано не було. 
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Рисунок 5 – Середньорічні значення мінералізації водних об‘єктів за досліджуваний 

період 2006-2018 рр 

 

Аналіз отриманої інформації показав, що середня річна мінералізація води 

р. Дунай – м.Рені змінювалась в межах від 307,5 мг/дм3 в 2009р. до 370,2мг/дм3 в 

2006р. і в середньому складала 332,1 мг/дм3.  

Середньорічна концентрація гідрокарбонатних іонів (HCO3-) коливалась у 

межах від 169,8 мг/дм3 в 2007 р. до 190,9 мг/дм3 в 2015р.  

Середня концентрація цих іонів за досліджуваний період складала 186,4 мг/дм3 

[31]. 

Середньорічна концентрація сульфатних іонів (SO42-) змінювалась у межах від 

36,9 мг/дм3 в 2007р. до 40,2 мг/дм3 у 2015р. Середня концентрація сульфатних іонів за 

досліджуваний період складала 39,6 мг/дм3. 

Великих коливань вмісту інших іонів зафіксовано не було. 

Середньорічна концентрація головних іонів у воді р. Дунай – м. Рені за період 2006-

2018рр., мг/дм3 наведена на рис. 6. 

 

Рисунок 6 – Середньорічна концентрація головних іонів у воді р.Дунай – м. Рені за 

період 2006-2018рр., мг/дм3 
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Середня концентрація цих іонів за досліджуваний період складала 236,7 мг/дм3. 

Як і у випадку із забрудненням органічними речовинами, головною причиною 

забруднення поверхневих вод сполуками азоту та фосфору є недостатній рівень 

очистки стічних вод, що надходять від комунальних, промислових та 

сільськогосподарських точкових джерел, та с поверхневим стоком. Вважається, що 

надмірна евтрофікація водойм починається при вмісті в воді азоту в концентрації 0,2-

0,3 мг/дм3, фосфору – 0,01-0,02 мг/дм3. Середній вміст неорганічних сполук азоту у 

воді Дунаю на українській частині становить 1,55 мг/дм3, фосфору – 0,08 мг/дм3. Тому 

дуже значна частина біогенних речовин потрапляє в придунайські озера-водосховища 

саме з дунайською водою під час наповнення озер та посилює їх евтрофікацію. 

Щорічно (у відповідності до протоколу Міжвідомчої комісії з встановлення 

водогосподарських режимів роботи Придунайських озер-водосховищ) з березня по 

квітень Придунайські озера-водосховища наповнюються водою з р. Дунай. З червня 

по вересень відбувається зменшення об’ємів води за рахунок випаровування з водної 

поверхні та водозабором. Восени відбуваються скиди води із озер до р. Дунай [32].  

Озеро Ялпуг Болградський водозабір. Особливості режиму концентрацій 

головних іонів і загальної мінералізації (∑ іонів) досліджувались наступним чином. 

Середньорічнізміниі разові концентрації за період 2006-2018рр. які характеризувались 

по Болградському водозабору. Аналіз отриманої інформації показав, що середня річна 

мінералізація води Болградського водозабору змінювалась в межах від 957,0 мг/дм3 в 

2013 р. до 1587,5 мг/дм3 в 2017 р. і в середньому складала 1003,6 мг/дм3.  

Максимальна одинична величина мінералізації складала 1587,5 мг/дм3 [33]. 

Середньорічна концентрація іонів у воді Болградського питного водозабору за 

період 2006-2018 рр., мг/дм3 наведена на рис. 7. 

 

Рисунок 7 – Середньорічна концентрація іонів у воді Болградського питного 

водозабору за період 2006-2018 рр., мг/дм3 
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Концентрація хлоридних іонів (Cl-) у воді коливалася в межах від 167,9 мг/дм3 у 

2010р. до 281,1 мг/дм3 у 2017р. Середня концентрація хлоридних іонів за 

досліджуваний період складала 178,8 мг/дм3. 

Серед катіонів звертають на себе увагу концентраціїіонів натрію ( Na+) і Калію 

(K). Їх середньорічні величини змінювались від 182,4 мг/дм3 в 2010р. до 360,1 мг/дм3 в 

2017 р. Середній вміст за досліджуваний період складав 207,2 мг/дм3. Середньорічна 

концентрація іонів кальцію в межах Болградського водозабору змінювалась від 40,6 

мг/дм3 в 2013р. до 51,4 мг/дм3 в 2017р. Середня концентрація за 2006-2018 рр. 

складала 43,9 мг/дм3. Середньорічна концентрація сульфатних іонів ( SO42- ) 

змінювалась у межах від 274,5 мг/дм3 в 2010р. до 512,6 мг/дм3 у 2017р.  

Великих коливаньвмістуіншихіонів зафіксовано не було. 

Оз. Кугурлуй - с. Нова Некрасівка. Особливості режиму концентрацій головних 

іонів і загальної мінералізації (∑ іонів) досліджувались наступним чином. 

Середньорічнізміниі разові концентрації за період 2006-2018рр. які характеризувались 

по посту оз.Кугурлуй – с.Нова Некрасівка. 

Аналіз отриманої інформації показав, що середня річна мінералізація води 

оз.Кугурлуй – с.Нова Некрасівка змінювалась в межах від 651,5 мг/дм3 в 2010 р. до 

1051,1 мг/дм3 в 2018р. і в середньому складала 748,5 мг/дм3.  

Середньорічна концентрація іонів у воді оз.Кугурлуй – с. Нова Некрасівка за 

період 2006-2018рр., мг/дм3 наведена в рис. 8. 

 

 

Рисунок 8 – Середньорічна концентрація іонів у воді оз. Кугурлуй-с. Нова Некрасівка 

за період 2006-2018рр., мг/дм3 

 

Загальне рівняння приросту мінералізації поверхневих вод з врахуванням 

складової рівня порушення сталого функціонування для окремого конкретного року  

(t i
) найбільш достовірно описується закономірностю:  
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Середньорічна концентрація гідрокарбонатних іонів (HCO3-) коливалась у 

межах від 199,6 мг/дм3 в 2012 р. до 245,7 мг/дм3 в 2018 р. Середня концентрація цих 

іонів за досліджуваний період складала 210,4 мг/дм3 [34-38]. Середньорічна 

концентрація сульфатних іонів (SO42-) змінювалась у межах від 155,9 мг/дм3 в 2010р. 

до 301,0 мг/дм3 у 2018 р. Середня концентрація сульфатних іонів за досліджуваний 

період складала 221,8 мг/дм3. Середньорічні величини концентрації натрію (Na+) та 

калія (K+) змінювались від 104,9 мг/дм3 в 2010 р. до 220,0 мг/дм3 в 2018 р. Середній 

вміст за досліджуваний період складав 165,20 мг/дм3. Концентрація хлоридних іонів 

(Cl-) у воді коливалася в межах від 102,9 мг/дм3 у 2010р. до 184,4 мг/дм3 у 2018р. 

Середня концентрація хлоридних іонів за досліджуваний період складала 138,1 

мг/дм3. Середньорічна концентрація іонів кальція (Ca2+) в межах с. Нова Некрасовка 

змінювалась від 33,6 мг/дм3 в 2012 р. до 49,6 мг/дм3 в 2006р. Великих коливань вмісту 

інших іонів зафіксовано не було. 

 Динаміка середньорічних значень ІЗВ за досліджуваний період представлена на 

рис. 9. 

На рисунку 9 динаміка середньорічних значень ІЗВ на пунктах спостереження 

за досліджувальний період показала, що відбувається поступове незначне зменшення 

забруднюючих речовин у оз.Ялпуг-Кугурлуй. 
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Найбільше значення ІЗВ за середніми значеннями спостерігалося:  

- в р. Карасулак, с.Криничне у 2012 році (ІЗВ - 2,25), на високий індекс вплинув 

показник такий як феноли (6 мкг/дм3); 

- в р. Дунай, м.Рені у 2009 році (ІЗВ – 1,08), на високий індекс вплинули - 

нафтопродукти (3 мкг/дм3); 

- в р. Ялпуг, с.Табаки у 2015 році (ІЗВ – 1,6), на високий індекс вплинув такий 

показник як феноли (6,00 мкг/дм3); 

- в оз.Ялпуг-Кугурлуй, с.Оксамитне у 2012 році (ІЗВ – 1,3), на високий індекс 

вплинули - феноли (2,30 мг/дм3), БСК5 (2,07 мкг/дм3); 

- в оз.Ялпуг-Кугурлуй, с.Ново-Некрасівка у 2012 році (ІЗВ – 1,3), на високий 

індекс вплинули - феноли (3,00 мг/дм3), БСК5 (2,13 мкг/дм3). 

 

 

Рисунок 9 – Динаміка середньорічних значень ІЗВ за досліджуваний період 

 

Висновки 

Гідрохімічний режим озера Ялпуг в основному залежить від ступеня наповнення 

та спрацювання озера, який, в свою чергу, лімітується його корисним об‘ємом та 

динамікою рівнів р. Дунай. В зв‘язку з цим не завжди вдається забезпечити необхідні 

об‘єми води в озері та оптимітизувати мінералізацію. 

Окремо необхідно зазначити, що одним із значних важелів щодо екологічного 

стану оз. Ялпуг є вплив води р. Карасулак та р. Ялпуг завдяки їх високої мінералізації 

та забруднення, особливо р. Ялпуг (до речі 90 % басейну річки знаходиться на 

території Молдови). Якісний стан води цих річок значно впливає на північну частину 

даного водного об‘єкту, що в свою чергу в результаті згінно-нагінних явищ 

розповсюджуються і досягають значної частини озера. 

 Дослідження оцінки якості води в озері Ялпуг-Кугурлуй за досліджуваний період 

показала, що в цілому стан озера можна охарактеризувати як умовно задовільний. 



97 

 

Підсумовуючи одержані результати можна зробити висновок, що якість води в 

озері Ялпуг-Кугурлуй потребує постійного вивчення і контролю. Необхідно проводити 

моніторинг і вживати заходи щодо покращення ситуації. Елементи забруднення які 

виникають лише через людську діяльність, потребують особливого контролю, оскільки 

при аварійних скидах забруднених вод можливі порушення нормального 

функціонування водойми. 
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УДК 574.63:665.664 

 

Е. Б. ХОБОТОВА, В. В. ДАЦЕНКО 

 

РЕГЕНЕРАЦІЯ ПРОМИВНИХ ВОД КАВІТАЦІЙНОЇ ОБРОБКИ НАФТИ 

 

Вивчено процес іонітного очищення води кавітаційної обробки нафти від 

хлорид-іонів з подальшим поверненням її в рецикл нафтопереробки. На підставі 

поданих експериментальних даних встановлено технологічні параметри основних 

його стадій: очищення води від масляних фракцій нафти шляхом її перемішування з 

порошком активованого вугілля і подальшим пропусканням води через фільтр; 

катіонітна обробка води в періодичному режимі за допомогою катіоніта КУ–2 в H+-

формі; декарбонізація води; аніонітна обробка води в періодичному режимі за 

допомогою аніоніту АВ–17–8 в ОН–-формі; регенерація катіоніта 0,75 % розчином 

сульфатної кислоти і його відмивання декарбонізованою водою; регенерація аніоніту 

3,0 % розчином натрій гідроксиду; відмивання аніоніту декарбонізованою водою. 

Показано, що іонообмінна регенерація включає технологію зниження концентрації 

хлорид-іонів в промивних водах нафти до технологічних стандартів очищення стічних 

вод, забезпечує повернення промивних вод нафти в технологічний цикл, передбачає 

маловідходність і економічність процесу за рахунок використання доступних іонітів. 

Ключові слова: промивні води нафти, хлорид-іони, регенерація, очищення, 

іоніти. 

 

Изучен процесс ионитной очистки воды кавитационной обработки нефти от 

хлорид-ионов с последующим возвращением ее в рецикл нефтепереработки. На 

основании представленных экспериментальных данных установлены 

технологические параметры основных его стадий: очистка воды от масляных фракций 

нефти путем ее перемешивания с порошком активированного угля и последующим 

пропусканием воды через фильтр; катионитная обработка воды в периодическом 

режиме с помощью катионита КУ–2 в H+-форме; декарбонизация воды; анионитная 

обработка воды в периодическом режиме с помощью анионита АВ–17–8 в ОН–-

форме; регенерация катионита 0.75 % раствором сульфатной кислоты и его отмывка 

декарбонизированной водой; регенерация анионита 3.0 % раствором натрий 

гидроксида; отмывание анионита декарбонизированной водой. Показано, что 

ионообменная регенерация включает технологию снижения концентрации хлорид-
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ионов в промывных водах нефти до технологических стандартов очистки сточных вод, 

обеспечивает возврат промывных вод нефти в технологический цикл, предполагает 

малоотходность и экономичность процесса за счет использования доступных 

ионитов.  

Ключевые слова: промывные воды нефти, хлорид-ионы, регенерация, 

очистка, иониты. 

 

The process of ion-exchange cleaning of oil cavitation water from chloride ions with 

its subsequent return to the recycle of oil refining has been studied. On the basis of the 

presented experimental data, the optimal parameters of its main stages were determined. 

Cleaning of washing water from oil fractions by mixing it with activated carbon powder and 

then passing water through a filter. To completely clean the water from oil fractions, it is 

necessary to repeat these operations twice. Cation exchange treatment of washing water in 

a periodic mode: the ratio of the volume of washing water to the mass of the ion exchanger 

should not exceed (1.6–2.1):1; pH value of water after cation exchange treatment is about 

3.0. To increase the pH (to the required 4.5–5), carbonic acid is removed by heating to 

temperatures of 30–45 °C for 35–45 min. Anionite treatment of washing water in a periodic 

mode: the ratio of the volume of washing water to the mass of the ion exchanger should not 

exceed (0.33–0.36):1; the concentration of chloride ions in water after anionic treatment 

should be reduced to the technological standards for oil treatment of 0.06–0.14 mmol/l. 

Regeneration of the cation exchanger: in a periodic mode from bottom up with 5–7 volumes 

of 0.75 % sulfate acid solution per one volume of cation exchanger at a rate of 3–5 m/h for 

6–10 hours. Regeneration of the anion exchanger: in a periodic mode from bottom up with 

8–12 volumes of 3 % sodium hydroxide solution per one volume of anion exchanger at a 

rate of 3–5 m/h for 6–10 hours. The technology has been developed for the process of ion 

exchange cleaning of oil washing waters from chloride ions. It is shown that ion-exchange 

regeneration includes the technology of reducing the concentration of chloride ions in oil 

washing waters to the technological standards of wastewater treatment, ensures the return 

of oil washing waters to the technological cycle, assumes low waste and efficiency of the 

process due to the use of available ion exchangers. 

Key words: oil washing water, chloride ions, regeneration, cleaning, ion exchangers. 
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Постановка та стан проблеми. 

Останнім часом обсяги світового промислового виробництва по переробці 

нафти збільшуються з кожним роком [1, 2]. Домішки, які містить сира нафта, 

потрапляють в одержувані нафтопродукти, негативно впливають на технологічні 

процеси переробки нафти: викликають отруєння каталізаторів, корозію обладнання, 

погіршують якість нафтопродуктів та ін. [3–6]. Присутність у нафті високої концентрації 

електроліту NaCl сприяє взаємодії між компонентами нафти і поверхнею пісковика, 

підвищує стабільність суспензій при нафтовидобутку [7]. Для підвищення якості 

нафтопродуктів і збільшення експлуатації технологічних нафтопереробних установок 

до промислових технологій переробки сирої нафти включені етапи її знесолення і 

зневоднення [5, 8, 9]. Так, в процесі обробки нафти методом кавітації промивні води 

поступово збагачуються хлорид-іонами. Концентрація іонів Cl– підвищується до 70 

разів у порівнянні з дозволеними кількостями 2‒5 мг/л [4]. Присутність хлорид-іонів 

викликає утворення хлоридної кислоти в подальших технологічних стадіях термічної 

обробки нафти. Пари НСl знижують обсяг виходу нафтопродуктів, порушують режим 

роботи нафтопереробних установок, знижують калорійність і якість нафтових палив, 

викликають корозію апаратури нафтопереробних установок. Крім того, повітря робочої 

зони забруднюється токсичною сполукою HCl, що є негативним фактором для здоров'я 

людей, які працюють на підприємстві, викликає корозію технологічного обладнання та 

суттєво погіршує умови праці. 

Традиційні технології переробки сирої нафти, що існують на нафтопереробних 

підприємствах [8, 9] часто є неефективними з точки зору екології і економіки. На 

більшості з них, через відсутність замкненого водоспоживання, поширена практика 

скидання великих об'ємів стічних вод внаслідок процесу переробки в промислову 

каналізацію. Тому очищення промислових стоків на нафтопереробних підприємствах 

є основною технологією захисту і повторного використання водних ресурсів у багатьох 

країнах світу. А використання стічних вод для виробництва технічної води дозволить 

значно скоротити потребу підприємств у воді і економічно вирішити проблеми захисту 

водного басейну від забруднень [10]. 

Різноманіття методів очищення промивних вод нафти, що є в науковій 

літературі, і активний пошук нових технологій доводить актуальність існуючої 

проблеми [3-15]. Однак більшість із запропонованих авторами методик є 

нерентабельними як за капітальними, так і експлуатаційними витратами. Традиційні 

підходи та технічні рішення часто неефективні для очищення стічних вод, що містять 

хлорид-іони [5, 10-13]. Традиційно на підприємствах нафтохімічної промисловості 
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використовуються адсорбенти: активований алюміній оксид, силікагель, активоване 

вугілля і молекулярні сита. Факторами, що впливають на вибір сорбенту є склад 

сировини, робочі умови та вимоги до продукту [16]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Підбір методів очищення вод, що 

вміщують хлорид-іони, на рівні міліграмових концентрацій показав, що найбільш 

доцільними є методи іонного обміну [17-19]. Пропоновані авторами цих робіт 

технології дозволяють проводити очистку стічної води від хлорид-іонів шляхом 

пропускання її через шар іоніту. Представлені результати лабораторних та 

експериментальних досліджень процесів очищення дозволяють оцінити особливості 

та ефективність їх застосування. Однак, множинність виконуваних операцій і додаткові 

витрати матеріалів підвищують вартість технологічних процесів і роблять ці методи 

економічно невигідними. Крім того, в запропонованих методиках не наведено 

рекомендацій з видалення залишкових кількостей нафтових фракцій, що містяться в 

стічних водах нафтопереробної галузі. 

Мета роботи – вивчення іонообмінного процесу регенерації промивних вод 

кавітаційної обробки нафти від хлорид-іонів. 

Завдання роботи: вивчення процесу іонітного очищення вод кавітаційної 

обробки нафти від хлорид-іонів; оптимізація стадій процесу іонітного очищення 

промивних вод нафти від хлорид-іонів; розробка технології процесу іонітного 

очищення промивних вод нафти від хлорид-іонів з їх подальшим поверненням в 

рецикл нафтопереробки. 

Методи досліджень. Об'єктом дослідження обрані промивні води кавітаційної 

обробки нафти виробничої інженерингової компанії «Б-І-Резон», що містять 7,04–8,45 

ммоль/л іонів Cl–, що перевищує дозволені концентрації 0,06–0,14 ммоль/л. 

Концентрацію хлорид-іоні в пробах, що періодично відбирають, визначали 

потенціометричним методом з використанням робочого хлор-селективного електроду 

і хлорсрібного електроду порівняння. Контроль вмісту іонів натрію в розчині після 

кавітаційної обробки нафти проводили на атомно-абсорбційному спектрофотометрі 

«Сатурн» при довжині хвилі λ = 328,1 нм; щілині = 0,1 нм; J = 10,0 мА. Вимірювання 

кислотності води здійснювали пристроєм рН-метр – мілівольтметром, який включає 

селективний електрод і модифікований електрод порівняння в поліпропіленових 

корпусах. Тривалість одиничного вимірювання становила 1-2 с. 

Регенерацію промивних вод нафти проводили методом іонного обміну. При його 

використанні можна видалити надлишок хлорид-іонів і забезпечити повернення 

промивних вод нафти в цикл відмивання. Іонітами обрано катіоніт КУ–2 і аніоніт АВ–
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17–8, що поєднують іонообмінну здібність і високі експлуатаційні показники. 

Іоногенними групами для катіоніту є група –SO3, а для аніоніту – група – (CH3)3. Тому 

катіоніт КУ–2 відноситься до групи сильнокислотних катіонітів, а аніоніт АВ–17–8 – до 

сільноосновних аніонітів. Іоніти мають високі сорбційні властивості по відношенню до 

відповідних іонів натрію і хлору. Їх повна обмінна ємність на сухий іоніт становить, 

ммоль·г–1: для КУ–2 – 4,45; для АВ–17–8 – 2,8‒3,5. Повну обмінну ємність іонітів (СЄ) 

визначали за формулою (1) 

СЕ = (С1 – С2)  V  m–1, ммоль  г–1,                     (1) 

де: С1 и С2 – концентрація іонів, відповідно, у відпрацьованих промивних     

водах і у регенерованих; 

     V – об’єм води, що перепущена через іоніт до його насичення; 

     m – маса іоніту. 

Процес очищення вод кавітаційної обробки нафти включає основні стадії: 

– очищення води від масляних фракцій нафти шляхом її перемішування з 

порошком активованого вугілля і подальшим пропусканням води через фільтр; 

– катіонітна обробка води в періодичному режимі за допомогою катіоніту КУ–2 у 

H+-формі; 

– декарбонізація води; 

– аніонітна обробка води в періодичному режимі за допомогою аніоніту АВ-17-8 

у ОН–-формі; 

– регенерація катіоніту 0,75 % розчином сульфатної кислоти і його відмивання 

декарбонізованою водою;  

– регенерація аніоніту 3,0 % розчином натрій гідроксиду і його відмивання 

декарбонізованою водою. 

Результати роботи та їх обговорення. Процес попередньої обробки 

промивних вод нафти. При іонітній обробці промивних вод нафти необхідно 

передбачити ймовірність попадання залишкових кількостей нафти до води. 

Багаторазове промивання нафти водою призводить до утворення досить стійкою 

емульсії «нафта у воді». Органічні сполуки можуть блокувати функціональні групи 

іонітів, в результаті чого їх сорбційна здібність різко зменшується. Для досягнення 

максимально можливої робочої ємності іонітів необхідно видалити з води фракції 

нафти. У зв'язку з цим запропоновано введення двох послідовних стадій – очищення 

води від масляних фракцій шляхом її перемішування з порошком активованого вугілля 

і подальше пропускання води через фільтр. Для повного очищення води від нафтових 

фракцій необхідно повторення даних операцій двічі. Активоване вугілля 
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використовують у фільтрах одноразово, а потім повністю замінюють, так як не 

розроблені економічно обґрунтовані методи його регенерації. Відпрацьоване 

активоване вугілля може бути рекомендовано як горючий матеріал, що підвищує 

ресурсозберігаючі показники процесу. 

Процес катіонітної обробки промивних вод нафти. Промивні води, що 

регенерують, піддають іонітній обробці, що складається з послідовних процесів її 

катіонування і аніонування. Видалення хлорид-іонів відбувається на аніоніті АВ–17–8 

в ОН–-формі. Вміст робочої фракції в аніоніті досягає 94 %, мінімальна щільності в ОН–

-формі дорівнює 1,1 г/см3. Активація функціональних груп аніоніту і досягнення 

максимально можливої динамічної сорбційної ємності можливі в кислому середовищі, 

однак промивні води мають лужну реакцію. Ця обставина стала однією з причин 

введення попередньої технологічної стадії – катіонітної обробки води за допомогою 

катіоніту КУ–2. Даний катіоніт володіє просторовою структурою з порожнинами. При 

набуханні його структура практично не змінюється, а збільшення обсягу відбувається 

за рахунок розсування полімерних ланцюгів. Другою причиною введення катіонування 

води є видалення іонів натрію, в присутності яких ємність аніоніту істотно знижується. 

Результати процесу катіонітної обробки промивних вод нафти наведено у таблиці 1. 

 

Таблиця 1 – Кількісні критерії процесу катіонітної обробки промивних вод нафти з 

початковою концентрацією Nа+ ‒іонів С1 = 5.48 ммоль/л і масою іоніту m = 20 г 

№ 
Кінцева концентрація іонів Nа+ 

(С2), ммоль/л 

Об’єм розчину до 

насичення іоніту, V, л 

СЄ, 

ммоль г‒1 

1 0,0 10,0 2,74 

2 0,0 15,0 4,11 

3 0,0 20,0 5,48 

4 0,0 25,0 6,85 

5 0,001 27,0 7,40 

6 0,002 30,0 8,19 

7 0,161 32,0 8,51 

8 0,351 34,0 8,72 

9 0,602 36,0 8,78 

10 0,718 37,0 8,81 

11 0,733 38,0 9,02 

12 0,788 39,0 9,15 

13 0,880 40,0 9,20 
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14 0,963 41,0 9,26 

15 0,971 41,3 9,31 

16 0,984 41,5 9,33 

17 1,032 42,0 9,34 

18 2,058 42,2 7,22 

19 2,553 42,5 6,22 

20 3,251 42,0 9,36 

21 1,003 42,0 6,26 

 

Після регенерації промивних вод вміст іонів натрію знижується. При постійній 

концентрації СNa
+ СЄ залежить від обсягу вод, що регенерують. Оптимальними 

вважаються №7–17 (табл. 1). Для ефективного використання іоніту в періодичному 

режимі співвідношення обсягів промивних вод до маси катіоніту не повинно 

перевищувати (1,6–2,1):1. 

При використанні іоніту в кількості 50 % (№20, табл. 1) по відношенню до 

оптимального (№17, табл. 1) об’єм вод, що регенерують, максимальний. Але при 

цьому іоніт КУ–2 не може поглинути все іони натрію. Залишкова їх кількість в елюаті 

висока і становить СNa
+ = 3,216 ммоль/л. Якщо взяти іоніт у кількості 150 % (№21, табл. 

1) по відношенню до оптимального (№17, табл. 1), то в елюаті концентрація іонів 

натрію буде низькою. При цьому іоніт використовується не повністю, його ємність 

становить всього 67 % від оптимального значення 9,34 ммоль/г (№17, табл. 1). 

Процес декарбонізації промивних вод нафти. При катіонітній обробці за 

результатом взаємодії іонів Н+, що вивільняються в воду за іонним обміном, і іонів 

СО3
2–, що присутні в промивних водах нафти, утворюється карбонатна кислота. За 

результатом вода на виході має рН ~ 3,0. Для підвищення рН (до необхідних 4,5–5) 

видаляють карбонатну кислоту, шляхом нагрівання до температур 30–45 °С (табл. 2). 

 

Таблиця 2 – Результати декарбонізації вод, що регенеруються 

№ Час декарбонізації, хв рН 

1 5 3,0 

2 10 3,2 

3 15 3,5 

4 20 3,7 

5 25 4,0 
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6 30 4,2 

7 35 4,5 

8 40 4,7 

9 45 5,0 

10 50 5,2 

11 55 5,5 

 

Відповідно до даних таблиці 2 час декарбонізації при визначеній температурі 

становить 35–45 хв. Це оптимальний проміжок часу для встановлення рН = 4,5–5,0, 

необхідного для аніонітної обробки. 

Процес аніонітної обробки промивних вод нафти. Вводу для регенерації 

після катіонітної обробки, що містить 8,45 ммоль/л іонів Cl–, фільтрують через аніоніт 

АВ–17–8. Результати процесу аніонітної обробки промивних вод нафти наведено в 

таблиці 3. Робоча ємність аніоніту залежить від маси хлорид-іонів у регенеруємих 

водах, тобто від їх обсягу при постійній концентрації СCl
–. Як видно з даних табл. 3, 

оптимальними є співвідношення №14–18. Тому для ефективного використання іоніту 

в періодичному режимі співвідношення обсягів промивних вод до маси іоніту не 

повинно перевищувати (0,33–0,36):1. 

 

Таблиця 3 – Кількісні критерії процесу аніонітної обробки промивних вод нафти з 

початковою концентрацією Cl–‒іонів С1 = 8,45 ммоль/л і масою іоніту m = 60 г 

№ 
Концентрація іонів Cl– 

(С2), ммоль/л 

Об’єм розчину до 

насичення іоніту, V, л 

СЄ, 

ммоль г–1 

1 0,000 5,0 0,70 

2 0,000 10,0 1,41 

3 0,001 15.0 2,11 

4 0,015 15,5 2,18 

5 0,034 16,0 2,24 

6 0,042 16,5 2,31 

7 0,056 17,0 2,38 

8 0,061 17,5 2,45 

9 0,075 18,0 2,51 

10 0,079 18,5 2,58 

11 0,082 19,0 2,65 

12 0,087 19,5 2,72 
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13 0,093 20,0 2,77 

14 0,098 20,3 2.83 

15 0,109 20,5 2,85 

16 0,122 20,7 2,87 

17 0,129 21,2 2,94 

18 0,139 21,5 2,98 

19 1,068 21,7 2,67 

20 1,823 22,0 2.43 

21 4,320 21,5 2,96 

22 0,135 21,5 1,99 

 

При використанні іоніту в кількості 50 % (№21, табл. 3) по відношенню до 

оптимального (№18, табл. 3) об’єм вод, що регенерують, максимальний. Однак при 

цьому аніоніт не може поглинути всі іони Cl–. Їх залишкова концентрація в елюаті 

висока 4,32 ммоль/л. Якщо використовувати іоніт у кількості 150 % (№22, табл. 3) до 

оптимального (№18, табл. 3), то концентрація хлорид-іонів в елюаті буде низькою, але 

іоніт використовується не повністю. Його ємність при цьому становить всього 66,8 % 

від оптимальної. 

Вміст хлорид-іонів у регенерируємій воді після аніонітної обробки знижується до 

необхідних за технологією обробки нафти концентрацій (0,14 ммоль/л). Тому вона 

знову може бути повернена в технологічний цикл промивки нафти. 

Процес регенерації іонітів. Іоніти необхідно регенерувати, тому режим 

проведення катіонування і аніонування періодичний. Іоніти необхідно замінювати при 

виснаженні їх іонообмінного шару. Для катіоніту: при досягненні в елюаті концентрації 

іонів Nа+ 1,0 ммоль/л, для аніоніту: концентрації іонів Cl– – 0,14 ммоль/л. Регенерацію 

іонітів проводять у періодичному режимі з низу до гори протягом 6–10 годин зі 

швидкістю 3–5 м/г. Регенерацію катіоніту проводять розчином 0,75 % сульфатної 

кислоти (2), а регенерацію аніоніту – 3% розчином натрій гідроксиду (3). 

2NaR + H2SO4 = Na2SO4 + H2R.    (2) 

RCl + NaOH = ROH + NaCl                (3) 

Для перевірки стійкості іонітів проведено 10 циклів регенерації промивних вод з 

подальшою регенерацією іоніту з використанням розчину складу: для катіоніту – СNa
+ = 5,48 

ммоль/л; для аніоніту – СCl
−  = 8,45 ммоль/л. При цьому приблизно 2 % іоніту втрачається 

при його перенесенні до розчину. Крім того, для поліпшення техніко-економічних показників 



111 

 

іонітів і розпушування їх верхніх шарів, іоніти промивають декарбонізованою водою в 

напрямку від низу до гори (табл. 4). Операцію відмивання вважають закінченою при рН = 7.  

 

Таблиця 4 – Об’єм декарбонізованої води для промивання катіоніту 

№ Співвідношення об’ємів 

катіоніту і води 

рН Співвідношення об’ємів 

аніоніту і води 

рН 

1 1:1 4,2 1:1 9,2 

2 2:1 4,8 2:1 9,0 

3 3:1 5,5 3:1 8,5 

4 4:1 6,3 4:1 8,2 

5 5:1 6,9 5:1 8,0 

6 6:1 7,0 6:1 7,6 

7 7:1 7,0 7:1 7,4 

8 – – 8:1 6,9 

9 – – 10:1 7,0 

10 – – 12:1 7,0 

 

За результатами таблиці 4 визначені оптимальні параметри відмивання іонітів. 

Як видно з наведених даних, для катіоніту оптимальні 5–7 об’ємів води на один об’єм 

катіоніту (№5–7, табл. 4), для аніоніту – 8–12 об’ємів води на один об’єм аніоніту (№8–

10, табл. 4 ). 

Технологія процесу регенерації промивних вод кавітаційної обробки 

нафти від хлорид-іонів. Очищення стічних вод нафти від хлорид-іонів і подальша 

регенерація іонітів поєднано в єдину технологічну схему (рис. 1), яка дозволяє 

практично повністю видалити іони Cl– з промивних вод нафти. Технологічна схема 

включає резервні колони з іонітами, що регенерують. 

Згідно з технологічним процесом (рис. 1) промивні води нафти, що регенерують, 

надходять до резервуару 1, де в процесі активного перемішування відбувається 

сорбція нафтових фракцій активованим вугіллям. Після фільтру 2, промивні води, що 

регенерують, відправляють на другу стадію очищення від нафтових фракцій, 

відповідно пропускають через резервуар з вугіллям 3 і фільтр 4. Активоване вугілля 

після сорбції нафтових фракцій може бути утилізовано, в тому числі і як горючий 

матеріал. Вода, очищена від фракцій нафти, надходить в робочу колону з катіонітом 

5. Контроль рН води на виході з колони 5 проводять в ємності 6. 
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Рисунок 1 – Схема іонообмінного очищення промивних вод нафти від хлорид-іонів 

 

Після катіонітної обробки з води видаляється вуглекислий газ у декарбонізаторі 

7. Потім вода надходить до колони з аніонітом 8 для очищення від аніонів, в тому числі 

і від хлорид-іонів. Після аніонітної обробки очищена вода повертається в цикл 

технологічного процесу на промивання нафти. Після насичення іонітів їх періодично 

регенерують. Під час регенерації до процесу очищення води включаються запасні 

колони: з катіонітом 9 і аніонітом 10. Регенерація і відмивання іонітів проводиться 

послідовно через блоки регенерації (БР І, БР ІІ) і блоки відмивання (БВ І, БВ ІІ). 

Спочатку розчин для регенерації (кислота або луг) з резервуару 11 (12) через ємність 

1рк (1ра) підводиться знизу, відповідно, до колон 9, 10. Розчин кислоти (лугу) 

фільтрується через іоніт в напрямку знизу вгору і надходить в регенераційні блок (БР 

І, БР ІІ) до ємності 2рк (2ра). На наступній стадії розчин кислоти (лугу) відповідно 

надходить до ємності 3рк (3ра). Після пропускання розчину для регенерації 

починається операція відмивання іонітів. При цьому декарбонізована вода з 

резервуару 13 через ємність 1пк (1па) підводиться знизу до колон для регенерації 9, 

10, фільтрується через іоніт в напрямку знизу вгору і надходить до блоку відмивання 

(БВ І, БВ ІІ) в ємність 2пк (2па). На наступній стадії відповідно надходить в ємність 3пк 

(3па). 

Таким чином, технологія, що розроблена, передбачає очистку промивних вод 

від залишкових фракцій нафти, дозволяє проводити очистку від хлорид-іонів до норм 

передбачених технологічним процесом і забезпечує повернення води після 

регенерації в оборотний цикл виробництва. Крім того, технологія економічна за 

рахунок ресурсозбереження та використання найбільш поширених і доступних марок 

іонітів. 
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Висновки 

Вивчено процес іонітного очищення води кавітаційної обробки нафти від 

хлорид-іонів. На підставі поданих експериментальних даних визначено оптимальні 

параметри його основних стадій: 

– очищення промивних вод від фракцій нафти шляхом її перемішування з 

порошком активованого вугілля і подальшого пропускання води через фільтр. Для 

повного очищення води від масляних фракцій необхідно повторення даних операцій 

двічі; 

– катіонітна обробка промивних вод у періодичному режимі: співвідношення 

об’ємів промивних вод до маси іоніту не повинно перевищувати (1,6–2,1):1; величина 

рН води після катіонітної обробки приблизно 3,0. Для підвищення рН (до необхідних 

4,5–5) видаляють карбонатну кислоту, шляхом нагрівання до температур 30–45 °С 

протягом 35–45 хв; 

– аніонітна обробка промивних вод у періодичному режимі: співвідношення 

об’ємів промивних вод до маси іоніту не повинно перевищувати (0,33-0,36):1; вміст 

хлорид-іонів у воді після аніонітної обробки зменшено до технологічних норм обробки 

нафти 0,06–0,14 ммоль/л; 

– регенерація катіоніту: у періодичному режимі з низу до гори 5–7 об’ємами 

0,75 % розчину сульфатної кислоти на один об’єм катіоніту зі швидкістю 3–5 м/г 

протягом 6–10 годин; 

– регенерація аніоніту: у періодичному режимі з низу до гори 8–12 об’ємами 3 % 

розчину натрій гідроксиду на один об’єм аніоніту зі швидкістю 3–5 м/г протягом 6–10 

годин. 

Розроблена технологія процесу іонітного очищення промивних вод нафти від 

хлорид-іонів. Показано, що іонообмінна регенерація включає технологію зниження 

концентрації хлорид-іонів в промивних водах нафти до технологічних стандартів 

очищення стічних вод, забезпечує повернення промивних вод нафти до 

технологічного циклу, передбачає маловідходність і економічність процесу за рахунок 

використання доступних іонітів. 
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УДК 504:556.11:167.1 

 

С. М. ОСТРОУМОВ 

 

РОЗРАХУНОК ТА ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМУ ПРОДУВКИ ПРОТОЧНОГО 

ВОДОСХОВИЩА - ОХОЛОДЖУВАЧА АТОМНОЇ АБО ТЕПЛОВОЇ 

ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ 

 

Показано, що продувка водосховища-охолоджувача (ВО) зменшує негативний 

вплив АЕС та ТЕС на навколишнє природне середовище. Розроблено методи 

розрахунку та оптимізації режиму продувки проточного ВО з урахуванням умов 

обмеженості об’єму води у ВО та витрати води, що скидається з ВО, а також умови 

поповнення ВО за час продувки до нормального підпірного рівня. Показано, що режим 

продувки розраховується неоднозначно, але ця неоднозначність усувається внаслідок 

оптимізації режиму продувки.  

Ключові слова: водосховище-охолоджувач електростанції, продувка 

водосховища-охолоджувача, режим продувки, регулювання витрати продувної води. 

 

Показано, что продувка водохранилища-охладителя (ВО) уменьшает 

негативное влияние АЭС и ТЭС на окружающую природную среду. Разработаны 

методы расчета и оптимизации режима продувки проточного ВО с учетом условий 

ограниченности объема воды в ВО и расхода воды, которая сбрасывается с ВО, а 

также  условия пополнения ВО за время продувки до нормального подпорного уровня. 

Показано, что режим продувки рассчитывается неоднозначно, но эта 

неоднозначность устраняется вследствие оптимизации режима продувки.  

Ключевые слова: водохранилище-охладитель электростанции, продувка 

водохранилища-охладителя, режим продувки, регулировка расхода продувочной 

воды.  

 

When using cooling water reservoirsm or so-called cooling ponds (CP) for the 

purpose of cooling condensers of turbines of thermal or nuclear power plants (TPP or NPP) 

the carbonate hardness of water CP increases, and carbonate scale is formed in turbine 

condensers. This leads to a significant overconsumption of fuel in the production of 

electricity, as well as to an increase in environmental pollution by combustion products of 

overspent fuel TPPs, or products of spent radioactive fuel disposal of nuclear power plants. 
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To prevent the formation of such carbonate scale, the CP purge is used - the periodic 

replacement of part of the water from the CP with fresh river water, which enters the CP 

during spring floods and has a lesser carbonate hardness than the CP water. During the 

purge of the CP with flowing water, the purge water is discharged from it, and the mode of 

regulation of the flow of the aforementioned water (purge mode) must be chosen so that at 

the end of the purge the carbonate hardness of the water is as low as possible. The main 

aim of this work is to develop methods for calculating and optimizing the mode of flowing 

water CP purge, while taking the method of regulating the flow of purge water, the conditions 

of limited flow and volume of water in the CP, as well as the conditions of replenishment 

during the purge to normal support level into account. This paper proposes a mathematical 

formulation and method of numerical solution of the calculation and optimization problems 

of the purge mode for flow CP; sets a number of necessary conditions for the existence of 

a solution to this problem; shows that the CP purge mode is calculated ambiguously, 

however this ambiguity is eliminated due to the optimization of the purge mode - the choice 

of such a mode for which the carbonate hardness of the CP water at the end of the purge is 

the lowest.  

Key words: power plant cooling pond, carbonate hardness of water, carbonate scale 

crust, purge of the cooling pond, purge mode, regulation of purge water flow.  

 

 Існує два типи водосховищ – охолоджувачів (ВО): проточні та наливні [1]. У даній 

роботі розглядається проточне ВО, яке  відрізняється від наливного тим, що річкова 

вода безперервно надходить у проточне ВО та скидається з нього самопливом, 

причому витрату води, що скидається з ВО, можна  регулювати, змінюючи відкриття 

вихідних отворів водоскидних споруд. 

При використанні ВО для охолодження конденсаторів турбін АЕС та ТЕС 

збільшується карбонатна жорсткість води ВО, внаслідок чого у конденсаторах турбін 

утворюється карбонатний накип, що призводить до значної перевитрати пального при 

виробленні електроенергії [1, 2]. Через це збільшується забруднення атмосферного 

повітря продуктами згоряння пального ТЕС та виникають екологічні проблеми щодо 

утилізації або захоронення відпрацьованого перевитраченого радіоактивного палива 

АЕС. Окрім цього, при охолодженні конденсаторів турбін з використанням ВО 

збільшується концентрація усіх речовин у воді ВО, тобто якість цієї води погіршується, 

а отже, погіршується і якість води у річці, що витікає з ВО. Це також призводить до 

негативних екологічних наслідків. Тому для зменшення негативного впливу АЕС та 
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ТЕС на навколишнє природне середовище необхідно здійснювати заходи щодо 

боротьби з утворенням карбонатного накипу у конденсаторах турбін. 

Одним із найбільш ефективних методів боротьби з утворенням карбонатного 

накипу є продувка ВО – періодична заміна частини води ВО свіжою річковою водою, 

яка надходить у ВО під час весняної повені та має карбонатну жорсткість меншу, чим 

вода ВО [1, 2]. Внаслідок продувки, як правило, зменшується не тільки карбонатна 

жорсткість води ВО, а й концентрація речовин у воді ВО. Щоби це зменшення було 

більш суттєвим, перед початком продувки (початком весняної повені) здійснюється 

скид води з ВО та рівень води у ВО стає менше нормального підпірного рівня (НПР) 

[1, 2]. Під час продувки з ВО скидається продувна вода, причому з такою витратою, 

щоби внаслідок поповнення ВО річковою водою рівень води у ВО наприкінці продувки 

досяг НПР [1, 2]. Чим менше карбонатна жорсткість води ВО наприкінці продувки, тим 

менше можливостей щодо подальшого утворення карбонатного накипу у 

конденсаторах турбін [1, 2]. Тому головне завдання продувки ВО – таке регулювання 

витрати продувної води, яке забезпечує якомога менше значення карбонатної 

жорсткості води ВО наприкінці продувки.  

Продувку ВО доцільно виконувати так, щоби вона складалася з низки етапів 

продувки, на кожному з яких витрата продувної води підтримується постійною. Режим 

продувки є заданим, якщо визначені кількість і тривалість етапів продувки та витрата 

продувної води на кожному з етапів. 

В роботі [2] рекомендується використовувати продувку ВО для боротьби з 

утворенням карбонатного накипу у конденсаторах турбін, але питання щодо режиму 

продувки не розглядаються. В роботі [1] розглядається розрахунок продувки ВО за 

умови, що під час продувки вода з ВО не скидається. Але з проточного ВО вода має 

скидатися безперервно, причому з витратою, яка не менше витрати санітарного 

попуску води. В роботі [3] розглядається розрахунок та оптимізація режиму скидання 

зворотної води з накопичувача забруднених стічних вод, але спосіб регулювання 

витрати зворотної води, її залежність від якихось факторів та відповідні обмеження 

цієї витрати не розглядаються. 

Метою даної роботи є розроблення методів розрахунку та оптимізації режиму 

продувки проточного ВО з урахуванням, зокрема, способу регулювання витрати 

продувної води та відповідних обмежень величини цієї витрати. 

  

 1. Визначення кількості і тривалості етапів продувки. Гідрограф повені 

Оскільки продувка складається з низки етапів, маємо: 
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=

=
m

i
i

1

 ,                                                    (1.1)  

де i  - тривалість i  - го етапу продувки;  - тривалість продувки (тривалість весняної 

повені); m - кількість етапів продувки. 

При збільшені m  покращується результат оптимізації режиму продувки (розділ 

5), але при цьому суттєво зростає комп’ютерний час оптимізації. Тому конкретне 

значення величини m  визначається за результатами відповідних комп’ютерних 

розрахунків. При достатньо великому значенні m  результат оптимізації режиму 

продувки практично не залежить від m , і тому можна покласти mi / =  ( i = 1, 2, …, 

m ). В іншому випадку для визначення тривалості i  етапів продувки доцільно 

використовувати гідрограф повені - залежність витрати G  річкової води від часу t

під час весняної повені (рис. 1). При цьому тривалість i  етапів продувки 

рекомендується вибирати так, щоб різниця між значеннями витрати G  на початку і 

наприкінці етапів була приблизно однаковою, та щоби один із етапів закінчувався у 

момент часу, коли витрата )(tG  досягає максимального значення (рис. 1). 

Відзначимо, що гідрограф повені використовується також для розрахунку режиму 

продувки (розділ 4). 

В роботі [4] гідрограф повені рекомендується задавати формулою 

                                            
)(/)](1[ 2

10)( txtxGtG −−
= ,                               (1.2)  

де t  - час, що відраховується від початку повені; = /)( ttx ; G ,  ,   - задані 

додатні параметри, визначення яких описується в роботі [4]. 

 

Рисунок 1 – Приклад гідрографа весняної повені )(tG : кількість етапів продувки m

= 10; 1 , 2 , …, 10  - тривалості етапів продувки. 
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Але формулу (1.2) не можна використовувати при досить малих значеннях t , 

бо з цієї формули випливає, що 0)( →tG  при 0→t . Тому замість формули (1.2) 

рекомендується використовувати  формулу (1.3): 

                                            
)(/)](1[

0

2

10)( txtxGGtG −−
+= ,                                       (1.3) 

де )0(0 GG =  - задане значення витрати )(tG  на початку повені (при 0=t ).  

 

 Відзначимо, що при  t0 , як правило,  виконується умова 

                                                            max0 )( GtGG  ,                                         (1.4)        

де  +== GGGG 0max )( . 

На рис. 1 в якості прикладу наведений графік функції )(tG , яка розрахована за 

формулою (1.3) при 0G  = 5 м3/c, maxG  = 295 м3/c,   = 0,6,   = 15 діб. 

 

2. Розрахунок максимальної витрати продувної води та регулювання 

витрати цієї води 

 Одною з основних гідротехнічних характеристик ВО є витрата води ĝ , яка 

скидається з ВО при повному відкритті вихідних отворів водоскидних споруд. Витрата 

ĝ  залежить від геометричного напору h  [5], тобто )(ˆˆ hgg = , а напір h  залежить від 

об’єму V  води у ВО, тобто )(Vhh = . Якщо функції )(ˆ hg  та )(Vh  відомі, то вони 

задають функцію )(ˆ Vg , причому саме ця функція використовується для розрахунку 

режиму продувки (розділ 4). Розглянемо, як можна наближено розрахувати функцію 

)(ˆ Vg , якщо функції )(ˆ hg  та )(Vh  невідомі. 

 Витрату )(ˆ hg  можна оцінити за формулою [5] 

                                                           hhg =)(ˆ ,                                                (2.1) 

де величина   характеризує пропускну спроможність водоскидних споруд ВО. 

 При цьому практично завжди відома витрата води 

                                                          )(ˆmax НПРhgg = ,                                            (2.2) 

де НПРh  - геометричний напір при НПР. 

 Із (2.1), (2.2) знаходимо: 

                                                   НПРhhghg max)(ˆ = .                                          (2.3) 
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Як правило, функцію )(Vh можна вважати лінійною, тобто 

                                                 += VVh )( .                                                        (2.4) 

За визначенням геометричного напору h маємо [5]: 

                          0)( =РМОVh ,    НПРНПР hVh =)( ,                                         (2.5) 

де НПРV  та РМОV  - значення об’єму V  при НПР та при рівні мертвого об’єму. Із 

(2.3) – (2.5) випливає, що 

                                    )/()()(ˆ max РМОНПРРМО VVVVgVg −−= .                          (2.6)  

Таким чином, функцію )(ˆ Vg  можна розрахувати за формулою (2.6). 

Розглянемо регулювання витрати продувної води.  

Якщо вихідні отвори випуску води з ВО відкриті не повністю, то витрата g

продувної води залежить не тільки від об’єму V , а й від ступеню відкриття вихідних 

отворів та . При цьому, якщо відкриття водовипуску не змінюється, то витрата g  

зростає при збільшенні V , а  якщо об’єм V  не змінюється, то витрата g  зростає при 

збільшенні відкриття водовипуску. Тому витрата продувної води регулюється 

наступним чином.  

На початку i  - го етапу продувки встановлюється відповідне задане значення 

витрати igg = . Якщо на цьому етапі об’єм V  збільшується (зменшується), то 

відкриття водовипуску зменшується (збільшується), причому так, щоби витрата g  

змінювалася якомога менше. Очевидно, що для такого регулювання витрати g

водовипуск має бути обладнаний відповідними водомірними та водорегулюючими 

пристроями.  

З описаного вище регулювання витрати продувної води випливає, що 

                        ( ))(ˆ),(ˆmin 1 iii VgVgg −      ( =i 1,2, …, m ),                         (2.7)  

де 1−iV  та iV  значення об’єму V  на початку та наприкінці i  - го етапу продувки. 

 

3. Формулювання задачі розрахунку режиму продувки 

Оскільки величини m , i  вважаються заданими (розділ 1), для розрахунку 

режиму продувки достатньо розрахувати витрати ig  продувної  води на етапах 

продувки. Ці витрати розраховуються з урахуванням наступних умов. 

Умова обмеженості об’єму води у ВО:  

                                     НПРVtVV  )(0          (  t0 ),                                (3.1) 
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де )(tV  - об’єм води у ВО в залежності від часу t ; 0V  - значення об’єму V  на початку 

продувки.  

Умови поповнення ВО за час продувки від об’єму  0V  до об’єму  НПРV : 

                                      0)0( VV = ,    НПРVV =)( .                                       (3.2) 

Умова обмеженості витрати продувних вод на етапах продувки (з урахуванням 

умови (2.7)):  

                           ( ))(ˆ),(ˆmin 1min iii VgVggg −    ( =i 1,2, …, m ),             (3.3)  

де ming  - мінімально допустима (санітарна) витрата води, що скидається з ВО. 

Задача розрахунку режиму продувки формулюється так: враховуючи умови (3.1) 

– (3.3), необхідно розрахувати витрати 1g , 2g , …, mg  при заданих значеннях величин 

m , 1 , 2 ,…, m , НПРV , РМОV , 0V , ming , maxg , 0G , G ,  ,  .  

 

4. Розрахунок режиму продувки 

 Рівняння водного балансу ВО під час продувки має такий вигляд: 

                                             )()( tgtG
dt

dV
−=             (  t0 ).                           (4.1) 

Враховуючи, що max)(ˆ gVg  (розділ 2), із (3.3) знаходимо: 

                                                   maxmin ggg i    ( =i 1,2, …, m ).                       (4.2) 

Рівняння (4.1) та умови (3.1), (3.2), (4.2) накладають певні обмеження на 

величини ming , maxg . Розглянемо ці обмеження. 

Якщо )0(0min GGg = , то, відповідно до (4.2), маємо )0(1 Gg  , а отже із (4.1) 

випливає, що на першому етапі продувки при  0→t  об’єм )(tV  буде зменшуватися, 

тобто порушиться умова(3.1). Тому повинна виконуватися умова   

                                                       0min Gg  .                                               (4.3)  

Якщо maxmax Gg  , то із (4.1), (4.2) випливає, що при maxGG =  об’єм V  буде 

збільшуватися. Це може призвести до переповнення ВО під час екстремального 

паводку, коли maxGG  . Тому повинна виконуватися умова  

                                                      maxmax Gg  .                                            (4.4) 

 Уведемо моменти часу 
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                                             00 =t ,         
=

=
i

j
jit

1

    ( =i 1,2, …, m ).                  (4.5) 

Оскільки на i - му етапі продувки constgtg i ==)( , інтегруючи рівняння (4.1) на 

інтервалах часу itt 0  ( =i 1,2, …, m ) та враховуючи (1.1), (3.2), (4.5), знаходимо 

                                        
=

−+=
i

j
jjii gWVV

1
0      ( =i 1,2, …, m ),                      (4.6) 

                                             НПРm

m

j
jj VVWg −+=

=
0

1

,                                         (4.7) 

де     )( ii tVV = ,      =
it

i dttGW

0

)( ,      


=

0

)( dttGWm . 

Відзначимо, що функція )(tG  задана (розділ 1), і тому інтеграли, які задають 

величини 1W , 2W , … , mW , можна розрахувати, наприклад, методом трапецій [6]. 

  Із (4.6) та умови (3.1), яка записана у моменти часу 1t , 2t , … , mt , одержимо: 

                                  
=

−+
i

j
ijjНПРi WgVVW

1
0     ( =i 1,2, …, m ).                 (4.8) 

Із (2.6), (4.6) випливає, що витрати )(ˆ 1−iVg  та )(ˆ iVg , які входять у (3.3), є 

заданими функціями витрат 1g , 2g , …, mg . 

Таким чином, розв’язок задачі розрахунку режиму продувки (задачі РРП) 

полягає у знаходженні сукупності величин 1g , 2g , …, mg , які задовольняють умовам 

(3.3), (4.2), (4.7), (4.8). 

Розглянемо умови існування розв’язку задачі РРП. 

Із (4.2) випливає, що  

                               
= ==


i

j

i

j
jjj

i

j
j ggg

1 1
max

1
min      ( =i 1,2, …, m ).              (4.9) 

Можна довести, що умови (4.9), (4.8) (а отже, й умови (4.2), (4.8)) не суперечать 
одна одній лише у випадку, коли виконуються умови 

         i

i

j
j Wg 

=1
min ,   НПРi

i

j
j VVWg −+

=
0

1
max    ( =i 1,2, …, m ).       (4.10) 

Це означає, що задача РРП не має розв’язку, якщо не виконуються умови (4.10). 

Але ці умови виконуються. Дійсно, із (1.4), (4.3) випливає, що )(min tGg  . Інтегруючи 
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обидві частини цієї нерівності на інтервалі часу itt 0 , знаходимо, що перша з умов 

(4.10) виконується. Аналогічно (з використанням (1.4), (4.4)) доводиться, що друга з 

умов (4.10) також виконується.  

 З умови (4.9), яка записана для mi = , та умов (1.1), (4.7) випливає, що 

                       mНПРmНПР WgVVWgV −+−+ max0min .                             (4.11) 

Із (4.10) при mi =  випливає, що права частина подвійної нерівності (4.11) 

виконується. Тому для існування розв’язку задачі РРП необхідно забезпечити 

виконання лівої частини нерівності (4.11). Окрім цього повинна виконуватися умова 

                                             min0 )( gVg 


,                                                  (4.12) 

бо інакше порушиться ліва частина нерівності (3.3) при i = 1. 

 Із (2.6), (4.12) знаходимо: 

                                             )(
2
max

2
min

0 РМОНПРРМО VV
g

g
VV −+ .                            (4.13) 

 Враховуючи (3.1), (4.11), (4.13), одержимо: 

       НПРmНПРРМОНПРРМО VVWgVVV
g

g
V 














−+−+ 0min2

max

2
min ),(max .         (4.14) 

 Таким чином, якщо значення об’єму 0V  не лежить у діапазоні (4.14), то задача 

РРП не має розв’язку. 

Щоби описати метод розв’язку задачі РРП, розглянемо випадок, коли 3=m .  

В цьому випадку умови (4.2), (4.7) записуються так: 

          max1min ggg  ,   max2min ggg  ,   max3min ggg  ,                   (4.15) 

                                       НПРVVWggg −+=++ 03332211 .                             (4.16)          

На кожному з інтервалів, що задаються першими двома нерівностями (4.15), 

виберемо Р +1 розрахункових точок  з координатами  

Рggkgg k /)( minmaxmin,1 −+= , Рggsgg s /)( minmaxmin,2 −+=  ( sk, = 0, 1, …, Р ). 

Із (4.16) випливає, що кожній парі розрахункових точок з координатами  kgg ,11 = , 

sgg ,22 =  відповідає значення 32,21,1033 /)( −−−+= skНПР ggVVWg . Якщо це 

значення задовольняє останній із нерівностей (4.15), причому виконуються умови 

(3.3), (4.8) (для i = 1, 2, 3), то вказаний вище набір величин 1g , 2g , 3g  є розв’язком 

задачі РРП. Враховуючи це, та перебираючи усі пари розрахункових точок з 
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координатами kg ,1 , sg ,2 , можна визначити певну кількість розв’язків задачі РРП. 

Аналогічним методом визначаються розв’язки задачі РРП при 3m . Таким чином, 

режим продувки розраховується неоднозначно. Але цю неоднозначність можна 

усунути, оптимізуючи режим продувки. 

5. Оптимізація режиму продувки 

 Мета оптимізації режиму продувки така: серед розрахованих режимів продувки 

треба вибрати такий режим, для якого карбонатна жорсткість води ВО наприкінці 

продувки є найменшою. 

 Для оптимізації режиму продувки використовується наступне рівняння балансу 

карбонатної жорсткості води ВО: 

                                          CtgCtGCV
dt

d
св )()()( −= ,                                           (5.1) 

де C  та свC  - карбонатна жорсткість води ВО та свіжої річкової води (величина свC  

вважається заданою);  constgtg i ==)( ,  якщо  ii ttt −1  ( =i 1,2, …, m ). 

Початкова умова до рівняння (5.1) записується так: 

                                                            0)0( СС = ,                                                    (5.2) 

де 0С  - задана карбонатна жорсткість води ВО на початку продувки. 

 Розв’язуючи рівняння (5.1) відносно похідної dtdC /  та враховуючи (4.1), 

одержимо: 

                                                           
V

СCG

dt

dC св )( −
= .                                        (5.3)  

 Розв’язуючи систему рівнянь (5.3), (4.1) з початковими умовами (5.2), (3.2) 

чисельним методом Рунге – Кутта [6], можна розрахувати карбонатну жорсткість )(С  

наприкінці продувки, яка відповідає розглядуваному режиму продувки з витратами 1g , 

2g , …, mg . 

 Оптимізацію режиму продувки доцільно виконувати у процесі перебору 

розрахованих режимів продувки (розділ 4). Якщо при цьому переборі для чергового 

режиму продувки величина )(С  менше, чим для попереднього режиму, то 

оптимальним вважається черговий режим. Внаслідок такого перебору розрахованих 

режимів продувки буде визначений оптимальний режим, при якому карбонатна 

жорсткість )(С  є найменшою.  
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Висновки 

1. Продувка проточного водосховища-охолоджувача (ВО) дозволяє зменшити 

забруднення навколишнього природного середовища продуктами згоряння пального 

ТЕС та відпрацьованим радіоактивним паливом АЕС. Окрім цього, внаслідок 

продувки, як правило, поліпшується якість води ВО та якість води у річці, що витікає з 

ВО. 

2. Запропоновано математичне формулювання та метод чисельного розв’язку 

задачі розрахунку і оптимізації режиму продувки проточного ВО з урахуванням 

способу регулювання витрати продувної води, умов обмеженості цієї витрати та 

об’єму води у ВО, а також умови поповнення ВО за час продувки до нормального 

підпірного рівня. 

3. Встановлено низку умов існування розв’язку задачі розрахунку режиму 

продувки. Зокрема, визначений діапазон, в якому повинно знаходитися значення 

об’єму води у ВО на початку продувки. 

4. Показано, що режим продувки ВО розраховується неоднозначно, але ця 

неоднозначність усувається внаслідок оптимізації режиму продувки – вибору такого 

режиму, для якого карбонатна жорсткість води ВО наприкінці продувки є найменшою. 
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