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УДОСКОНАЛЕННЯ  ПРАВИЛ ОХОРОНИ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД  
УКРАЇНИ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ  ЗВОРОТНИМИ ВОДАМИ

Розглянуто недоліки чинних Правил охорони поверхневих вод України 
від забруднення зворотними водами  та обґрунтовано необхідність удо-
сконалення цих Правил. Показано, що  незважаючи на зменшення річних 
обсягів скидання забруднених зворотних вод, екологічний стан поверхневих 
водних об’єктів України залишається незадовільним. Це, зокрема,  пов’язано 
з негативним впливом дифузних джерел забруднення на екологічний стан 
поверхневих водних об’єктів. З метою врахування дифузних джерел забруд-
нення та засмічення запропоновано розширення сфери дії Правил та нову 
назву – «Правила охорони поверхневих вод від забруднення і засмічення». 
З урахуванням  вимог до якості води водних об’єктів, які діють в країнах 
ЄС, запропоновано основні зміни до Правил охорони поверхневих вод України 
від забруднення зворотними водами. 

Ключові слова: охорона поверхневих вод, зворотні води, екологічні про-
блеми, дифузні джерела забруднення,  засмічення, забруднюючі речовини.

Постановка та стан проблеми. Актуальність перегляду Правил 
охорони поверхневих вод України від забруднення зворотними водами 
[1] (далі – Правила) обумовлена тим, що низка  їх положень є  застарі-
лими та такими, що не відповідають сучасним вимогам [2]. Зокрема, 
суттєвим недоліком Правил є відсутність басейнового принципу 
розрахунку гранично допустимих скидів (ГДС) речовин, як це було 
передбачено в «Інструкції про порядок розробки та затвердження гра-
нично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об’єкти із зворотними 
водами» [3]. Крім того, деякі положення Правил суперечать Водному 
кодексу України [4]. Наприклад, п.18 Правил визначає метою встанов-
лення нормативів ГДС забруднюючих речовин «поетапне поліпшення 
якості води і дотримання санітарно-гігієнічних нормативів у місцях 
розташування водозаборів, рибогос подарських – у водних об’єктах 
комплексного використання», що не відповідає ст. 38 Водного кодек-
су України, де метою встановлення нормативів ГДС забруднюючих 
речовин є поетапне досягнення екологічного нормативу якості водних 
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об’єктів. Необхідність перегляду Правил зумовлена також потребою у 
врахуванні вимог, які діють в країнах ЄС [5-7], до якості води водних 
об’єктів. Крім того,  актуальність перегляду Правил пов’язана з тим, 
що стан поверхневих вод в Україні продовжує погіршуватися, а діючі 
Правила спрямовані на попередження надходження забруднюючих 
речовин лише зі зворотними водами та не враховують дифузні дже-
рела забруднення. Чинні Правила не розглядають процеси засмічення 
поверхневих водних об’єктів. Удосконалення Правил сприятиме по-
передженню забруднення та засмічення поверхневих вод,  створенню 
безпечних умов водокористування. 

Мета цієї роботи – розроблення пропозицій щодо удосконален-
ня  Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними 
водами,  затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 
25.03.1999 р. № 465 [1]. 

Результати досліджень. Аналіз даних щодо використання та 
охорони водних ресурсів України підприємствами протягом 1995–
2012 рр. [8] свідчить, що кількість забраної води з природних водних 
об’єктів за цей період зменшилась у 1,76 разу, загальне відведення 
зворотних вод зменшилось в 1,85 разу, у тому числі забруднених вод – 
в 3,06 разу (рис. 1). Як видно з наведеного графіка, починаючи від 

2007 р. в Україні спостерігається  зменшення річних обсягів скидання 
забруднених зворотних вод. Ця тенденція продовжувалася і в 2012 р. 

Аналіз результатів спостережень за якістю поверхневих вод [9]  
свідчить, що не зважаючи на зменшення річних обсягів скидання 
забруднених зворотних вод, екологічний стан поверхневих водних 
об’єктів України залишається незадовільним. Наприклад,  протягом 
2012 р. у річних водах спостерігався високий рівень забруднення (знач-
не перевищення ГДК речовин) за такими показниками: азот амонійний, 
азот нітритний, БСК, ХСК, нафтопродукти та важкі метали (залізо за-
гальне, цинк, хром загальний та нікель). Це значною мірою пов’язано 
з суттєвим негативним впливом дифузних джерел забруднення на 
екологічний стан поверхневих водних об’єктів. Отже, чинні Правила 
охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами не за-
безпечують виконання нормативних вимог до якості поверхневих вод.

Відсутність у Правилах басейнового принципу розрахунку ГДС 
речовин призводить до того, що цей розрахунок здійснюється без ура-
хування розташування випусків стічної води вище і нижче за течією 
річки, і як наслідок, до нерівномірного використання асиміляційної 
здатності річок. Водокористувачі, випуски яких розташовані вище 
за течією річки, опиняються у вигіднішому становищі порівняно з 
водокористувачами, випуски яких розташовані нижче за течією. При 
цьому у фонових створах, розташованих нижче за течією річки, суттє-
во погіршується якість води, і для водокористувачів встановлюються 
більш жорсткі вимоги до очищення стічної води, ніж до стічної води 
очисних споруд, розташованих вище за течією. Необхідно звернути 
увагу, що у попередніх Правилах охорони поверхневих вод [10] 
відзначалась доцільність проведення розрахунків ГДС речовин для 
всього річкового басейну або водогосподарської ділянки з урахуван-
ням взаємного впливу скидів зворотних вод.

Відсутність басейнового принципу розрахунку норм ГДС речовин 
взагалі суперечить вимогам до встановлення нормативів (лімітів) на 
скиди забруднюючих речовин у країнах ЄС.

Основні вимоги щодо охорони поверхневих вод, які діють у краї-
нах ЄС, наведено у Водній Рамковій Директиві ЄС 2000/60/ЄС (ВРД, 
[5]). Вимоги документа спрямовані на поступове зменшення скидів 
небезпечних речовин у водні об’єкти та усунення скидів пріоритетних 
небезпечних речовин. Для реалізації екологічної політики в країнах 

Рис. 1. Динаміка річних обсягів скидання забруднених зворотних вод 
в Україні, млн м3 (1995–2012 рр.)
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ЄС використовується принцип «той, хто забруднює – платить» та 
басейновий  принцип управління річковим басейном та інші прин-
ципи, а саме:

• принцип додержання екологічного стандарту якості води – 
полягає у встановленні допустимої концентрацій речовин у 
зворотних водах таким чином, щоб не порушувати екологічні 
стандарти якості довкілля (СЯД) щодо якості води у певних 
створах нижче за течією від випуску зворотних вод;

• принцип додержання найкращих доступних технологій – по-
лягає у встановленні допустимої концентрації речовин у зво-
ротних водах, виходячи з використання найкращих доступних 
технологій.

Головним механізмом додержання норм якості води водних 
об’єктів, зокрема, річкових систем, у країнах ЄС є встановлення ELV 
(emission limits values – граничних величин емісії) речовини. Вели-
чина ELV визначає максимальну масу певної речовини у зворотній 
воді або концентрацію, яку не можна перевищувати упродовж одного 
або декількох періодів часу та яку можна відвести до водного об’єкта 
зі зворотними водами (аналог гранично допустимого скиду (ГДС)  
речовини, який діє в Україні). Водокористувачі, які скидають зво-
ротні води, повинні мати ліцензії на скид речовин, в яких наводяться 
встановлені ELV речовин. Визначення ELV речовин здійснюється, 
виходячи з необхідності додержання норм якості води водних об’єктів 
та використання найкращих доступних технологій (Best Available 
Techniques – BAT) щодо очищення зворотних вод [5]. Норми якості 
води у водному об’єкті повинні додержуватися на певній відстані від 
випуску зворотних вод [6]. Основні вимоги, які діють у країнах ЄС 
щодо встановлення допустимої концентрації речовин у зворотних 
водах, викладено у Директивах [5–7]. 

Для дифузних джерел забруднення (дифузних впливів) застосо-
вуються методи регулювання, що включають, якщо потрібно, най-
кращій екологічний досвід. 

Відповідно до ВРД, якщо СЯД у водному об’єкті не досягається 
за умови використання вимог до скиду зворотних вод на рівні ВАТ, 
то до якості зворотних вод необхідно застосовувати більш жорсткі 
вимоги щодо очищення зворотних вод.

У подальших директивних документах країн ЄС, а саме в Дирек-
тиві 2008/105/ЄС від 16.12.2008 р. про стандарти якості довкілля 
в галузі водної політики [6], наведено СЯД для 33 пріоритетних 
речовин. У Директиві 2013/39/ЄС від 12.04.2013 р. [7] вже наведено 
СЯД для 45 пріоритетних речовин.  У ст. 4 Директиви  2008/105/ЄС 
визначається, що країни – члени ЄС можуть встановлювати поблизу 
скидів зворотних вод зони змішування (рис. 2). Відповідно до цієї 
статті концентрація однієї речовини чи декількох речовин у зоні 
змішування може перевищувати відповідні СЯД за умови, що ці 
стандарти додержуються в інших частинах водного об’єкта.

Відповідно до Директиви 2008/105/ЄС, зона змішування (mixing 
zone) – це зона, де здійснюються процеси розбавлення зворотних 
вод поверхневими водами. Вона починається у створі випуску зво-
ротних вод та закінчується нижче цього створу (за течією) на певній 
відстані від нього. У країнах ЄС для річок довжина зони змішування 
приймається приблизно в 10 разів більшою за ширину річки, але, як 
правило, не більше 1000 м [11–13]. На початку зони змішування, у 
зворотних водах, концентрація забруднюючої речовини не повинна 
перевищувати значення, яке відповідає BAT; наприкінці зони змі-
шування концентрація забруднюючої речовини не повинна переви-
щувати значення, що відповідає СЯД.

З метою врахування дифузних джерел забруднення та засмічення 
запропоновано розширення сфери дії Правил та нову назву – «Пра-
вила охорони поверхневих вод від забруднення і засмічення». 

Рис. 2. Схема визначення зони змішування
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У  нових Правилах доцільно ввести окремі розділи, а саме: 
• вступ;
• сфера застосування;
• терміни та визначення понять;
• загальні положення;
• охорона поверхневих вод від забруднення;
• охорона поверхневих вод від засмічення; 
• контроль за забрудненням поверхневих вод.
До нових Правил пропонується включення таких основних по-

ложень: 
• у межах зони змішування допускається перевищення нор ма-
ти вів якості води за умови неперевищення цих нормативів 
у контрольному створі. Довжина зони змішування залежить 
від характеристик поверхневого водного об’єкта. Для рі-
чок вона приймається рівною 20 х В (В – ширина річки, м), 
але не більше 500 м; для водойм довжина зони змішування 
визначається залежно від конкретних умов, але не більше 
500 м та не менше довжини зони початкового розбавлення. 
Контрольний створ, у якому мають дотримуватися нормативи 
якості води для безпечного водокористування, встановлюється 
на межі зони змішування;

• на ділянках водних об’єктів,  які використовуються  для  задово-
лення питних і господарсько-побутових потреб, контрольний 
створ встановлюється на відстані одного  кілометра  вище  від  
най ближчого  за течією  пункту  водокористування,  а  на  аква торії 
водойм – у радіусі одного кілометра від пункту водокористуван-
ня. Крім того, у контрольному створі не повинна погіршуватися 
існуюча категорія якості води поверхневого водного об’єкта;

• нормативи ГДС забруднюючих речовин встановлюються з ме-
тою поетапного досягнення екологічного нормативу якості 
води водних об’єктів (1–3 категорія якості води відповідно до 
[14–15]). На першому етапі досягаються нормативи якості води 
для безпеки водокористування (ГДК для задоволення питних, 
господарсько-побутових та рекреаційних потреб населення 
або ГДК для потреб рибного господарства) зі збереженням 
існуючої категорії якості води водного об’єкта. На подальших 

етапах за рахунок проведення комплексу водоохоронних заходів 
досягається екологічний норматив якості води; 

• нормативи ГДС речовини встановлюються на підставі роз ра хун-
ків розбавлення зворотних вод у водному об’єкті та врахування 
найкращих доступних технологій очищення зворотних вод; 

• якщо на певній ділянці водотоку існують декілька близько 
розташованих випусків зворотних вод, нормативи ГДС забруд-
нюючих речовин встановлюються одночасно для всіх випусків 
зворотних вод на цій ділянці з урахуванням їх взаємного впливу 
(тобто за басейновим принципом);

• розрахунки кратності розбавлення для визначення ГДС речо-
вини здійснюються: 

 – для незарегульованих водотоків – з урахуванням мінімаль-
них середньомісячних витрат води (для гідрологічних се-
зонів року 95%-ної забезпеченості), тобто розраховуються  
ГДС речовини для різних сезонів року;

 – для зарегульованих водотоків – з урахуванням гарантованих 
витрат вод водотоку нижче греблі (санітарного попуску);

• допустимі концентрації речовини у зворотних водах не пови-
нні перевищувати концентрацій, які відповідають найкращім 
доступним технологіям очищення зворотних вод. 

Для запобігання та усунення негативного впливу дифузних джерел 
на поверхневі водні об’єкти в нових Правилах запропоновано вклю-
чати до регіональних екологічних програм такі заходи:

• організаційно-господарські:
 – раціональне використання і захист від ерозії природних 
кормових угідь шляхом  посіву багаторічних трав з метою 
залуження, створення культурних пасовищ і сінокосів, за-
стосування добрив, зрошення і осушення там, де необхідно;

 – організація лісового господарства шляхом посадки полеза-
хисних, яружно-балочних та інших лісонасаджень;

 – регулювання стоку талих і зливових вод, створення водо-
стійкої поверхні і запобігання змиву ґрунту; 

• у галузі тваринництва:
 – ліквідація збірників забруднюючих стоків, полігонів, гноє-
сховищ у прибережній та водоохоронній зонах; 
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 – запобігання переповненню полігонів і гноєсховищ стоками 
та їх розмиву через гребінь дамб шляхом їх нарощування 
й укріплення. 

 – забезпечення безстічності схем утилізації гною; 
 – гідротехнічні, гідромеліоративні:
 – створення протиерозійних валів (тераси з широкою осно-
вою); 

 – створення водозатримувальних лиманів; 
 – будівництво водовідвідних та водорозпилювальних валів 
та канав; 

 – будівництво водоскидних споруд (лотоки, перепади, кон-
солі); 

•  лісомеліоративні:
 – створення водорегулювальних лісосмуг у малолісних ра-
йонах; 

 – створення водоохоронних лісових насаджень навколо 
ставків і водойм; 

 – створення суцільних протиерозійних лісопосадок на сильно 
еродованих крутосхилах і землях, непридатних для вико-
ристання в сільському господарстві; 

 – виконання лісомеліоративних протияружних заходів (пере-
ведення поверхневого стоку у внутрішньоґрунтовий, збіль-
шення протиерозійної стійкості ґрунту, розосередження 
поверхневого стоку й скріплення ґрунту). 

До нових Правил пропонується включити два додатки. У додат-
ку А доцільно навести нормативні вимоги до загальних показників 
складу і властивостей води водних об’єктів рибогосподарського та 
питного, господарсько-побутового і рекреаційного водокористування.  
У додатку Б доцільно навести нормативи якості води для безпеки 
водокористування для основних забруднюючих речовин (ГДК у воді 
водних об’єктів рибогосподарського та питного, господарсько-по-
бутового і рекреаційного водокористування). 

Висновки
Проведений аналіз даних щодо якості поверхневих вод та річних 

обсягів скидання зворотних вод від точкових джерел забруднення 
в Україні показав, що, незважаючи на значне зменшення обсягів ски-

дання зворотних вод за останні 20 років, у багатьох водних об’єктах 
спостерігається високий рівень забруднення (значне перевищення 
ГДК речовин). 

Збереження незадовільної якості поверхневих вод при значному 
зменшенні обсягів скидання зворотних вод від точкових джерел свід-
чить про значний вплив на стан поверхневих вод дифузних джерел за-
бруднення та засмічення. Отже, чинні Правила охорони поверхневих 
вод від забруднення зворотними водами не забезпечують виконання 
нормативних вимог до якості поверхневих вод.

З метою врахування дифузних джерел забруднення та засмічення 
поверхневих вод пропонується розширити сферу дії Правил з новою 
назвою – «Правила охорони поверхневих вод від забруднення і засмі-
чення».  До Правил запропоновано включити пункти, які спрямовано 
на обмеження процесів забруднення поверхневих вод від дифузних 
джерел та засмічення водних об’єктів.

Враховуючи використання принципу інтегрованого управління 
водними об’єктами в країнах ЄС, до Правил доцільно включити пункт 
щодо встановлення нормативів ГДС речовин для близько розташо-
ваних випусків зворотних вод з урахуванням басейнового принципу. 
Це забезпечить рівні права для водокористувачів, які здійснюють 
скидання зворотних вод на різних ділянках водотоків.

У Правилах при розробленні державних та регіональних програм 
охорони річкових басейнів необхідно передбачати розроблення нор-
мативів ГДС забруднюючих речовин за басейновим принципом для 
усіх випусків зворотних вод, розташованих у межах річкового басейну.

У Правилах необхідно встановити поетапне досягнення екологіч-
ного нормативу якості води водних об’єктів: на першому етапі – до-
сягнення ГДК для існуючого виду водокористування та збереження 
існуючої екологічної категорії якості води; на подальших етапах – до-
сягнення екологічного нормативу якості води за рахунок проведення 
комплексу водоохоронних заходів.
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Гриценко А. В., Васенко А. Г., Кресин В. С. СО ВЕР ШЕН СТВО-
ВА НИЕ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД УКРАИНЫ ОТ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ СТОЧНЫМИ ВОДАМИ

Рассмотрены недостатки действующих Правил охраны поверхностных 
вод Украины от загрязнения сточными водами и обоснована необходимость 
их совершенствования. Показано, что несмотря на уменьшение годовых 
объемов сброса загрязненных сточных вод, экологическое состояние 
поверхностных водных объектов Украины остается неудовлетворительным. 
Это, в частности, связано с негативным влиянием диффузных источников 
загрязнения на экологическое состояние поверхностных водных объектов. 
С целью учета диффузных источников загрязнения и засорения предложено 
расширение сферы действия Правил и новое название – «Правила охраны 
поверхностных вод от загрязнения и засорения». С учетом требований к 
качеству воды водных объектов, действующих в странах ЕС, предложены 
основные изменения в Правила охраны поверхностных вод Украины от за-
грязнения сточными водами.

Ключевые слова: охрана поверхностных вод, сточные воды, 
экологические проблемы, диффузные источники загрязнения, засорения, 
загрязняющие вещества.

Grytsenko A. V., Vasenko O. G., Kresin V. S. IMPROVED RULES OF 
SURFACE WATER POLLUTION FROM UKRAINE REVERSE WATER

We consider the shortcomings of the present Rules of surface water pollution 
Ukraine from waters and reverse the necessity of improvement of these Rules. It 
is shown that despite the reduction in annual volumes of polluted return water 
ecological status of surface water bodies of Ukraine remains unsatisfactory. This 
is particularly due to the negative impact of non-point sources of pollution on the 
ecological status of surface water bodies. To take account of diffuse sources of 
pollution and contamination proposed expansion of the scope of the Regulation 
and a new name – “Rules of surface water from pollution and contamination.” 
Subject to the requirements for water quality of water bodies that operate in 
the EU, proposed major changes to the Rules of surface water pollution from 
Ukraine feedback waters.

Key words: protection of surface water, return water, environmental problems, 
diffuse sources of pollution, littering, polluting substances.



14 15

УДК 504.054(083.13):(094.2)
А. В. Гриценко, д-р геогр. наук, проф.; Л. Я. Аніщенко, д-р техн. наук, доц.; 
Б. С. Свердлов 
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ПІСЛЯПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ ЯК ЗАКЛЮЧНИЙ ЕТАП ПРОЦЕДУРИ 
ОЦІНКИ ТРАНСКОРДОННИХ ВПЛИВІВ НА ДОВКІЛЛЯ 

Проаналізовано сучасний стан нормативно-методичної бази післяпроек-
тного аналізу (ППА) як заключного етапу процедури оцінки транскордонних 
впливів на довкілля. Обґрунтовано необхідність розвитку методики та 
процедури для забезпечення практичного застосування ППА. Представ-
лено розроблений в УКРНДІЕП проект методичних рекомендацій щодо 
імплементації положень Конвенції Еспо про ППА для об’єктів, що пройшли 
процедуру оцінки транскордонних впливів на довкілля. Головним методом 
ППА визначено порівняльний, який полягає у зіставленні висновків оцінки 
впливу на навколишнє середовище щодо ймовірного впливу планованої ді-
яльності на довкілля з реальним впливом на стадії реалізації діяльності. До 
специфічних завдань ППА віднесені: аналіз та узагальнення даних еколо-
гічного моніторингу за час від початку реалізації діяльності; аналіз змін 
навколишнього середовища в зоні впливу діяльності (з виділенням тих, які є 
наслідком діяльності); уточнення характеристик та коефіцієнтів, що були 
використані як вхідні дані при моделюванні впливів планованої діяльності 
на стадії проектування.

Ключові слова: післяпроектний аналіз, Конвенція Еспо, екологічний мо-
ніторинг, оцінка впливу на навколишнє середовище, реалізована планована 
діяльність. 

Багаторічний досвід проведення процедур оцінки транскордонного 
впливу планованої діяльності на навколишнє середовище показав, що 
у ряді випадків виникають підстави для продовження взаємодії між 
країнами-учасниками цих процедур у період реалізації планованої ді-
яльності. У Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище 
у транскордонному контексті (Конвенція Еспо) [1] така можливість 
передбачена у формі проведення післяпроектного аналізу (ППА), але 
питання процедури, складу та змісту ППА окреслені дуже схематично. 

Основну увагу у Конвенції Еспо приділено процедурному вре-
гулюванню питань взаємодії сторін Конвенції у процесі розробки 
та затвердження проектів планованої діяльності, при реалізації якої 

є імовірними серйозні негативні впливи на довкілля суміжних дер-
жав. Протоколом про Стратегічну екологічну оцінку (СЕО) [2] сферу 
застосування Конвенції поширено на плани і програми діяльності. 
Конвенція Еспо і Протокол про СЕО були ратифіковані Україною у 
1999 р. та 2015 р. відповідно. В означених документах досить до-
кладно регламентовано виконання сторонами Конвенції обов’язків 
щодо своєчасного взаємного повідомлення про плановану діяль-
ність, надання заінтересованим сторонам матеріалів оцінки впливу 
на навколишнє середовище (ОВНС) для вивчення та громадського 
обговорення, проведення сторонами консультацій перед прийняттям 
остаточного рішення про реалізацію планованої діяльності, крок за 
кроком розписано послідовність дій (див. рис.), наведено вимоги до 
складу та змісту матеріалів транскордонної ОВНС.

Рис. Схема процедури ОВНС у транскордонному контексті 
за Конвенцією Еспо 
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Однак питанням проведення ППА присвячено лише два пункти 
ст. 7 Конвенції Еспо, з яких випливає таке: 

• проведення ППА та його обсяг визначаються за домовленістю 
сторін;

• будь-який ППА має передбачати спостереження за здійсненням 
планованої діяльності та визначення будь-якого шкідливого 
транскордонного впливу (основні напрямки проведення ППА 
стисло окреслено у Додатку V до Конвенції); 

• про виявлення в результаті ППА значного шкідливого транскор-
донного впливу або факторів, що можуть до нього привести, 
мають бути негайно оповіщені заінтересовані сторони; 

• після оповіщення між сторонами проводяться консультації 
щодо додаткових заходів для зменшення або усунення впливу. 

У Настанові щодо практичного застосування Конвенції Еспо [3] 
положення ст. 7 Конвенції доповнені такими новаціями:

• проголошено, що ППА має стати обов’язковою процедурою 
як складова частина транскордонних ОВНС;

• конкретизовано шляхи прийняття рішення про проведен ня 
ППА – внесення його у план загальної процедури транс-
кордон ної оцінки або в остаточне рішення як обов’язкового 
компонента, пов’язаного з моніторингом діяльності.

Таким чином, у Конвенції Еспо встановлено місце ППА у проце-
дурі оцінки впливу планованої діяльності на навколишнє середовище 
у транскордонному контексті та окреслено основні напрямки його 
проведення, але для впровадження ППА у практику стосунків між 
заінтересованими сторонами відповідні положення Конвенції мають 
бути структуровані та деталізовані.

Питання методології та методики розробки матеріалів ОВНС 
у транскордонному контексті висвітлено у багатьох публікаціях, в 
тому числі стосовно до проектів гідротехнічного будівництва [4–11]. 
Проте процедура, методика, склад і зміст матеріалів ППА до цього 
часу не були предметом наукових досліджень. 

Треба зазначити, що і в національних процедурах ОВНС після-
проектний аналіз не є обов’язковим етапом і нерідко ототожнюється 
з екологічним моніторингом довкілля. 

В Україні проведення ППА на останньому етапі ОВНС перед-
бачено ДБН А.2.2-1-2003 – основним державним нормативним до-
кументом, що регламентує проведення ОВНС планованої діяльності 
[12] (у Додатку В, із застереженням «за необхідності»).

Чи не вперше у міжнародній практиці частковий ППА було вико-
нано при реалізації першої черги проекту глибоководного суднового 
ходу (ГСХ) «Дунай – Чорне море» в українській частині дельти Дунаю. 

Цей проект викликав значний міжнародний резонанс у зв’язку з не-
гативним ставленням Румунії до його реалізації. За зверненням Ру-
мунії було створено Комісію із запиту, передбачену у Конвенції Еспо 
як інструмент врегулювання на міждержавному рівні спорів щодо 
транскордонних впливів проектованої діяльності. У результаті багато-
місячної діяльності експерти Комісії із запиту дійшли висновку щодо 
ймовірності значних транскордонних впливів планованої діяльності 
на довкілля Румунії [13–15]. У рамках імплементації рішень Комісії 
із запиту українською стороною були проведені додаткові поглиблені 
дослідження з ОВНС саме таких впливів. Звітні матеріали були пре-
зентовані громадськості та надані Румунії як додаток до Остаточного 
рішення України [http://www.menr.gov.ua/docs/activity-international 
3/3_Ostatochne_Rishennya_GSX_110210.rar; http://www.menr.gov.ua/
docs/activity-international3/3_Ostatochne_Rishennya_GSX_110210eng.
rar]. У дослідженнях за результатами комплексного екологічного мо-
ніторингу довкілля, здійснюваного з початку дослідної експлуатації 
першої черги ГСХ [16, 17], було уточнено прогнозні розрахунки та 
проаналізовано наслідки реалізації діяльності, що відповідає осно-
вним напрямкам (цілям) ППА за Додатком V до Конвенції Еспо. 

Питання проведення ППА у період реалізації проекту ГСХ і надалі 
не виходили з поля зору органів Конвенції Еспо. У рішеннях Наради 
сторін Конвенції Еспо V/4 [ECE/MP.EIA/15, 16.08.2011] та VІ/2 [ECE/
MP.EIA/20/Add.1 ECE/MP.EIA/SEA/4/Add.1, 15.07.2014] містилися 
пропозиції до Уряду України щодо включення результатів ППА до 
щорічної інформації про здійснені кроки із забезпечення повної 
відповідності проекту будівництва ГСХ «Дунай – Чорне море» по-
ложенням Конвенції, а також щодо проведення Україною консультацій 
з Румунією відповідно до п. 7 Конвенції. 
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Прикладом уваги міжнародного співтовариства до проблем ППА 
є взаємодія України і Білорусі за процедурою транскордонної ОВНС 
проекту видобутку вапняково-крейдяних покладів на родовищі «Хо-
тиславське» у Малоритському районі Брестської області. ОВНС офі-
ційно завершилася в червні 2011 року, коли Білорусь надала Україні 
як зачепленій стороні остаточне рішення щодо пропонованого про-
екту. Відтоді протягом останніх років заінтересованими сторонами 
у співпраці з європейськими інституціями реалізується пілотний 
проект, метою якого є удосконалення транскордонної процедури 
ОВНС у Білорусі та Україні. Цим проектом передбачено розроблення 
рекомендацій з проведення ППА впливу реалізованого проекту на 
навколишнє середовище України та Білорусі, включаючи рекомен-
дації щодо забезпечення доступу до інформації та участі широкої 
громадськості. Опубліковано стислий проект таких рекомендацій, 
розроблений проектною групою [18]. 

З викладеного випливає, що питання методики проведення і про-
цедури ППА є для України вельми актуальними і потребують по-
глибленої наукової розробки.

В УКРНДІЕП за завданням Мінприроди України розроблено 
проект Методичних рекомендацій щодо імплементації положень 
Конвенції Еспо про ППА для об’єктів, що пройшли процедуру оцінки 
транскордонних впливів на довкілля (далі – Рекомендації).

Метою проведення ППА у транскордонному контексті у Ре ко мен-
да ціях визначено оцінку екологічної безпеки реалізації планованої 
діяльності, щодо якої була здійснена процедура ОВНС за Конвенцією 
Еспо. Основним методом досліджень при цьому має бути порівняння 
висновків ОВНС щодо ймовірного впливу планованої діяльності 
на навколишнє середовище з реальним впливом на стадії реалізації 
діяльності.

У Рекомендаціях сформовано та наведено у систематизованому 
вигляді перелік завдань ППА. Ці завдання відповідають цілям ППА 
за Додатком V до Конвенції Еспо, але їх викладено більш детально 
у звичній для звітних матеріалів ОВНС послідовності:

• характеристика поточного стану реалізації діяльності, її діючих 
факторів впливів на навколишнє середовище та наявних засобів 
управління екологічною безпекою діяльності; 

• аналіз та узагальнення даних екологічного моніторингу за час 
від початку реалізації діяльності;

• аналіз змін навколишнього середовища в зоні впливу діяльності 
за період від початку її реалізації;

• порівняння стану окремих компонентів навколишнього серед-
овища за результатами екологічного моніторингу зі станом, 
прогнозованим у матеріалах ОВНС планованої діяльності; 

• уточнення характеристик та коефіцієнтів, що були використані 
як вхідні дані при моделюванні впливів планованої діяльності 
на стадії ОВНС;

• з’ясування виявлених раніше невизначеностей у оцінках впли-
вів та уточнення прогнозних оцінок екологічних наслідків 
подальшої реалізації діяльності; 

• комплексна оцінка екологічної безпеки діяльності та ефектив-
ності реалізованих заходів з охорони навколишнього серед-
овища;

• розроблення пропозицій щодо подальшого проведення еколо-
гічного моніторингу, ППА та обґрунтування доцільності запро-
вадження додаткових природоохоронних заходів з попередження 
або обмеження небезпечних впливів діяльності на навколишнє 
середовище заінтересованих сторін;

• розроблення пропозицій щодо подальшого вдосконалення 
методів прогнозування при проведенні ОВНС аналогічних 
видів діяльності.

Сформульовано головні принципи ППА, у яких відображено як 
основні засади Конвенції Еспо, так і специфічні риси ППА, що ви-
пливають з його завдань: об’єктивність вхідних даних, відстеження 
причинно-наслідкових зв’язків, стадійність, відкритість для гро-
мадсь кос ті. 

Відповідно до принципу об’єктивності вхідних даних, ППА має 
базуватися на документально підтверджених результатах екологічно-
го моніторингу, офіційно наданих матеріалах щодо стану реалізації 
діяльності та діючих факторів її впливів на навколишнє середовище, 
протокольно оформлених результатах відомчого контролю дотриман-
ня екологічних та санітарно-епідеміологічних вимог до здійснення 
діяльності. 
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Принцип відстеження причинно-наслідкових зв’язків полягає у 
послідовному відокремленні змін у стані середовища, які вірогідно 
є наслідками реалізованої діяльності, від змін, що можуть бути ви-
кликані незалежними від неї явищами і процесами природного чи 
техногенного походження.

За принципом стадійності передбачається кількаразове прове-
дення ППА з урахуванням поетапної реалізації проектних рішень, 
кумуляції впливів у часі та ймовірності відтермінованих наслідків.
Принцип комплексності реалізується у тому, що після розгляду 

та аналізу змін кожного окремого компонента навколишнього серед-
овища проводиться оцінка наслідків діяльності для навколишнього 
середовища в цілому. За результатами такого аналізу виконується 
комплексна оцінка екологічної безпеки реалізованої діяльності та 
ефективності реалізованих заходів з охорони навколишнього серед-
овища з урахуванням інтересів зачеплених сторін.
Принцип відкритості для громадськості впроваджується шляхом 

інформування населення всіх заінтересованих сторін про проведення 
та результати ППА, створення умов для вільного громадського об-
говорення матеріалів звіту з ППА, додаткового обґрунтування еколо-
гічної безпеки здійснення аналізованої діяльності з тих аспектів, які 
викликають занепокоєння громадськості, оприлюднення результатів 
у вигляді, зручному для громадського обговорення, і в той же час та-
кому, який містить максимально можливу аргументацію у доступній 
для кожної заінтересованої сторони формі.

У Рекомендаціях в рамках процедури, передбаченої Конвенцією 
Еспо та Настановою з її практичного застосування [1, 3], достатню 
увагу приділено невисвітленим питанням вибору впливів, досліджен-
ня яких має бути предметом ППА, практичної організації робіт з ППА, 
узгодження планів ППА з програмою комплексного екологічного 
моніторингу довкілля. Зокрема, передбачено вміщення плану ППА 
до матеріалів ОВНС разом з програмою комплексного екологічного 
моніторингу, його уточнення за результатами консультацій між за-
інтересованими сторонами та узгодження Компетентним органом 
сторони походження, після чого план ППА оприлюднюється у складі 
Остаточного рішення. Передбачено, що програма комплексного еко-

логічного моніторингу довкілля підлягає уточненню з метою забез-
печення її відповідності до плану ППА.

У плані ППА мають бути визначені часові рамки та обсяги робіт з 
ППА, питання взаємодії заінтересованих сторін у процесі робіт, забез-
печення передачі інформації, доступності документації та кінцевих 
результатів для  заінтересованих сторін та громадськості; мають бути 
визначені території та компоненти навколишнього середовища, стан 
яких підлягає аналізу, транскордонні впливи, що підлягають додатко-
вому вивченню та уточненню на стадії реалізації діяльності, а також 
окреслено методи, які застосовуватимуться у цих дослідженнях. 

У Рекомендаціях запропоновано такий порядок організації та 
проведення ППА: 

а) за рішенням Компетентного органу відповідальність за органі-
зацію та проведення ППА покладається на ініціатора діяльності або 
на іншу юридичну особу, відповідальну за здійснення діяльності; 

б) відповідальна юридична особа як Замовник залучає для ви-
конання ППА спеціалізовані проектні та науково-дослідні установи 
та організації, у штаті яких є сертифіковані фахівці у галузі ОВНС;

в) виконавець робіт з ППА одержує від Замовника завдання на 
проведення ППА, зміст якого відповідає раніше затвердженому плану 
ППА (форма завдання додається до Рекомендацій);

г) після закінчення досліджень Замовнику надається звіт з ППА; 
д) Замовник забезпечує оприлюднення результатів ППА у засо-

бах масової інформації (у вигляді резюме нетехнічного характеру); 
е) одержаний Замовником звіт з ППА узгоджується Компетент-

ним органом і у встановленому порядку надається заінтересованим 
сторонам; 

є) за результатами ППА проводиться громадське обговорення 
та (за необхідності) консультації між заінтересованими сторонами. 

Визначено основні розділи звіту з ППА: 
• підстави для проведення ППА діяльності; перелік впливів та 
компонентів навколишнього середовища, що підлягають ППА;

• фізико-географічна характеристика зони впливу діяльності на 
час проведення ППА;

• загальна характеристика стану реалізації діяльності та діючих 
факторів її впливів на навколишнє середовище; 
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• аналіз та узагальнення даних екологічного моніторингу за час 
від початку реалізації діяльності;

• порівняння стану окремих компонентів навколишнього при-
родного середовища за результатами екологічного моніторингу 
з прогнозованим у матеріалах ОВНС планованої діяльності;

• аналіз змін навколишнього соціального та техногенного середо-
вища в зоні впливу діяльності за період від початку її реалізації;

• уточнення прогнозних оцінок подальшого впливу діяльності 
на навколишнє середовище;

• комплексна оцінка екологічної безпеки діяльності та ефек тив-
нос ті реалізованих заходів з охорони навколишнього серед-
овища;

• пропозиції щодо подальшого проведення екологічного моні-
торингу, ППА та розроблення додаткових природоохоронних 
заходів. 

Окремий розділ Рекомендацій присвячено деталізації змісту цих 
розділів.

Передбачено, що порівняльний метод має бути послідовно засто-
сований на всіх етапах ППА та представлений в усіх його розділах. 
Стан природного, соціального та техногенного середовища в меж-
ах зони ймовірного впливу діяльності на час проведення ППА має 
бути зіставлений із станом на час прийняття Остаточного рішення; 
параметри та фактори впливу введених у експлуатацію об’єктів ді-
яльності порівнюються з відповідними проектними показниками, 
характеристики факторів впливів – з характеристиками, що містилися 
у ОВНС проекту, реалізовані природоохоронні заходи – з передбаче-
ними проектом. У процесі аналізу даних комплексного екологічного 
моніторингу часова та просторова динаміка показників стану довкіл-
ля має порівнюватися з їх фоновими значеннями. При оцінці стану 
навколишнього природного середовища обов’язковим є порівняння 
з прогнозними оцінками, поданими у матеріалах ОВНС проекту та 
Остаточного рішення.

Запропоновано уніфікований порядок викладення результатів по-
рівняльної оцінки стану кожного компонента довкілля: 

• дані щодо фонового стану;
• результати екологічного моніторингу;

• аналіз змін у стані компонента та виділення змін, пов’язаних 
зі здійсненням діяльності;

• порівняння прогнозних оцінок впливу діяльності з результа-
тами екологічного моніторингу, з виділенням транскордонних 
аспектів.

Для розділу, присвяченого уточненню прогнозних оцінок, запро-
поновано таку послідовність викладення матеріалів: 

• на підставі аналізу змін навколишнього середовища робиться 
висновок щодо точності прогнозних оцінок, зроблених у ОВНС 
проекту діяльності, і необхідності їх коригування; 

• з урахуванням одержаних результатів комплексного еко ло-
гіч ного мо ніторингу наводяться уточнені оцінки ймовірності 
і зна чу щос ті транскордонних впливів;

• наводяться результати додаткової калібрації моделей, вико-
ристаних у прогнозних розрахунках ОВНС, з урахуванням 
одержаних даних комплексного екологічного моніторингу;

• у разі визнання доцільним використання інших версій моделей 
або інших чи додаткових моделей наводиться їх опис, а також 
результати верифікації та калібрації;

• наводяться уточнені результати прогнозних розрахунків впли-
вів реалізованої діяльності на наступні розрахункові терміни.

Одержані порівняльні оцінки стану окремих компонентів навко-
лишнього середовища використовуються для комплексної оцінки 
екологічної безпеки діяльності та ефективності реалізованих заходів 
з охорони навколишнього середовища. Відповідний розділ ППА за-
пропоновано складати за таким планом: 

• узагальнюються уточнені оцінки впливів реалізованої діяль-
ності на окремі компоненти навколишнього середовища, ви-
зна чені на час проведення ППА та на коротко- і довгострокову 
перспективу; виконується комплексна багатофакторна оцінка 
впливів та оцінюється ступінь екологічної безпеки реалізованої 
діяльності; 

• надаються обґрунтовані висновки щодо ефективності окремих 
реалізованих заходів з охорони навколишнього середовища та 
комплексу природоохоронних заходів у цілому;
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• вміщуються результати громадського обговорення екологічних 
питань, пов’язаних з реалізацією діяльності, та зазначається, 
яким чином враховано громадську думку; 

• надається підсумковий висновок щодо значущості та прий-
нят ності визначених впливів реалізованої діяльності на на-
вколишнє середовище, щодо достатності досягнутого рівня 
екологічної безпеки. 

В окремому розділі Рекомендацій висвітлено питання участі гро-
мадськості у процедурі проведення ППА, де враховано та конкрети-
зовано відповідні вимоги Конвенції Еспо та Орхузької конвенції [19]. 

Таким чином, у Рекомендаціях детально охарактеризовано цілі 
та завдання ППА, висвітлено процедурні та методологічні питання 
проведення ППА, включаючи взаємодію з громадськістю, вміщено 
розгорнуті пропозиції щодо методики проведення досліджень з ППА, 
складу та змісту звіту з ППА. Це дозволить використовувати Реко-
мендації як дієвий інструмент для практичного втілення положень 
Конвенції Еспо про ППА у процедуру оцінки транскордонних впливів 
на довкілля на стадії реалізації проектних рішень.

Висновки
У процедурі оцінки транскордонного впливу планованої діяльності 

на навколишнє середовище ППА є важливою складовою, через яку 
взаємодія між заінтересованими сторонами поширюється на стадію 
реалізації планованої діяльності. За Конвенцією Еспо ця частина 
процедури транскордонної ОВНС не є обов’язковою і, можливо, 
внаслідок цього окреслена дуже стисло, що на практиці призводить 
до неоднозначного трактування завдань ППА, відсутності усталених 
уявлень щодо складу та змісту матеріалів, у яких мають бути відо-
бражені результати післяпроектного аналізу. 

Аналіз положень Конвенції Еспо щодо ППА дозволив виокремити 
основні риси, які відрізняють ППА від матеріалів ОВНС, розробка 
яких передбачена за процедурою Конвенції Еспо на стадії проекту-
вання. Так, головним методом ППА визначено порівняння висновків 
ОВНС щодо ймовірного впливу планованої діяльності на навколишнє 
середовище з реальним впливом на стадії реалізації діяльності, спе-
цифічними завданнями ППА – аналіз та узагальнення даних екологіч-

ного моніторингу за час від початку реалізації діяльності, аналіз змін 
навколишнього середовища в зоні впливу діяльності з виділенням 
тих з них, які є наслідком діяльності, уточнення характеристик та 
коефіцієнтів, що були використані як вхідні дані при моделюванні 
впливів планованої діяльності на стадії проектування.

На підставі положень Конвенції Еспо та узагальнення досвіду 
проведення досліджень з оцінки транскордонних впливів у період 
реалізації Україною проекту ГСХ «Дунай – Чорне море» розробле-
но проект методичних рекомендацій щодо імплементації положень 
Конвенції Еспо про післяпроектний аналіз для об’єктів, що пройшли 
процедуру оцінки транскордонних впливів на довкілля. У цих ре-
комендаціях деталізовано відповідні положення Конвенції Еспо та 
подано розгорнуті пропозиції щодо методики проведення досліджень 
з ППА, складу та змісту звіту з ППА, отже зроблено важливий крок 
втілення післяпроектного аналізу у вітчизняну практику досліджень 
транскордонних впливів на стадії реалізації планованої діяльності.
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ТРАНСГРАНИЧНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Проанализировано существующее состояние нормативно-методи-
ческой базы послепроектного анализа (ППА) как заключительного этапа 
процедуры оценки трансграничных воздействий на окружающую среду. 
Обоснована необходимость  развития методики и процедуры для обес-
печения практического применения ППА. Представлен разработанный 
в УКРНИИЭП проект методических рекомендаций по имплементации 
положений Конвенции Эспоо о ППА для объектов, прошедших процедуру 
оценки трансграничных воздействий на окружающую среду. Основным 
методом ППА определен сравнительный, заключающийся в сопоставлении 
выводов оценки воздействий на окружающую среду о вероятном воздей-
ствии планированной деятельности на окружающую среду с реальным 
воздействием на стадии реализации деятельности. К специфическим 
задачам ППА отнесены: анализ и обобщение данных экологического мони-
торинга за время от начала реализации деятельности; анализ изменений 
окружающей среды в зоне воздействия деятельности (с выделением тех 
из них, которые являются последствием деятельности); уточнение харак-
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РОЗРОБЛЕННЯ УДОСКОНАЛЕНОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
ПЕРЕЛІКУ НОРМАТИВІВ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
РИБОГОСПОДАРСЬКОГО ВОДОКОРИСТУВАННЯ

Представлено алгоритм формування Списку унормованих хімічних 
речовин для включення в удосконалений національний Перелік нормати-
вів екологічної безпеки рибогосподарського водокористування. Наведено 
основні елементи удосконалення зазначеного Переліку. Розглянуто шляхи 
гармонізації норм рибогосподарських гранично допустимих концентрацій 
з Європейським законодавством у галузі водної політики.

Ключові слова: норматив екологічної безпеки, гранично допустима 
концентрація, рибогосподарське водокористування, хімічна речовина, прі-
оритетні речовини, директиви ЄС у галузі водної політики. 

Стан проблеми. У сучасних умовах технічної та енергетичної 
оснащеності суспільного виробництва, коли внаслідок господарської 
діяльності техногенно-антропогенне забруднення і його шкідливий 
вплив на природні екосистеми призвели до глибоких змін стану нав-
колишнього природного середовища, має проводитись відповідна 
екологічна політика щодо забезпечення раціонального використання 
природних ресурсів та підтримання нормального функціонування 
наземних і водних екосистем.

Одним із видів природокористування є використання поверхневих 
вод для задоволення потреб населення і різних галузей економіки. 
Україна  належить до найменш забезпечених водою країн у Європі. 
В той же час забруднення поверхневих вод внаслідок прямого й опо-
середкованого антропогенного навантаження перевищує їх здатність 
до самовідновлення.

Постійне та планомірне зниження шкідливих антропогенних 
впливів на екологічний стан водних об’єктів на практиці здійсню-
ється через обмеження їх забруднення шляхом встановлення гра-
нично допустимих норм впливу, які гарантують екологічну безпеку 

теристик и коэффициентов, использованных в качестве исходных данных 
при моделировании воздействий планированной деятельности на стадии 
проектирования. 

Ключевые слова: послепроектный анализ, Конвенция Эспоо, 
экологический мониторинг, оценка воздействия на окружающую среду, 
реализованная планированная деятельность.

Gritsenko A. V., Anischenko L. Ya., Sverdlov B. S.  POST-PROJECT 
ANALYSIS AS FINAL PHASE ASSESSMENT PROCEDURES 
TRANSBOUNDARY ENVIRONMENTAL IMPACT

It analyzed the current status of regulatory and procedural framework for 
post-project analysis (PPA) as the fi nal phase of the transboundary impact 
assessment procedures on the environment. The necessity of development of 
methods and procedures to ensure the practical application of the PPA. The 
developed in USRIEP draft guidelines on the implementation of the provisions 
of the Espoo Convention on the PPA for objects that have passed the procedure 
of assessment of transboundary environmental impacts. The main method PPA 
defi ned comparison is to compare the fi ndings of the EIA of the likely impact of 
the planned activities on the environment with a real impact on the activities 
underway. The specifi c objectives of the PPA include: analysis and generalization 
of environmental monitoring data for the time from the start of operations; analysis 
of the environmental changes in the impact zone of activities (with the release 
of those of them that are the consequence of activity); clarify the characteristics 
and factors used as input data for modeling impacts of the planned activities at 
the design stage.

Key words: post-project analysis, the Espoo Convention, environmental 
monitoring, environmental impact assessment, implemented plan activities.
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використання водних ресурсів та стійке функціонування водних 
екосистем.

В Україні в якості нормативів екологічної безпеки використову-
ють гранично допустимі концентрації речовин, які встановлюють з 
урахуванням категорій водокористування – господарсько-питного, 
культурно-побутового та рибогосподарського [1]. 

Доцільність розроблення удосконаленого національного «Переліку 
нормативів екологічної безпеки – гранично допустимих концентрацій 
(ГДК) речовин у воді водних об’єктів рибогосподарського водоко-
ристування» обумовлена тим, що відповідно до Постанови Верхов-
ної Ради України від 12.09.1991 р. №1545-ХІІ на території України 
до теперішнього часу чинний затверджений Головрибводом СРСР 
у 1990 році «Обобщенный перечень предельно допустимих концен-
траций (ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия 
(ОБУВ) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов», 
який за багатьма ознаками не відповідає сучасним вимогам як за 
суттю, так і за формою викладення [2]. Зокрема, в зазначеному Пе-
реліку Список хімічних речовин та їх сумішей подається підряд в 
алфавітному порядку, при цьому для сумішей речовин, як правило, 
відсутня розшифровка їх складу, не виділені назви і вміст основних 
діючих речовин. Таке викладення Списку речовин суттєво утруднює 
його використання та взагалі викликає сумнів щодо доцільності 
нормування сумішей речовин, для яких неможливо ідентифікувати 
їх складові компоненти у воді водного об’єкта. 

Крім того, в Переліку часто зустрічаються різні значення ГДК для 
сумішей з однаковим активним компонентом.

Слід також відзначити, що за роки з часу опублікування цього 
Переліку в технологічних процесах багатьох виробництв застосову-
вались різні хімічні речовини та їх суміші, у тому числі закордонного 
походження, для яких рибогосподарські нормативи ГДК встановлю-
вались установами Російської Федерації, України тощо. 

Результати досліджень. На основі критичного аналізу діючих 
на території України та в інших пострадянських країнах нормативів 
рибогосподарських ГДК було сформовано Список унормованих 
хімічних речовин та їх сумішей для включення до удосконаленого 
національного Переліку гранично допустимих концентрацій речовин 

у воді водних об’єктів рибогосподарського водокористування (далі – 
удосконалений національний Перелік). 

До Списку включено речовини, які представлено у Переліку 
1990 року, та речовини із 8 додаткових списків рибогосподарських 
ГДК, затверджених у наступні роки наказами Державного Комітету 
Російської Федерації  з риболовства, а також речовини, для яких 
рибогосподарські нормативи ГДК було розроблено в Україні [3, 4].

У зв’язку з тим, що значний негативний вплив на водні екосистеми 
чинять хімічні сполуки, що відносяться до синтетичних поверхне-
во-активних речовин (СПАР), які широко застосовуються в останні 
десятиріччя, до Списку речовин було включено такі угруповання 
хімічних речовин, як аніоноактивні, катіонні та неіоногенні СПАР, 
нормативи рибогосподарських ГДК для яких присутні у відповідному 
документі Республіки Білорусь [5].

З метою гармонізації нормативів рибогосподрського водокорис-
тування із Європейським законодавством у галузі водної політики, 
при формуванні Списку речовин було враховано рекомендації Водної 
Рамкової Директиви 2000/60/ЄС стосовно 33 пріоритетних речовин, 
які створюють значний ризик для водного середовища та здоров’я 
людини через водне середовище [6]. У процесі формування Списку 
використано також рекомендації Директиви Європейського Парла-
менту 2013/39/ЄС [7], відомої як «Директива щодо пріоритетних 
речовин», що встановлює норми вмісту у воді речовин або угрупо-
вань речовин, обмеження забруднення якими водного середовища 
потребує першочергових заходів. Список речовин, який наведено у 
Додатку І Директиви 2013/39/ЄС, включає 45 речовин, у тому числі 
33 речовини, визначені Водною Рамковою Директивою 2000/60/ЄС. 

У таблиці наведено Список пріоритетних речовин Додатку 1 Ди-
рективи 2013/39/ЄС, реєстраційні номери інформаційно-пошукової 
системи хімічної реферативної служби (CAS) та нормативи рибогос-
подарських ГДК речовин, якщо такі були встановлені.

Аналіз наведених у таблиці даних показав, що із 45 пріоритет-
них речовин рибогосподарські нормативи ГДК встановлено для 22 
речовин та угруповань речовин: антрацен, атразин, бензол, кадмій 
та його сполуки, хлорпирифос, 1,2-дихлороетан, дихлорометан, ді-
урон, ендосульфан, гексахлорциклогексан, свинець та його сполуки, 
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Список речовин Додатку 1 Директиви 2013/39/ЄС українською та ан-
глійською мовами, реєстраційні номери CAS, ЕU 

та нормативи рибогосподарських ГДК 
№
з/п 

Реєстраційний номер Назва речовини ГДК, мг/
дм3CAS EU українською англійською

1 15972-60-8 240-110-8 Алахлор Alachlor -
2 120-12-7 204-371-1 Антрацен Anthracene 0,5
3 1912-24-9 217-617-8 Атразин Atrazine 0,005
4 71-43-2 200-753-7 Бензол Benzene 0,5

5 Відсутній Відсутній Бромовані дифенілефіри Brominated diphenylethers -
32534-81-9 Відсутній Пентабромдифеніл-ефір Pentabromodiphenylether -

6 7440-43-9 231-152-8 Кадмій та його сполуки Cadmium and its compounds 0,005
7 85535-84-8  287-476-5 С10-13-хлоралкани Chloroalkanes, C10-13 -
8 470-90-6 207-432-0 Хлорфенвінфос Chlorfenvinphos -

9 2921-88-2 220-864-4 Хлорпирифос 
(Хлорпирифос-етил)

Chlorpyrifos
(Chlorpyrifos-ethyl) 0,00001

10 107-06-2 203-458-1 1,2-Дихлороетан 1,2-Dichloroethane 0,1
11 75-09-2 200-838-9 Дихлорометан Dichloromethane 9,4
12 117-81-7 204-211-0 Ді(2-етилгексил)фталат Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) -
13 330-54-1 206-354-4 Диурон Diuron 0,002
14 115-29-7 204-079-4 Ендосульфан Endosulfan 0,00002
15 206-44-0 205-912-4 Флуорантен Fluoranthene -
16 118-74-1 204-273-9 Гексахлоробензол Hexachlorobenzene -
17 87-68-3 201-765-5 Гексахлоробутадієн Hexachlorobutadiene -
18 608-73-1 210-168-9 Гексахлороциклогексан Hexachlorocyclohexane 0,00001
19 34123-59-6 251-835-4 Ізопротурон Isoproturon -
20 7439-92-1 231-100-4 Свинець та його сполуки Lead and its compounds 0,06
21 7439-97-6 231-106-7 Ртуть та її сполуки Mercury and its compounds 0,00001
22 91-20-3 202-049-5 Нафталін Naphthalene 0,004
23 7440-02-0 231-111-4 Нікель і його сполуки Nickel and its compounds 0,01

24 Відсутній Відсутній Нонілфеноли Nonylphenols -
104-40-5 203-199-4 4-Нонілфенол 4-Nonylphenol -

25
Відсутній Відсутній Октилфеноли Octylphenols -

140-66-9 Відсутній (4-(1,1’,3,3’-Тетра-метилбутил)
фенол)

(4-(1,1’,3,3’-Тetra-methylbutyl)
phenol) -

26 608-93-5 210-172-0 Пентахлорбензол Pentachlorobenzene -
27 87-86-5 201-778-6 Пентахлорофенол Pentachlorophenol -
28 Відсутній Відсутній Поліароматичні вуглеводні: Polyaromatic hydrocarbons: -

50-32-8 200-028-5 Бенз(а)пирен Benzo(a)pyrene -
205-99-2 205-911-9 Бенз(b)флуорантен Benzo(b)fl uoranthene -
191-24-2 205-883-8 Бенз(g,h,i)перилен Benzo(g,h,i)perylene -

  207-08-9 205-916-6 Бенз(k)флуорантен Benzo(k)fl uoranthene -
193-39-5 193-39-5 Інден(1,2,3-cd)пирен Indeno(1,2,3-cd)pyrene -

29 122-34-9 204-535-2 Симазин Simazine 0,002
30 Відсутній Відсутній Сполуки трибутилолова Tributyltin compounds 0,00004
31 12002-48-1 234-413-4 Трихлоробензоли Trichlorobenzenes 0,001
32 67-66-3 200-663-8 Трихлорометан Trichloromethane 0,005
33 1582-09-8 216-428-8 Трифлуралін Trifl uralin 0,0003
34 115-32-2 204-082-0 Дикофол Dicofol 0,00001

35 1763-23-1 217-179-8 Перфтороктанова сульфокислота 
та її похідні

Perfl uorooctane sulfonic acid and its 
derivatives (PFOS) -

36 124495-18-7 Відсутній Квіноксифен Quinoxyfen -

37 Відсутній Відсутній Діоксин та діоксиноподібні 
речовини Dioxins and dioxin-like compounds -

38 74070-46-5 277-704-1 Аклоніфен Aclonifen -
39 42576-02-3 255-894-7 Біфенокс Bifenox -
40 28159-98-0 248-872-3 Цибутрин Cybutryne -
41 52315-07-8 257-842-9 Циперметрин Cypermethrin 0,0000054
42 62-73-7 200-547-7 Дихлофос Dichlorvos 0,00001
43 Відсутній Відсутній Гексабромциклододекани (НВСДД) Hexabromocyclododecanes (HBCDD)

44 76-44-8/ 1024-57-3 200-962-3/ 
213-831-0 Гептахлор і гептахлору епоксид Heptachlor and heptachlor epoxide

45 886-50-0 212-950-5 Тербутрин Terbutryn -

ртуть та її сполуки, нафталін, нікель та його сполуки, симазин, спо-
луки трибутиолова, трихлоробензоли, трифлуралін, трихлорометан, 
дикофол, дихлофос, циперметрин.

Серед 22 речовин 8 відносяться до І класу небезпеки, значення їх 
ГДК складає від 0,00001 до 0,00004 мг/дм3 (хлорпирифос, ендосуль-
фан, гексахлорциклогексан, ртуть та її сполуки, сполуки трибути ло-
ло ва, дикофол, дихлофос, циперметрин). Слід також підкреслити, 
що для 21 речовини лімітуючим показником шкідливості виявився 
токсикологічний (пряма токсична дія речовини на біотичну складову 
водної екосистеми) і лише одна речовина (трихлороетилен) має орга-
нолептичний лімітуючий показник шкідливості (поява стороннього 
запаху води).

Як видно з наведених токсикологічних характеристик, вищезазна-
чені речовини можуть створювати значний ризик для водної біоти та 
здоров’я людини. У зв’язку з цим у процесі розроблення остаточної 
редакції удосконаленого національного Переліку планується проана-
лізувати відомості про 22 речовини, для яких встановлено стандарти 
якості води, з метою визначення актуальних для умов України та 
включення їх до Переліку. 

Однією із суттєвих вад при використанні рибогосподарських 
ГДК є неможливість у багатьох випадках здійснювати аналітичний 
контроль вмісту у воді водного об’єкта деяких хімічних речовин та 
їх сумішей.

Беручи до уваги наведене вище, удосконалення національного 
Переліку рибогосподарських нормативів ГДК було здійснено шляхом 
розділення сформованого Списку речовин на індивідуальні хімічні 
речовини + угруповання речовин та на суміші речовин з метою 
подальшого вилучення зі Списку неактуальних для умов України 
сумішей речовин. 

Удосконалення національного Переліку здійснювалось шляхом 
уточнення назв індивідуальних речовин, наведення їх назв відповід-
но до правил Міжнародної спілки теоретичної та прикладної хімії 
(IUPAC), наведення синонімів та тривіальних назв, які часто вико-
ристовуються, молекулярних формул, методів визначення речовин, 
реєстраційних номерів інформаційно-пошукової системи хімічної 
реферативної служби CAS.  Це дозволяє здійснювати ідентифіка-
цію речовин за допомогою різних баз даних та пошук їх синонімів. 
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Складено абетково-предметний покажчик, що значно полегшує ко-
ристування Переліком.

Статтею 36 Водного Кодексу України  наголошено, що рибогос-
подарські ГДК хімічних речовин є нормативами якості води водних 
об’єктів, які використовуються для потреб рибного господарства. 
Дотримання зазначених нормативів свідчить про те, що вода водного 
об’єкта є придатною для рибогосподарського водокористування, а її 
склад і властивості забезпечують нормальне функціонування всіх 
ланок трофічного ланцюга водної екосистеми, умови мешкання, 
міграції, розвитку промислових видів риб та кормових організмів в 
усі періоди їх життєдіяльності.

Разом з тим, на практиці спостерігаються численні випадки ма-
сової загибелі риби внаслідок різких перепадів температури води 
у водних об’єктах, інфекційних та інвазійних захворювань риб, 
зниження вмісту розчиненого у воді кисню, покриття поверхні 
води плівкою нафтового, масляного або іншого походження, появи 
сторонніх запахів та присмаків, які можуть негативно впливати на 
товарну та смакову якість рибної продукції та спричиняти загрозу 
для здоров’я людей [8].

Зважаючи на ці обставини, в межах виконання даної роботи, 
на основі аналізу відповідних нормативних документів було сфор-
мульовано нормативні вимоги до загально-фізичних, хімічних та 
біологічних показників складу і властивостей води та включено їх 
до проекту удосконаленого національного Переліку нормативів еко-
логічної безпеки – гранично-допустимих концентрацій (ГДК) у воді 
рибогосподарського водокористування. 

Висновки
На цей час на території України чинний  «Обобщенный перечень 

предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно 
безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды 
рыбохозяйственных водоемов» 1990 року, який має низку недоліків і не 
відповідає сучасним вимогам як за суттю, так і за формою викладення.

На основі аналізу діючих нормативно-правових документів, що ре-
гламентують надходження забруднюючих речовин у поверхневі водні 
об’єкти, сформовано Список речовин та їх сумішей для включення до 

удосконаленого національного Переліку рибогосподарських норма-
тивів ГДК. При формуванні Списку речовин враховано рекомендації 
Європейського законодавства у галузі водної політики.

Основними елементами удосконалення національного Переліку 
рибогосподарських нормативів ГДК є такі:

• до Переліку включено нормативні вимоги до складу і власти-
востей води водних об’єктів за загально-фізичними, хімічними 
та біологічними показниками; 

• структурно Список унормованих речовин розділено на дві 
частини: до першої включено індивідуальні хімічні речовини 
та їх угруповання, до другої – суміші речовин;

• назви хімічних речовин уточнено та наведено відповідно до 
правил Міжнародної спілки теоретичної та прикладної хімії 
(IUPAC), вказано їх синоніми та тривіальні назви, наведено 
молекулярні формули хімічних речовин. Наведено реєстраційні 
номери інформаційно-пошукової системи хімічної рефератив-
ної служби (CAS). Складено абетково-предметний покажчик.

У подальшому, при підготовці остаточної редакції удосконаленого 
націо нального Переліку рибогосподарських нормативів ГДК, зважа-
ючи на тенденцію щодо скорочення Списків унормованих речовин, 
яка набула поширення в останні роки у водоохоронній практиці ряду 
країн, у тому числі в країнах ЄС, планується на основі детального 
аналізу Списку сумішей хімічних речовин здійснити розшифровку їх 
компонентного складу з метою відбору актуальних для умов України 
та скорочення таким чином загального Переліку гранично допусти-
мих концентрацій речовин у воді водних об’єктів рибогосподарського 
водокористування.
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БЕЗОПАСНОСТИ РЫБОХОЗЯСТВЕННОГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

В работе представлен алгоритм формирования Списка нормированных 
химических веществ для включения в усовершенствованный национальный 
Перечень нормативов экологической безопасности рыбохозяйственного 
водопользования. Приведены основные элементы совершенствования 
указанного Перечня. Рассмотрены пути гармонизации нормативов 
рыбохозяйственных предельно допустимых концентраций с Европейским 
законодательством в области водной политики.

Ключевые слова: норматив экологической безопасности, предельно до-
пустимая концентрация, рыбохозяйственное водопользование, химическое 
вещество, приоритетные вещества, директивы ЕС в области водной по-
литики.

Grytsenko A. V., Vasenko A. G., Krainiukova A.N., Kalinichenko 
O.O., Krainiukov A. N. DEVELOPMENT OF IMPROVED NATIONAL 
ENVIROMENTAL SAFETY STANDARDS SPECIFICATION IN WATER USE 
BY FISH INDUSTRY

This paper presents the algorithm to generate the list of standardized 
chemicals to be included in the national specifi cation of the improved standards 
of environmental safety in water use by fi sh industry. The basic elements of 
improved specifi cation are provided. The ways of the harmonization of standards 
with the EU Water Policy Legislation in terms of fi sh industry chemical maximum 
concentration are considered.

Key words: environmental safety standard, maximum concentration in fi sh 
industry water use, chemical substance, EU Water Policy Directive.
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ОРІЄНТОВНА ОЦІНКА ОБ’ЄМУ БІОГАЗУ, 
ЩО ВИДІЛЯЄТЬСЯ З ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ 

ВІДХОДІВ

Наведено аналіз складу твердих побутових відходів на міських полігонах 
і звалищах та утворення біогазу, макрокомпонентами якого є метан (СН4) 
і двоокис вуглецю (СО2). Зроблено висновки щодо використання біогазу для 
виробництва енергії. Обґрунтована і запропонована схема орієнтовної 
оцінки об’єму біогазу, що виділяється з полігону твердих побутових відходів.

Ключові слова: тверді побутові відходи, полігони, органічні відходи, 
органічна речовина, хімічні елементи, біогаз, звалищний газ. 

Для забезпечення виконання Кіотського протоколу в Україні необ-
хідно зменшити утворення або збільшити утилізацію парникових 
газів. Одним із джерел утворення парникових газів є полігони та 
звалища твердих побутових відходів (ТПВ). У результаті зберігання 
ТПВ утворюється біогаз, макрокомпонентами якого є метан (СН4) 
і двоокис вуглецю (СО2). Внесок полігонів сміття України за рік у 
загальні вики ди метану та двоокису вуглецю складає від 3,5 до 4 %. 

Метою роботи є визначення схеми орієнтованої оцінки об’єму 
біогазу, що виділяється з полігону ТПВ.

Авторами виконувались дослідження щодо складу твердих побу-
тових відходів на міських полігонах і звалищах та обсягів утворення 
на них біогазу.

У процесі життя і діяльності людини утворюються ТПВ. Осно-
вним способом знешкодження таких відходів в Україні на цей час є 
їх поховання на полігонах та звалищах. 

Емісії звалищного газу (ЗГ) в природне середовище формують 
негативні парникові ефекти. Так, внесок сектору «відходи» за рік у 
загальні викиди складає від 3,5 до 4 % [1, 5]. Найбільший негативний 
ефект спричиняє метан, оскільки метан є газом, парниковий ефект від 
якого у 21–23 рази вище, ніж від двоокису вуглецю. Саме наявність 
метану є причиною частих спалахів на полігонах, які призводять 
до викидів великої кількості токсичних речовин. Але полігони ТПВ 

є також джерелами газу, що в розвинутих країнах використовується 
для виробництва теплової та електроенергії. Так, у Фінляндії, Швеції 
і Австрії, які заохочують використання енергії біомаси на державному 
рівні, частка енергії біомаси досягає 15–20 % від всієї споживаної 
енергії [2]. 

Україна володіє значними ресурсами ЗГ з органічних відходів, 
оскільки на її території існують біля тисячі звалищ ТПВ і проблема 
забруднення метаном від звалищ є однією з найбільш критичних 
екологічних проблем. У зв’язку з ратифікацією Кіотського протоколу 
в Україні з’явилась реальна можливість будівництва систем пере-
творення ЗГ на енергію.  

Є декілька способів перетворення ЗГ на енергію, основою яких є 
збирання ЗГ за допомогою вертикальних свердловин [3]. Створення 
та монтаж обладнання для збирання і використання біогазу потребує 
значних витрат. Тому для прийняття рішення про будівництво систем 
видобутку і використання ЗГ на конкретному полігоні ТПВ необхідно 
оцінити обсяги і склад біогазу на даному полігоні. 

Інтенсивність утворення біогазу на полігоні ТПВ залежить від 
складу відходів, їх маси, порядку складування, щільності відходів 
на квадратний кілометр, доступу кісню і води до відходів полігону, 
температури повітря та ґрунту. Зогляду на це необхідно перш за все 
оцінити склад ТПВ на полігоні. Як правило, основу ТПВ України ста-
новить органічна речовина (папір, харчові відходи, рослинні рештки 
та ін.) [4], яка на 70...80 % здатна до біологічного розпаду в аеробних 
та анаеробних умовах. Морфологічний склад органічної частини на 
типовому полігоні ТПВ (площею 10,0...15,0 га) наведено в таблиці 1.

Якщо взяти 1 кг ТПВ при вологості 40...60 %, за якої ТПВ ви-
возяться на полігони, знаючи процентний вміст основних хімічних 
елементів в органічній речовині ТПВ (див. таблицю 1 – 47,2 %) та 
атомні ваги вуглецю, водню, кисню, азоту, сірки,  можна розрахувати 
кількість сухої органічної речовини, здатної до біологічного розпаду: 
1000 × 0,472 × 0,60 × 0,75= 212,4 г  (тут 0,75 – кількість грам-молей 
органічних речовин в 1 кг ТПВ).

Анаеробний розпад органічної речовини в тілі полігону продо-
вжується кілька десятиліть, причому інтенсивність цього процесу 
досягає максимуму вже через рік після закриття ТПВ ізолюючим 
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шаром ґрунту і перебуває практично на одному рівні протягом 5...6 
років, а далі поступово спадає [2]. Для практичних розрахунків 
можна вважати, що 42,5 % біогазу виділяється за перші 6 років і ще 
57,5 % – за наступні 15.

1. Морфологічний склад органічної частини ТПВ на полігоні
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Полігон Вміст основних хімічних елементів у сухій речовині 
органічних компонентів ТПВ, %
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C H O N S зола

Папір 21,0 44,5 45,40 6,10 42,10 0,30 0,12 6,00

Харчові відходи 12,0 25,4 41,70 5,80 27,60 2,80 0,25 21,90

Дерево 2,1 4,5 48,30 6,00 42,40 0,30 0,11 2.90

Текстиль 2,6 5,5 46,20 6,40 41,80 2,20 0,20 3,20

Шкіра, гума 4,6 9,5 59,80 8.30 19.00 1,00 0,30 11.60

Пластмаса 3,4 7,2 67.90 8.57 10,30 1,13 0,05 12,02

Кістки 1,6 3,4 59,60 9.50 24,70 1,02 0,19 4,99
Суміш 

компонентів 47,2 0 48,10 6,53 33,3 1,18 0,15 10,74

Знаючи процентний вміст в органічній речовині ТПВ та атомні 
ваги вуглецю, водню, кисню, азоту, сірки,  можна визначити кількість 
грам-молей цих елементів у 1 кг ТПВ (таблиця 2).

2. Маса вихідних речовин при анаеробному розпаді органічних речовин 
1 кг ТПВ

Вхідні хімічні
елементи Вихідні сполуки

хімічний
знак маса, г хімічна 

формула маса, г масова 
частка, % об’єм, м3 об’ємна 

частка, %
C 102,00 CO2 162,20 66,70 0,0923 42,36

H 13,78 CH4 77,20 31,80 0,1210 55,53

O 70,70 NH3 3,06 1,36 0,0044 2,02

N 2,50 H2S 0,34 0,14 0,0002 0,09

S 0,32

H2O 53,50

242,80 242,80 100 0,218 100

У процесі зберігання ТПВ на полігоні відбувається переважно 
анаеробний процес розпаду органічної речовини, під час якого 
утворюються нові хімічні сполуки – двоокис вуглецю (СО2), метан 
(CH4), аміак  (NH3), сірководень (H2S). Це газоподібні речовини, які, 
змішуючись, утворюють біогаз. Знаючи молекулярні маси утворених 
сполук CO2 (44), CH4 (16), NH3 (17), H2S (34) та води H2O (18), можна 
визначати маси речовин, що утворюються при розпаді 1 кг ТПВ (див. 
таблицю 2).

Виходячи з вищесказаного, обчислити об’єм утворення біогазу 
(Gmax) на полігоні за рік можна за  формулою:

    Gmax = M × V  (м3),
де  М – річна кількість ТПВ, що надходять на полігон; V – об’єм 

біогазу, що утворюється з 1 кг ТПВ (V = 0,218 м3/кг). 
М = Н × Ч,

де  Н – норма накопичення ТПВ на 1 мешканця за один рік (Н = 
300 кг); Ч – чисельність жителів міста. 

Таким чином, наприклад, для міста з 500 тис. мешканців об’єм 
утворення біогазу на полігоні ТПВ за рік складає:

Gmax = 300 × 500000 × 0,218 = 32700000 м3.
Як видно з розрахунку, є можливість отримання значних обсягів 

біогазу для виробництва як теплової, так і електроенергії. 

Висновки
За результатами дослідження виявлено утворення значних обся-

гів парникових газів на полігонах ТПВ України, що складає 3...4 % 
від загальних їх викидів. Внесено пропозицію щодо використання 
біогазу з полігонів ТПВ для виробництва енергії. Проведено аналіз 
складу ТПВ на міських полігонах і можливостей щодо отримання 
біогазу. Запропоновано схему орієнтовної оцінки об’єму біогазу, що 
виділяється з полігону ТПВ.
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Гриценко А. В., Недава О. А. ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ОЦЕНКА 
ОБЪЕМА БИОГАЗА, ВЫДЕЛЯЕМОГО НА ПОЛИГОНАХ  ТВЕРДЫХ 
БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Приведен анализ состава твердых бытовых отходов на городских 
полигонах и свалках, а также образования биогаза, макрокомпонентами 
которого являются метан (СН4) и двуокись углерода (СО2). Сделаны выводы 
по использованию биогаза для производства энергии. Обоснована и пред-
ложена схема ориентировочной оценки объема биогаза, выделяемого на 
полигонах  твердых бытовых отходов.

Ключевые слова: твердые бытовые отходы, полигоны, органические 
отходы, органическое вещество, химические элементы, биогаз, свалочный 
газ.

Gritsenko A. V., Nedava O. A. AN APPROXIMATE ESTIMATE LANDFILL 
GAS ALLOCATED TO SOLID WASTE LANDFILL

An analysis of the composition of municipal solid waste in urban landfi lls 
and waste dumps and biogas generation, macro components which are methane 
(CH4) and carbon dioxide (CO2).  The conclusions on the use of biogas for energy 
production. Substantiated and proposed a scheme of approximate estimation of 
biogas capacity allocated for landfi ll solid waste.

Key words: municipal solid waste, landfi ll, organic waste, organic matter, 
chemical elements, biogas, landfi ll gas. 

УДК 504.064.3 (282.247.32)
О. Г. Васенко, канд. біол. наук; Д. Ю. Верниченко-Цветков, канд. біол. 
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ОЦІНКА СУЧАСНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ БАСЕЙНУ ДНІПРА 
ЗА ГІДРОХІМІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ

У статті проаналізовані причини незадовільного екологічного стану 
басейну р. Дніпро та результати екологічної оцінки за гідрохімічними по-
казниками поверхневих вод басейну р. Дніпро.

Ключові слова: екологічний стан, екологічна оцінка, басейн р. Дніпро, 
гідрохімічні показники, мінералізація, поверхневі води. 

Проведення оцінювання стану навколишнього природного се-
редовища необхідне з точки зору дотримання природоохоронного 
законодавства та ведення державної політики в галузі екологічної 
безпеки і раціонального природокористування, а також є основою 
для оцінки впливу людської діяльності на навколишнє середовище з 
екологічних позицій. З політичної точки зору, оцінка стану довкілля 
необхідна виходячи з транскордонного характеру екологічних про-
блем та необхідності виконання міжнародних угод. З економічної 
точки зору, екологічне оцінювання є необхідним інструментом раціо-
нального планування та реалізації природоохоронних заходів. Оцінка 
якості окремих компонентів навколишнього природного середовища 
необхідна при організації ресурсного забезпечення потреб населення 
та господарства країни. 

Екологічна оцінка якості поверхневих вод дозволяє  оцінити еко-
логічний стан водних об’єктів, з’ясувати тенденції змінення стану 
водних ресурсів у часі і просторі, виявити основні екологічні та водо-
господарсько-екологічні проблеми, визначити найдоцільніші з мірку-
вань екологічної безпеки напрямки природокористування у басейнах 
річок, визначити вплив антропогенного навантаження на екосистеми 
водних об’єктів, оцінити ефективність природоохоронних заходів на 
водних об’єктах, розробляти карти для оцінки якості поверхневих 
вод регіону та обґрунтувати систему рекомендацій, спрямованих на 
покращення екологічного стану водних об’єктів.
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Існують різні методи оцінки стану водних об’єктів – як за окреми-
ми гідрологічними, гідробіологічними, гідрохімічними показниками, 
так і за допомогою комплексних або інтегральних оцінок. Свого 
часу фахівцями нашого інституту у співавторстві була розроблена 
методика екологічної оцінки, яка і була використана при виконанні 
цієї роботи [1].

Дніпро – третя за розміром ріка Європи (після Волги і Дунаю). 
Дніпро є транскордонним водотоком: 20 % басейну ріки розташовано 
на території Російської Федерації, 23 % – Білорусі та 57 % – України. 
Притоки Дніпра протікають по території найважливіших промислових 
центрів і населених пунктів Білорусі, Росії й України, створюючи широ-
ко розгалужену складну річкову систему, яка має важливе економічне, 
соціальне й екологічне значення. Дніпро, що зазнав значних змін вна-
слідок будівництва каскаду водосховищ, більш не є річковою екосисте-
мою, здатною до саморегуляції. Зведені на Дніпрі гідроелектростанції, 
розташовані в басейні атомні електростанції та підприємства важкої 
індустрії завдали басейну екологічної і соціально-економічної шкоди 
глобального масштабу. Вісім із п’ятнадцяти ядерних реакторів на Укра-
їні розташовані в басейні Дніпра. Окрім Чорнобильської АЕС на ріці 
Прип’ять, у середній частині Дніпра знаходяться ще шість реакторів 
Запорізької атомної станції. Серйозні проблеми, що стосуються стану 
навколишнього середовища і здоров’я населення як у басейні Дніпра, 
так і в Чорноморському регіоні в цілому, збільшуються масштабним 
освоєнням лісових угідь і меліорацією заболочених земель для по-
треб сільського господарства, інтенсивним рос том міст, в яких рівень 
очищення стічних вод є вочевидь не достатній. З огляду на спадщину 
минулого, коли реалізовувались спроби лише за декілька десятиліть 
перетворити традиційно аграрний регіон на промисловий, басейн 
Дніпра можна розглядати як «класичний приклад нераціонального роз-
витку регіону». Надзвичайно гострі соціальні й економічні проблеми, з 
якими зіткнулися три прибережні країни в період переходу до ринкової 
економіки, ускладнювали екологічну ситуацію [2]. Наслідки всієї су-
купності перерахованих вище проблем для басейну Дніпра є такими:

• висока щільність міського населення і промислового виробни-
цтва; інтенсивне землекористування в сільському господарстві 
при надмірному застосуванні добрив (для компенсації втрат 

сільськогосподарських угідь у результаті бурхливого розвитку 
міського будівництва, добувної та інших галузей промисловос-
ті), але недостатній забезпеченості засобами агрохімії, на фоні 
сильної ерозії ґрунтів і зниження врожайності;

• надмірна зарегульованість річкового стоку внаслідок побудови 
шести водосховищ у головній течії ріки і більш ніж 500 дріб-
них дамб та гребель на притоках; затоплення родючих земель 
у долинах річок у зв’язку з будівництвом гребель і осушення 
заболочених земель для потреб сільськогосподарського вироб-
ництва, що призвело до серйозного зменшення біорізноманіття 
у всьому регіоні; широкомасштабне екстенсивне використання 
води в сільському господарстві і промисловості, зокрема, мета-
лургійними підприємствами;

• слабкий контроль над скиданням відходів видобувної промис-
ловості, у тому числі відходів видобутку урану;

• аварії на промислових підприємствах, найбільш відомою з яких 
є катастрофа 1986 року на Чорнобильській АЕС, яка призвела 
до забруднення радіоактивними опадами величезних територій 
у східній і північній Європі;

• часті аварійні скиди забруднених стічних вод у річку і, в окре-
мих випадках, у систему питного водопостачання;

• скидання великої кількості стічних вод, з яких повне або част-
кове очищення проходять лише 45 %.

Для самої ріки ситуація, що склалася, означає різке погіршення 
якості води, яка часто характеризується високими концентраціями 
сполук біогенних елементів, легкоокислюваних органічних речовин, 
бактерій, важких металів, токсичних органічних забруднюючих ре-
човин, внаслідок чого якість води оцінюється як «погана» або «дуже 
погана». Наявність великої кількості дамб і гребель призвела до аку-
мулювання великих кількостей сильно забруднених донних відкладів, 
що періодично переносяться униз за течією ріки й стають джерелом 
вторинного забруднення вод, а також до інтенсивного «цвітіння» води, 
яке періодично спричинює випадки масових заморів риби за рахунок 
дефіциту розчиненого кисню, який витрачається на перегнивання 
надміру біомаси водоростей. Після аварії на Чорнобильській АЕС 
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значна кількість радіоактивного цезію зосередилася в донних від-
кладах водойм (особливо Київського моря біля Києва), що створює 
потенційний ризик значного підвищення рівня радіоактивності, як 
у цьому  районі, так і по всій течії ріки, аж до Чорного моря. Небезпека 
переходу в розчинні форми низки металів, акумульованих у донних 
відкладах, підсилюється при створенні дефіциту кисню й зниженні 
рН у ході мінералізації надміру органічної речовини [3].

Для природного середовища і населення наслідки різкого погір-
шення стану Дніпра також істотні. Одним із найбільш суттєвих на-
слідків є відсутність надійних і безпечних джерел питної води. Загроза 
існуванню багатьох видів фауни і флори та їхньому природному се-
редовищу існування теж є цілком реальною, хоча і менш очевидною. 
Так, у басейні і водах Дніпра живуть 69 із 164 видів тварин і 5 видів 
риб, занесених у Червону книгу України. Збереження заболочених 
земель уздовж берегів Дніпра є необхідною умовою виживання цих 
видів. Більшість наслідків погіршення екологічного стану басейну 
Дніпра є транскордонними. Після розпаду Радянського Союзу в при-
бережному регіоні утворилися нові незалежні держави з різними 
економічними та політичними цілями і стратегічними завданнями. 
Окрім того, як згадувалося вище, вода Дніпра надходить до Чорного 
моря і потім, через нього, потрапляє до Середземного моря [4]. 

Оцінка якості поверхневих вод басейну Дніпра на території України 
здійснювалася на основі аналізу відомчої інформації за 2009–2013 роки, 
надісланої до Мінприроди суб’єктами мережі державного екологічного 
моніторингу, щодо величин гідрохімічних та гідрофізичних показників 
якості поверхневих вод. Додатково, за обмеженою кількістю показ-
ників, проводився аналіз якості вод Дніпра та кількох його приток за 
інформацією Дніпровського басейнового управління водних ресурсів 
за період з грудня 2014 по червень 2015 року. 

Територію басейну умовно було поділено на північний, централь-
ний та південний пояси, що, у певному наближенні, відповідало 
лісовій, лісостеповій та степовій фізико-географічним зонам. Також 
окремо розглядалися західна та східна частини басейну. До пів-
нічного поясу віднесено ділянки басейну на території  Львівської, 
Волинської, Рівненської та Житомирської областей (західна частина), 
а також Київської, Чернігівської та Сумської областей (центральна та 

східна частини). До центрального поясу віднесено ділянки басейну 
на території Тернопільської, Хмельницької, Вінницької та Черкась-
кої областей (західна частина), а також Полтавської та Харківської 
областей (східна частина). До південного поясу віднесено ділянки 
басейну на території  Кіровоградської, Миколаївської та Херсонської 
областей (західна частина), а також Дніпропетровської, Запорізької 
та Донецької областей (центральна та східна частини) [5].

Загальна екологічна оцінка стану вод здійснювалася на основі 
вже згаданої «Методики екологічної оцінки» [1]. Оцінка проводилася 
у середньому по кожній ділянці басейну. Для цього отримувалися 
блокові індекси екологічної оцінки щодо кожного пункту за двома 
варіантами: шляхом усереднення категорій показників у блоці та шля-
хом вибору найгіршої у блоці категорії. Індекс загальної екологічної 
оцінки знаходився як середнє блокових індексів щодо кожного пункту. 
Після цього отримані індекси осереднювалися по всіх пунктах. Таким 
чином, загальна оцінка проводилася за середніми величинами й за 
середніми з найгірших величин по пунктах.

За середніми значеннями показників найкращий екологічний стан 
(між 2 і 3 категоріями; достатньо чисті – чисті води) відзначений у 
північно-східній (індекс загальної оцінки 2,60) частині басейну. Води 
північно-західної частини басейну відповідали 3 категорії з переходом 
у 2 (достатньо чисті з переходом у чисті; індекс загальної оцінки 2,80). 
Поверхневі води центрально-західної (індекс загальної оцінки 2,68) 
та південно-східної (індекс загальної оцінки 3,12) частин басейну 
Дніпра відповідали 3 категорії (достатньо чисті). До достатньо чистих 
із переходом у слабко забруднені (3 категорія з переходом у 4) можна 
було віднести води центрально-східної (індекс загальної оцінки 3,27) 
та південно-західної (індекс загальної оцінки 3,26) частин басейну [5]. 

За середніми з найгірших значень показників води північно-східної 
частини басейну відносилися до слабко забруднених (4 категорія, 
індекс загальної оцінки 4,05). До 4 категорії з переходом у 5 (слабко 
забруднені з переходом у помірно забруднені) відносилися води пів-
нічно-західної (індекс загальної оцінки 4,28) та центрально-західної 
(індекс загальної оцінки 4,44) частин басейну. Води центрально-схід-
ної (індекс загальної оцінки 4,58), південно-західної (індекс загальної 
оцінки 4,57) і південно-східної (індекс загальної оцінки 4,59) частин 
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басейну відносилися до середини діапазону 4 і 5 категорій (слабко-
помірно забруднені) [5]. На рис. 1 представлено загальну екологічну 
оцінку якості води за окремими частинами басейну. 

Втім, слід зазначити, що істотний внесок у порівняно гірші рівні 
екологічної оцінки у південній та центрально-східній частинах басей-
ну належав показникам сольового складу, що може бути наслідком 
окремої та / чи сумісної дії як антропогенних чинників (наприклад, 
впливу скидів шахтних вод), так і природних, зокрема регіональних 
особливостей, пов’язаних із фізико-географічним положенням (висо-
кої природної мінералізації поверхневих вод степу та лівобережного 
лісостепу України й низької мінералізації вод Полісся).

Північ і центр басейну характеризувалися порівняно вищими 
рівнями показників блоку трофо-сапробіологічного стану вод. За 
трофо-сапробіологічним блоком індекси оцінки були найгіршими у 
всіх частинах басейну як за середніми рівнями показників (3 категорія 
з переходом у 4 на півдні й між 3 і 4 категоріями в інших частинах 
басейну), так і за середніми з найгірших (6 категорія, брудні води, на 
північному й середньому заході; 6 категорія з переходом у 5, брудні 
з переходом у помірно забруднені на всій східній частині басейну; 
5 категорія з переходом у 6, помірно забруднені з переходом у брудні 

ВА
Рис. 1. Загальна оцінка та блокові індекси: А – за середніми значеннями, 

В – за середніми з найгірших значень Рис. 2. Загальна оцінка та блокові індекси за середніми значеннями 
по областях

Рис. 3. Загальна оцінка та блокові індекси за середніми з найгірших 
значень по областях
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Рис. 4.  Індекси оцінки за середніми значеннями. Сольовий склад

Рис. 5.  Індекси оцінки за найгіршими значеннями. Сольовий склад

на південному заході). На рис. 2 і 3 представлено індекси екологічної 
оцінки по окремих областях у межах басейну. 

Найгірші індекси загальної екологічної оцінки відзначені в облас-
тях Донецькій (між 4 і 5 категоріями за середніми рівнями показників, 
між 5 і 6 категоріями за середніми з найгірших) та Миколаївській (4 
категорія з переходом у 5 за середніми рівнями показників, 6 категорія 
за середніми з найгірших). 

Води на території саме Донецької та Миколаївської областей від-
значаються найгіршим блоковим індексом сольового складу (7 катего-
рія, дуже брудні). Втім, походження підвищених рівнів мінералізації, 
як було вже сказано, може бути як антропогенним, так і природним, 
отже питання потребує додаткових досліджень.

Найгірший блоковий індекс трофо-сапробності (4 категорія з пере-
ходом у 5 за середніми рівнями показників, 7 категорія за середніми 
з найгірших) відзначений у водах басейну на території Львівської 
області. Блоковий індекс специфічних речовин за середніми рівнями 
показників найгіршим був у водах басейну на території Черкаської 
області (4 категорія з переходом у 5), а за середніми з найгірших – 
Хмельницької (5 категорія з переходом у 6). 

Особливо слід відзначити області, розташовані на околицях басей-
ну, де знаходяться переважно невеликі річки, часто істотно забруднені 
або такі, що зазнають значних коливань величин показників якості 
води, оскільки навіть порівняно невелике навантаження може пере-
вищити їхню здатність до самоочищення, а широко розповсюджене 
зарегулювання стоку легко призводить до значних порушень гідро-
логічного режиму. Попри те, що господарське значення таких річок у 
масштабах басейну, зазвичай, малопомітне, вони впливають на фор-
мування поверхневого стоку та якості води. Зокрема, можна вказати 
на високу мінералізацію поверхневих вод таких малих річок, як Бик 
(Донецька область), Багачка (Харківська область) та ін. Значна мінера-
лізація вод постійно спостерігається й у значно більшій річці Інгулець, 
що тече територією кількох областей, зокрема Миколаївської [5]. 

 На рис. 4 і 5 представлено інформацію щодо окремих показників 
екологічної оцінки якості поверхневих вод басейну за блоком сольо-
во го складу.
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Одним із найгірших за блоком показників трофо-сапробності, за 
наявною інформацією, виявився стан поверхневих вод басейну на те-
риторії Львівської області. Ця територія належить до околиць басейну 
Дніпра, який представлений тут такими річками, як Стир, Острівка, 
Судилівка, Лощівка та низка інших, проте щодо них моніторингова 
інформація відсутня. За винятком Стиру, це достатньо невеликі річки, 
отже їхня екологічна ємність може бути легко перевищена. Поверх-
неві води на цій території відрізнялися низькою якістю за середніми 
величинами показників кисневого режиму та мінеральних сполук 
азоту (щодо фосфору інформація відсутня). Вод ночас, за найгіршими 
величинами цих показників ситуація була не настільки поганою, як 
у багатьох інших областях, що свідчить про постійне помірне за-
бруднення, але без пікових навантажень. 

Слід зауважити, що майже по всій території басейну найгірші 
величини показників кисневого режиму та вмісту органічної речо-
вини й сполук біогенних елементів знаходилися за межею 7 категорії 
(дуже брудні води). 

Особливо слід звернути увагу в цьому сенсі на широко роз по-
всюджені випадки дефіциту кисню, що є дуже небезпечним для стану 
водного об’єкта в цілому, як безпосередньо, так і внаслідок загрози 
розвитку низки негативних супутніх явищ.

Санітарно-гігієнічна оцінка якості води водних об’єктів басейну 
Дніпра здійснювалася на основі нормативів господарсько-побутових 
ГДК (далі ГДКгп), викладених у стандарті [6].

Середні рівні показників сольового складу перевищували ГДКгп 
у Харківській (мінералізація, сульфати, магній), Миколаївській (мі-
нералізація, сульфати, хлориди, магній) і Донецькій (мінералізація, 
сульфати, хлориди, магній) областях. 

У переважній більшості областей спостерігалося перевищення 
ГДКгп за показниками ХСК та БСК5. У Львівській області відзначено 
перевищення ГДКгп за вмістом нітратів.

Відзначено перевищення ГДКгп за середнім вмістом заліза (Волин-
ська, Житомирська, Київська, Чернігівська, Миколаївська області), 
фенолів (Рівненська, Київська, Хмельницька, Полтавська, Кірово-
градська, Херсонська області).

Рис. 6. Індекси оцінки за середніми значеннями. Біогенні речовини

За середніми величинами показників у водах басейну на території 
більшості областей індекс оцінки за вмістом хлоридів був гірший, ніж 
за вмістом сульфатів. Виключення становили Харківська, Миколаїв-
ська та Донецька області. Водночас, за середніми з найгірших величин 
показників (у тих випадках, коли оцінка не була максимальною з 
можливих за обома) індекс оцінки за вмістом сульфатів був гіршим, 
ніж за вмістом хлоридів, частіше, ніж за середніми величинами. 
Значне переважання сульфатів (якщо це не зумовлено природними 
особливостями) та розбіжності оцінок можуть бути проявом дії ан-
тропогенного впливу на сольовий склад поверхневих вод.

Майже по всіх областях півдня й центрального сходу басейну най-
гірші величини показників сольового складу перевищували межу 7 
категорії (дуже брудні води). 

На рис. 6, 7 представлено інформацію щодо окремих показників 
екологічної оцінки якості поверхневих вод басейну за блоком трофо-
сапробності.
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Рис. 8.  Індекси оцінки за середніми значеннями. 
Органічна речовина й кисневий режим

Рис. 9. Індекси оцінки за найгіршими значеннями. 
Органічна речовина й кисневий режим

Кратності перевищення середніх показників якості води господар-
сько-побутових ГДК за кінець 2014 – середину 2015 року для Дніпра, 
каскаду дніпровських водосховищ, а також кількох приток Дніпра 
(за інформацією ДнБУВР) представлено на рис. 10. У всіх випадках 
відзначене перевищення ГДКгп за показником ХСК, а у р. Прип’ять 
– також за вмістом заліза.

 Рибогосподарська оцінка здійснювалася на основі нормативів ГДК 
для вод рибогосподарського використання (далі ГДКрг), викладених 
у документі [7] з урахуванням нових прийнятих в Україні за наказом 
[8] величин для окремих нормативів. 

Середні рівні величин одного чи більше показників сольового 
складу перевищували ГДКрг у всіх областях півдня та центрального 
сходу басейну, крім Полтавської. У всіх областях північної, а також 
у більшості областей центральної та південної частин басейну серед-
ні рівні вмісту нітритного азоту перевищували ГДКрг. У більшості 
областей північної та центральної частин басейну спостерігалося 

Рис. 7. Індекси оцінки за найгіршими значеннями. Біогенні речовини
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Рис. 10. Кратність середніх концентрацій забруднюючих речовин ГДКгп 
(інформація ДнБУВР за кінець 2014 – середину 2015 рр.)

Рис. 11.  Кратність середніх концентрацій забруднюючих речовин ГДКрг 
(Інформація ДнБУВР за кінець 2014 – середину 2015 рр.)

перевищення ГДКрг за вмістом амонійного азоту. У Львівській об-
ласті відзначене перевищення ГДКрг за вмістом нітратного азоту та 
кисню. Перевищення ГДКрг у більшості областей басейну відзначені 
також за показником БСК5. Найбільший рівень перевищення ГДКрг за 
середнім вмістом заліза відзначений у Миколаївській області, мар-
ганцю – у Полтавській, цинку – у Донецькій, нікелю – у Дніпропет-
ровській, нафтопродуктів – у Львівській, фенолів – у Хмельницькій. 
Кратності перевищення середніх показників якості води рибогос-
подарських ГДК за кінець 2014 – середину 2015 року для Дніпра, 
каскаду дніпровських водосховищ, а також кількох приток Дніпра 
(за інформацією ДнБУВР) представлено на рис. 11. У всіх випадках 
відзначене перевищення ГДКрг за вмістом заліза та марганцю; у Кре-
менчуцькому водосховищі перевищено ГДКрг за вмістом амонійного 
азоту, а в Інгульці – за ХСК.

Висновки
Дослідження екологічного стану басейну р. Дніпро є дуже важ-

ливим завданням, оскільки ця ріка є головним, а часом і єдиним 
джерелом водопостачання великих промислових центрів Півдня 
і Південного Сходу України.

Екологічний стан поверхневих вод басейну Дніпра цілком можна 
охарактеризувати як дуже напружений. Постійне надходження у 
водні об’єкти неочищених і недостатньо очищених стічних вод від 
комунальних, промислових та сільськогосподарських підприємств, 
відсутність у більшості малих населених пунктів очисних споруд при-
зводять до значного антропогенного евтрофування водних об’єктів, 
зокрема, водосховищ. Прогресуючі тенденції евтрофування каскаду 
дніпровських водосховищ у посушливі та маловодні останні п’ять 
років продовжують наростати. На більшій частині території басейну 
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найгірші величини показників кисневого режиму та вмісту органіч-
ної речовини й сполук біогенних елементів знаходилися за межею 7 
категорії (дуже брудні води). Часто спостерігалися випадки дефіциту 
кисню, що є дуже небезпечним для стану водного об’єкта в цілому. За 
середніми рівнями проаналізованих показників блоку специфічних 
речовин було відзначено найнижчу якість поверхневих вод басейну 
за вмістом заліза (індекс оцінки у цілому 3,8; північ 3,9; центр 3,6; 
південь 3,8), СПАР (індекс оцінки у цілому 3,4; північ 2,8; центр 3,3; 
південь 4,0), нафтопродуктів (індекс оцінки у цілому 3,0; північ 3,0; 
центр 2,5; південь 3,6). Найгірші рівні всіх представлених показників 
перевищували межу 7 категорії (дуже брудні води), крім марганцю (6 
категорія, брудні води). Господарсько-побутові нормативи за серед-
німи величинами показників перевищувалися: за ХСК та БСК5 (на 
більшій частини території басейну); за вмістом заліза (Волинська, 
Житомирська, Київська, Чернігівська і Миколаївська області); за 
вмістом фенолів (Рівненська, Київська, Хмельницька, Полтавська, 
Кіровоградська і Херсонська області); за сольовим складом (Харків-
ська, Миколаївська і Донецька області). Рибогосподарські нормативи 
на більшій частині території басейну перевищувалися за середніми 
рівнями БСК5, вмісту нітритного й нітратного азоту, цинку, нафто-
продуктів, СПАР, фенолів, марганцю, заліза.

Результати моніторингу забруднення вод басейну свідчать про те, 
що навіть зниження обсягів виробництва, у зв’язку з економічною 
кризою, не забезпечує припинення забруднення водних ресурсів, а 
у деяких випадках може призводити до його збільшення. Невжиття 
активних природоохоронних дій з урахуванням існуючого техно-
логічного стану водозабезпечуючих і водоохоронних систем може 
викликати зростання шкідливих емісій у водні об’єкти, збільшити 
антропогенне навантаження та погіршити екологічний стан поверх-
невих вод. Якість поверхневих вод басейну Дніпра, незважаючи на 
зменшення за останні роки валових обсягів скиду стічних вод, ще 
потребує істотного покращення. 
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В статье проанализированы причины неудовлетворительного 
экологического состояния бассейна реки Днепр и результаты экологической 
оценки по гидрохимическим показателям поверхностных вод бассейна реки 
Днепр.
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сейн р. Днепр, гидрохимические показатели, минерализация, поверхностные 
воды.
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ENVIRONMENTAL REQUIREMENTS FOR PROJECT INVESTMENT 
BY INTERNATIONAL FINANTIAL INSTITUTIONS

The investment process and major requirements of international fi nancing 
institutions are analyzed in the article. The environmental assessment necessity 
as a crucial term for fi nancing provision is emphasized. 

Key words: investment, international fi nancing institution, project cycle, 
environmental assessment, environmental requirements.

Environmental investment is intended to prevent harmful effects on the 
environment and is designed for the long term. Environmental investment 
projects are aimed not only at the economic benefi ts that come as additional 
revenues (mainly due to the savings of all kinds of resources), but also 
at the prevented economic damage caused by destructive impacts on the 
environment [1].

The highly energy and resources consumption and somewhat indifferent 
attitude towards the problems of environmental protection at the practical 
level (energy, agriculture, industry, utilities, etc.) is rather typical for 
transition economy countries, such as Ukraine is today. Unfortunately, it 
is very diffi cult to count on substantial state support for the development 
of environmental programs in current economical conditions. Thus for 
several last years, industrial, agricultural and municipal sectors actively 
involve exterior investment cost, mostly from international sources. 
It should be noted that this investment in the Ukrainian economy can 
be “compensative” (credits) and “gratuitous” (grant and program 
implementation support, etc.).

The best-known international fi nancial institutions (IFIs) that cooperate 
with Ukraine are The World Bank (WB), European Bank for Reconstruction 
and Development (EBRD), European Investment Bank (EIB) and others. 
In addition to these major global and regional IFIs there are a number of 
international foundations and development agencies, who take part in 
the development of environmentally sound economy of Ukraine, such 
as the Agency for International Development (USAID), Global Fund 

Vasenko A. G., Vernychenko-Tsvetkov D. U., Iyevlyeva O. U. THE 
ASSESSMENT OF THE CURRENT ECOLOGICAL CONDITION OF THE 
DNIEPER BASIN BY HYDROCHEMICAL PARAMETERS

 The results of the environmental assessment for the hydrochemical parameters 
of surface water of the Dnieper River Basin are presented in the article.

Key words: ecological state, environmental assessment, Dnieper basin, hydro-
chemical indicators, mineralization, surface water.
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Climate Partnership (GCPF), Canadian International Development Agency 
(CIDA), etc. [2].

For example, investment lending carried out by the World Bank 
provides funding for a variety of activities aimed at creating the physical 
and social infrastructure necessary to reduce poverty and achieve 
sustainable development [3]. Under the auspices of the World Bank, 
project are carried out in a variety of areas   – from reducing poverty in the 
cities to rural development, improvement of water supply and sewerage 
systems, rational use of natural resources, elimination of the consequences 
of military confl icts, the development of education and health.

The World Bank has a large variety of investment instruments: specifi c 
investment loans, loans for industry or sectoral needs, etc. There are some 
tools for the increasing of the fl exibility of lending – adaptive program 
loans and experimental and innovative loans. Among other instruments, 
technical assistance loans, loans to fi nancial intermediaries and emergency 
recovery loans are used for the specifi c needs of the borrowers as well. 

In Ukraine, loans from the World Bank is widely used in the fi eld 
of public utilities, particularly energy effi ciency projects, which help to 
achieve energy savings, reduce carbon emissions and improve heating 
services. Currently, 12 World Bank assisted projects is implementing in 
Ukraine.

The European Investment Bank (EIB) is one of the inter-governmental 
institutions serving regional needs. For today the EIB is the largest credit 
institution in the world. The size of its loan portfolio only in Ukraine in 
2015 amounted to 3 billion Euros. Areas of loans’ use are energy, transport 
and telecommunications [4].

Investment activities of the European Bank for Reconstruction and 
Development are aimed at large-scale projects, with general cost from 5 
to 250 million Euros. It is typical for EBRD to provide credit funds via 
the local banks [5]. As well as the World Bank, EBRD primarily selects 
for loans the most pressing areas: energy effi ciency and alternative energy 
sources. For the entire period of independence Ukraine has implemented 
363 projects with the involvement of the EBRD costs.

According to EBRD procedures, projects and programs have to meet 
next requirements:

• take place in the country from the list of EBRD operation countries;

• have a signifi cant economic effect;
• assume the contribution of the major sponsor to the chartered capital 

in cash or in kind; 
• serve the interests of the national economy and promote private 

sector development;
• meet the banking and environmental standards.

A typical project cycle of the investment project has specifi ed phases:
1) Identifi cation. At this stage, the borrower and the IFI analyze the 

country development strategy and outline projects that can be implemented 
in accordance with these policies. Projects must be well-grounded eco-
nomically, socially and environmentally.

2) Preparation. The borrower is responsible for the draft preparing, 
which usually lasts 6-12 months. In many cases, the IFI is providing 
technical and fi nancial assistance. In the course of drafting, the working 
group responsible for the project in the borrower’s country should defi ne 
which technical, institutional, economic, environmental and fi nancial 
terms need to be provided for the successful implementation of the proj-
ect. An assessment of the potential environmental impact of the project 
is provided, if necessary.

3) Evaluation. IFI is solely responsible for the evaluation of the project, 
which is usually held by the IFI staff, sometimes jointly with specialized 
consultants. The evaluation team assesses the project work carried out 
at the stages of identifi cation and preparation of the project. This group 
prepares the Project Assessment Document in relation to investment 
projects and the Policy Documents in relation to lending transactions for 
the purposes of structural reforms. The documents are carefully reviewed, 
and if necessary, they shall be corrected, whereupon they are submitted 
to the leadership of IFIs. After the approval of the leadership these docu-
ments are published.

4) Negotiations. During the negotiations the IFI and the borrower try to 
reconcile the measures to be taken to ensure the successful implementation 
of the project. Borrower considers the fi nal versions of the documents, 
afterwards the parties agree on the terms of the loan.

5) Approval and entry into force. If the loan or credit is approved, the 
IFI and the borrower sign an agreement (Memorandum). When the loan 
or credit is approved, a corresponding agreement passes the procedures 
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established by the Government of the State of the borrower, and then 
Memorandum is published.

6) Project implementation and supervision of the project. The bor-
rower is responsible for the implementation of the project and can use 
agreed technical assistance of the IFIs. Supervision of the project is the 
responsibility of the IFI, and it oversees the activities of project results 
evaluating and associated reporting.

At the end of the appropriation period (from 1 to 10 years) the report 
on the completion of the project is compiled, stating the achievements, 
challenges and lessons learned. The report applies to the Board of Execu-
tive Directors of IFI for approval.

7) Post-completion project assessment. Upon completion of the 
project IFI conducts an audit of the project to compare the results of the 
project with the original objectives. This audit provides a report on the 
project completion and a separate report on the audit. These reports are 
not published, but based on these reports IFIs periodically evaluates the 
results of projects series.

As we see, an essential requirement of funding for the implementa-
tion of multilevel environmental protection activities is the justifi cation 
of environmental safety of planned activities. General requirements for 
the implementation of the environmental assessment are similar, but there 
are specifi c aspects and request, which are taken into account by each 
individual fi nancial institution when providing investment funds. For 
example, each IFI has its own list of activities, which are in any case not 
fi nanced by its funds. For other projects pre-investment environmental 
assessment is conducted. Its main principles are: preventiveness - to as-
sess before making major decisions on the implementation of the project; 
complexity - consider all the impacts on the environment: the natural, 
social, man-made; democracy - to provide the right to participate in the 
decision-making process for all interested parties.

General scheme of pre-investment environmental assessment includes 
the following steps:

• defi nition of the assessment tasks with consideration of possible 
alternative design decisions;

• forecast, analysis and evaluation of the signifi cance of the expected 
environmental impacts;

• development of mitigation measures (prevention, reduction, 
compensation, etc.);

• development of the monitoring plan (at the implementation stage 
of the project).

Pre-investment environmental assessment is carried out at the fi rst two 
stages of the project cycle and includes conclusions on compliance of 
proposed activities with environmental legislation of the borrower country 
and (in some cases, on the recommendation of IFI) with international 
environmental requirements. Based on the fi ndings of the environmental 
assessment, IFI may decide as to continue the investment procedures for 
the project, as to refuse funding for this type of activity because of its non-
compliance with environmental safety requirements and high probability of 
irreversible environmental impact as a result of its implementation. Hence, 
it is recommended that only the experts and specialized organizations 
on environmental issues that are qualifi ed and aware in national and 
international legislation could be involved in the process of the preparation 
of complex pre-investment environmental assessment. 

In addition, it is considered advisable to involve IFI investment at the 
regional and national levels to fi nance environmental problems solutions 
for the project of transboundary signifi cance and projects related to 
environmental restoration of areas that have experienced hostilities. This 
experience can be useful not only nationally, but also used for similar 
projects in neighboring countries or for joint programs of study of 
transboundary effects on objects and territories.

1. Melnik L. Use of ecological-economic assessments parameters in economic 
targets achievement / Л. Г. Мельник // Вісник СумДУ. – 2007.

2. Kuzin O., Utkina K., Artemova O., etc. Key areas of Environmental Entrepre-
neurship and relevant legal, fi nancial and organizational framework. – Kharkiv, 
2006.
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4. Offi cial site of European Investment Bank.– http://www.eib.org/. 
5. Offi cial site of European Bank for Reconstruction and Development http://

www.ebrd.com/ukraine.html. 



66 67

УДК 502.5.+614.7:556.531
A. Vasenko, Assoc., Ph.D., O. Rybalova, Assoc., Ph.D., O. Kozlovskaya 
(USRIEP)
V. Zhuk 
(Kharkiv regional department of water resources)

RISK ASSESSMENT OF THE RECREATIONAL WATER 
USAGE OF THE RIVER UDY IN THE KHARKIV REGION

By results of the carried-out analysis of the qualitative status of the river 
Seversky Donets within the Kharkiv Region for 2011 and on the basis of human 
health risk assessment, it has been defi ned that posts on the river Udy have the 
highest rates of the level of recreational water use danger. Calculations of long-
term dynamics of changes of the danger index for the period of 1969 to 2015 are 
given. The dependence of the climatic factors on hydrological parameters and 
dependence of the climatic factors on qualitative state of water were created. 

 Key words: danger index, recreational water use, risk assessment, human 
health, climatic conditions, correlations. 

Under the conditions of the intense economic situation the problem of 
determination of those sections of the Seversky Donets watershed river 
system that requires urgent water preservation actions is extremely acute. 
By the development of scientifi cally - reasonable management decisions 
it is necessary to consider both the infl uence of anthropogenic factors and 
natural factors action. Therefore the actual task is researching of climatic 
conditions infl uence on hydrological indexes, especially those defi ning 
the annual average air temperature and the annual amount of precipitation.

The Seversky Donets is the biggest river and the most important fresh 
water source in the Eastern Ukraine. The Seversky Donets watershed is 
located on the territories of Ukrainian Kharkiv, Donetsk and Lugansk 
regions and represents the urbanized region with industries and agricul-
ture of high level of development. Therefore the support of the economic 
complex requires a large number of water resources. Annually on the ter-
ritory of Ukraine there is used more than 2 km3 waters from the Seversky 
Donets. However water supply of the region is low and intensity of the 
watershed river sink exceeds twice the average level of the river sink use 
in Ukraine [1].

So the Seversky Donets watershed intensive usage for different pur-
poses, especially industrial, agricultural and recreational causes the need 

Артемова О. С., Васенко О. Г. ЕКОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ДО 
ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТІВ МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ 
ІНСТИТУЦІЯМИ 

У статті наведено аналіз процесу інвестування та основних вимог 
міжнародних фінансових інституцій до фінансування проектів. Підкрес-
лено необхідність екологічної оцінки як ключового аспекту для надання 
фінансування на здійснення проектів. 

Ключові слова: інвестування, міжнародні фінансові інституції, про-
ектний цикл, екологічна оцінка, екологічні вимоги. 
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В статье приведен анализ процесса инвестирования и основных требова-
ний международных финансовых институций к финансированию проектов. 
Подчеркнута необходимость экологической оценки как ключевого аспекта 
для предоставления финансирования на осуществление проектов. 
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of the all-round watershed analysis of the ecological status in general and 
its separate components. Special attention needs to be paid to the principal 
infl uxes feeding the Seversky Donets. The shared ecological state of the 
watershed and the level of impact on human health and its comfortable 
feeling depends on quality of these waters.

The widespread world practice for determination of ecological safety 
water use level is the human health risk assessment [2-4].

 Such approach is the most effective in case of establishment of human 
health dependence on the state of environment. 

The analysis of the modern approaches to this problem showed the 
advantage of the American methods of health risk assessment, to have 
been adapted to the Ukrainian surface water monitoring system [5]. 

Determination of the risk of contamination of surface water allows 
to predict the possibility аnd medical-social signifi cance of the possible 
health effects under different scenarios of its impact as well as to establish 
the priority for risk management measures on the individual and popula-
tion levels.

Determination of the risk factors and proving their role in the violation 
of human health, as well as the quantitative characteristic dependence of 
harmful effects from the levels of exposure of specifi c factors allows the 
evaluation the real threat for the health of the population living in certain 
areas. Determinations of the risk factors provide an objective basis for the 
planning of preventive measures.

By chosen methods the order of establishment of a danger level for 
recreational water use defi nes the possibility of risk computation on the 
separate contaminating substances, different territories, groups of popu-
lation and so on. Also this method allows to defi ne separately the can-
cerogenic risk and the index of danger in case of recreational water use.

The danger index characterizes the development of non-cancerogenic 
effects risk in case of chemicals combined infl uence, and is an important 
index for implementation of the water preserving actions. 

By the method [5] the danger index assessment in case of water re-
sources recreational use of the Seversky Donets in the Kharkiv region for 
2011 has been carried out [6]. As a result of the carried out assessment it 
was set that there were considerable indexes exceeding almost in all posts, 
especially on the Udy and the Lopan. 

The probability of harmful effects development on these posts is 
proportional to the increase in indexes from one (as in case of HI> 1, 
already there is a probability of negative effects origin). 

The calculations show that such high values threaten before all the 
diseases of blood, bone and endocrine system.

Especially increased danger of water use on posts of urban territories 
suburbs (Later uts.) Horoshevo and uts. Eskhar that fi rst of all is caused 
by the considerable exceeding of such substances level as phosphates and 
nitrogen nitritny. 

The assessment of cancerogenic risk [5] considers the risk rates for 
each contaminating such substance and by calculations value is accept-
able on all posts.

Although all risk assessments are in some sense predictive, it does not 
mean that informa tion concerning the past is irrelevant. Analyses of such 
data may be used to help formulate the assessment problem, elucidate trends 
that may extend in future, identify causal rela tionships between agents 
and injuries, and defi ne a baseline for remediation and restoration [7].

Therefore it was decided to research changes of danger index values 
dynamics on one of the most polluted posts. For the further investigations 
the post in uts. Eskhar was chosen for the period of 1969 to 2015(Fig. 1). 

By results of calculations values of the majority of years responded 
with high value (HI ≈ 27-28), only from 1985 to 1993 it was recorded 

Fig. 1. Danger index values dynamics on post uts. Eskhar 
for the period of 1969 to 2015
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a noticeable recession that in general corresponds to economic changes 
on the past. 

The high values in 2015 are caused by the excess of nitrite nitrogen 
and phosphates that can have a signifi cant effect particularly on osseous 
and vascular systems.

The studies of a long-term infl uence of climatic factors on the quali-
tative status and hydrological indexes by means of regression analysis 
were held. 

The regression model describes correlative communications which 
objectively exist between the phenomena. As a rule, correlative commu-
nications are extremely diffi cult and diversiform. In some cases, while 
changing of the explaining X-factors value of the resultant Y-factor changes 
uniformly, in others - nonuniformly. Reduction can sometimes be replaced 
by the growth, and vice versa. It is very diffi cult and almost impossible 
to trace all these correlations and to set the exact functional look. For this 
reason in case of the function type selection it can be spoken only about 
the approximation of correlations, diffi cult by the nature, rather simple 
functions [8]. The main objective of the regression analysis is receiving 
estimates of regression parameters to be optimum [9].

The analysis of the long-term observations of climatic changes of the 
Udy on post uts. Eskhar showed that in recent years, namely since 1992, 
there had been a tendency of average air temperature increasing. 

Air temperature increase, especially during the summer period, leads 
to violation of the oxygen mode, that’s why in cases of climatic changes 
this investigation is actual. 

The main tendencies of infl uence of climatic hydrological indexes on 
two posts of the Udy River - uts. Peresechnoye and uts. Bezlyudovka have 
been analyzed for the long-term period of 1969 – 2013.

 The analysis was carried out by the selected methods [9] using results 
of the calculations to have been executed in STATISTICA software. The 
constructed regression models describe a correlation which displays the 
nature of communication existing between the phenomena. Using Excel 
software the correlation coeffi cients refl ecting communication between 
two parameters have been calculated.

The analysis of the received results shows that the correlation coeffi -
cient makes 0,44, the coeffi cient of determination equals 0,19, not corrected 

coeffi cient of determination equals 0,157. So, the dependence between 
parameters comes nearer to average. 

Calculations of correlations with the exception of parameter of average 
annual temperature allowed to set that the sink module depended on 37% 
of annual precipitates and on 63% of other indexes. 

The analysis of the received results shows that the correlation coeffi -
cient makes 0.53, the coeffi cient of determination equals 0.28, not adjusted 
coeffi cient of determination is 0.246. So, the average dependence exists 
between parameters.

The calculations of dependence of the sink module on annual pre-
cipitates and temperature on the post uts. Peresichnoye showed that the 
sink module by 50% was caused by average annual temperature and by 
50% from other factors. Dependence is inverse, so with decreasing of 
temperature the sink module level increases.

The analysis of the received results shows that the correlation co-
effi cient is 0.41, the coeffi cient of determination is 0.17, not adjusted 
coeffi cient of determination equals 0.129. So, a weak correlation exists 
between parameters.

The Calculations of correlations with the exception of average annual 
temperature parameter allowed to set that the mean water level depended 
on 40% of annual precipitates and has a weak correlation with annual 
temperature. 

The analysis of infl uence of climatic factors on a qualitative status 
showed that there existed a noticeable inverse relation between the impact 
of annual rainfall and temperature but this danger index poorly correlates 
with climatic indexes before 2000 and from 2010.

That is why for investigating the climatic factors infl uence on the 
qualitative status it is necessary to carry out more detailed analysis with 
comparing of different methodical approaches and establishment of a large 
system of dependences of climatic and hydrological indexes.

The dynamics of the danger index values on the river Udy for the period 
of 1969 to 2015 show both natural and technogenic and economic pro-
cesses that are signifi cant factors of impact on the status of surface water.

The study of the correlation models the infl uence of climatic factors 
on the hydrological and ecological indicators of the state of the Uda River 
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shows the importance of taking into account these factors in the planning 
of water protection activities in the Seversky Donets watershed.
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За результатами проведеного аналізу якісного стану р. Сіверський До-
нець в межах Харківської області за 2011 рік, на основі оцінки ризику для 
здоров’я населення визначено, що на постах, розташованих на річці Уди, 
зафіксовані найвищі показники рівня небезпеки рекреаційного водокористу-
вання. Наведено розрахунки багаторічної динаміки змін індексу небезпеки 
за період 1969-2015 рр. Побудовано залежності гідрологічних показників 
та залежності якісного стану води від кліматичних факторів.

Ключові слова: індекс небезпеки, рекреаційне водокористування, оцінка 
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РИСКА РЕКРЕАЦИОННОГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ РЕКИ УДИ В ХАРЬ-
КОВСКОЙ ОБЛАСТИ

По результатам проведенного анализа качественного состояния р. Се-
верский Донец в пределах Харьковской области за 2011 год, на основе оценки 
риска для здоровья населения определено, что на постах, расположенных 
на реке Уды, зафиксированы самые высокие показатели уровня опасности 
рекреационного водопользования. Приведены расчеты многолетней дина-
мики изменений индекса опасности за период 1969-2015 гг. Построены 
зависимости гидрологических показателей и зависимости качественного 
состояния воды от климатических факторов.

Ключевые слова: индекс опасности, рекреационное водопользование, 
оценка риска, здоровье населения, климатические факторы, корреляционные 
связи.
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(УКРНДІЕП)

ОЦІНКА СТАНУ ПРОБЛЕМИ ВИДІВ-ВСЕЛЕНЦІВ (ЧУЖОРІДНИХ 
ТВАРИН І РОСЛИН) В УКРАЇНІ ТА СВІТІ, 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО КОНТРОЛЮ ТАКИХ ОРГАНІЗМІВ 
НА ЗАКОНОДАВЧОМУ Й ОРГАНІЗАЦІЙНОМУ РІВНІ

У статті розглянуто стан проблеми видів-вселенців (чужорідних 
тварин і рослин) в Україні та світі, викладено рекомендації щодо законо-
давчих і організаційних засад врегулювання й створення системи контр-
олю за інтродукцією та поширенням чужорідних організмів на території 
України відповідно до вимог Конвенції про біологічне різноманіття й інших 
міжнародних угод з урахуванням досвіду європейських країн і пропозицій 
українських науковців. 

Ключові слова: види-вселенці, інвазійні види, біологічна інвазія, екосис-
тема, біорізноманіття, Конвенція про біологічне різноманіття.

Важливість оцінки стану проблеми видів-вселенців рослинного і 
тваринного походження в Україні полягає в тому, що проникнення, 
укорінення та розповсюдження чужорідних видів часто веде до сут-
тєвих втрат біологічного різноманіття, економічного і господарського 
значення екосистем. Актуальність цього питання пов’язана з необ-
хідністю дотримання вимог Конвенції про біологічне різноманіття та 
інших міжнародних угод, запобігання масовому розвитку чужорідних 
видів тварин і рослин та їх негативному впливу на навколишнє серед-
овище, створення системи контролю за інтродукцією і поширенням 
видів-вселенців на території України. 

Протягом останніх десятиліть у світі відбувається прискорення 
процесів біологічної інвазії – активного вторгнення чужорідних 
видів у нові умови з негативними наслідками для місцевих видів і 
екосистем. Головними причинами цього явища науковці вважають 
кліматичні зміни і особливо антропогенні фактори: збільшення пе-
ревезень, інтенсивний розвиток торгівлі та туризму, трансформацію 
природних екосистем (зарегулювання водойм, вирубки лісів або 
необґрунтоване заліснення степів, штучне осушення та обводнення 
територій). Надзвичайно зросли географічний масштаб, різноманіття 

та кількість видів, які беруть участь у процесах інвазії. Зменшуючи 
різноманіття природних екосистем, інвазійні види гомогенізують біо-
сферу. За визначенням Всесвітнього союзу охорони природи, серед 
7 основних факторів, що сприяють втраті біорізноманіття на Землі, 
друге місце належить негативному впливу інвазійних видів. [1, 2].

Рис. 1. Поширення гімалайського бальзаму у Великій Британії 
(1800–2000 рр.) [3]

Рис. 2. Затор пістії біля 
с. Задонецьке у вересні 2013 р.  [4]

Рис. 3. Затор пістії біля 
с. Задонецьке у жовтні 2014 р.  [4]
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В останні роки виявлені деякі інвазійні види-вселенці зі здатніс-
тю до експоненціального зростання популяції та швидкого розпо-
всюдження, які повинні мати першочерговий статус при прийнятті 
управлінських рішень щодо забезпечення збереження аборигенного 
біорізноманіття та стійкості екосистем. Прикладом може слугувати 
гімалайський бальзам або недоторка залозиста  (Impatiens glandulifera 
Royle), який експоненціально поширився у межах Великої Британії 
(рис. 1), а з 30-40-х рр. минулого століття до 2000 р. кількість особин 
на розрахункові 10 м2 зросла майже у десять разів [3].

Масовий спалах чисельності рослини пістії тілорізовидної (Pistia 
stratioles L., 1753), який набув характеру екологічної катастрофи, 
спостерігався влітку 2013–2014 рр. в Україні у руслі р. Сіверський 
Донець нижче за течією від смт Есхар Чугуївського району Харків-
ської області (рис. 2, 3) [4]. 

Відомо, що неспроможність запобігти проблемі інвазійних видів-
вселенців може призвести до порушення життєво важливих екологіч-
них процесів, епідемій тяжких хвороб людства та економічних втрат. 
Так, в Ірландії у ХІХ ст. північноамериканський грибок Phytophthora 
infestans (Mont.) de Bary знищив майже всю картоплю, викликав 
великий голод і забрав життя близько одного мільйона осіб, призвів 
до масової імміграції населення до Нового Світу [2]. Збитки від все-
лення чужорідних видів і контролю цього процесу в теперішній час 
складають близько 5 % світової економіки. В усьому світі адвентивні 
рослини, тварини та мікроби можуть заподіювати шкоди на суму від 
55 до 248 млрд доларів щороку. Загальний щорічний збиток у сіль-
ському господарстві (як рослинництві, так і тваринництві) оцінюється 
у 65 млрд доларів, а боротьба з найбільш небезпечними чужорідними 
рослинами коштує світові 1,4 трлн доларів на рік (за даними Global 
Invasive Species Programme, GISP). У північноамериканських Великих 
озерах контроль чисельності морської міноги потребує 10 млн доларів 
щорічно, а боротьба з дрейсеною – близько 4 млрд доларів [5, 6]. 

Сучасний період – перехідний від опису фактів вселення видів до 
аналізу причин і наслідків біологічних інвазій. Дослідження процесів 
біологічної інвазії стало окремим науковим напрямом, який розгля-
дає механізми цього явища, особливості інвазійних видів, їх вплив 
на місцеві умови, економічні та соціальні наслідки. Встановлено, 

що успіх або невдача біологічної інвазії залежать від властивостей 
як потенційно інвазійних видів, так і екосистем-реципієнтів, тому 
характерні риси успішних інтродуцентів і вразливих середовищ іс-
нування використовуються для складання прогнозів [1, 2]. 

Результати натурних досліджень найбільш поширених видів-
вселенців рослинного і тваринного походження, проведених нами 
у Харківській області, підтвердили зменшення біорізноманіття 
природних угруповань  при натуралізації адвентивних видів. Також 
встановлено, що розселення деяких чужорідних видів на початковому 
етапі може у певних випадках покращувати стан окремих компонентів 
господарських (зокрема, водогосподарських) систем. Наприклад, рос-
лини пістія тілорізовидна (Pistia stratioles L.) і валіснерія спіральна 
(Vallisneria spiralis L.), які можуть виконувати роль біоплато завдяки 
здатності до поглинання забруднюючих речовин, сприяють очищен-
ню води, як і молюск дрейсена (Dreіssena polymorpha Pallas, 1771), 
через фільтрацію. Однак масове розповсюдження видів-вселенців 
завжди викликає негативні наслідки, створюючи несприятливе се-
редовище для існування інших видів, перешкоди на гідротехнічних 
спорудах (дрейсена, чорноморська риба-голка пухлощока (Syngnathus 
nigrolineatus Eichwald), валіснерія, пістія), погіршуючи якість води 
та умови водокористування і рекреації [4, 9–12].  

Глобальна база даних щодо інвазійних видів на даний час нарахо-
вує понад 37 970 випадків інвазійних явищ, а близько 890 видів мають 
відчутний негативний вплив на біорізноманіття. Групою спеціалістів 
щодо інвазійних видів (ISSG) Міжнародного союзу охорони природи 
(IUCN) було складено список 100 найбільш небезпечних інвазійних 
видів світу [13]. 

В останні роки кількість чужорідних видів, зареєстрованих у євро-
пейських країнах, досягла 12 122, а більше 15 % загальної кількості 
видів-вселенців є інвазійними. 163 види Європи визначені як найбільш 
інвазійні – тобто мають істотний  вплив на місцеве біорізноманіття на 
генетичному, видовому або екосистемному рівні та додатково можуть 
завдавати шкоди людині, суспільству, економіці [14]. Спостерігається 
чітка тенденція до збільшення в Європі загальної кількості чужорідних 
видів, які на даний час входять до списку найбільш інвазійних (рис. 4), 
що становить значну загрозу екосистемам на різних рівнях [15].
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Зростаюче порушення і забруднення екосистем є одним з важли-
вих факторів, який сприяє швидкій колонізації чужорідними видами 
нових місць існування, внаслідок чого нативні види звільнюють 
«вакантні ніші» [16]. Відомо багато прикладів встановленого зв’язку 
між порушеннями у навколишньому природному середовищі та на-
туралізацією інвазійних видів, особливо для рослинних систем. 

Одним з головних чинників втрати біологічного різноманіття, в 
тому числі у зв’язку з полегшенням натуралізації чужорідних видів, 
визначаються кліматичні зміни. Зростання середніх температур, 
збільшення мінливості опадів (частота, інтенсивність) і концентра-
ції парникових газів в атмосфері, а також збільшення частоти і сили 
штормів та підвищення рівня моря впливає на вторгнення видів, 
їх інвазійний потенціал і вразливість аборигенних екосистем до 
інвазійних явищ [17]. Найбільший вплив зміни клімату на інвазійні 
види може виникнути в результаті зміни частоти та інтенсивності 

Рис. 4. Динаміка загальної кількості найбільш інвазійних видів, 
які становлять загрозу для біорізноманіття Європи [15]

Рис. 5. Зимова температура води для районів біля берегів Нової Англії 
(а);  кореляція температури води станом на 1 березня 

з початком відтворення популяції асцидій, 
а саме з періодом заселення субстрату (b–d) [19]

екстремальних кліматичних явищ, які порушують екосистеми і роб-
лять їх уразливими до вторгнень, забезпечуючи комфортні умови 
поширення та зростання інвазійних видів. Порушення природних 
екосистем внаслідок виникнення низових і місцевих пожеж у зв’язку 
з кліматичними змінами також сприяє натуралізації і подальшому 
розповсюдженню інвазійних видів. Ушкоджені екосистеми не всти-
гають відновлюватися, що створює можливість швидкої заміни видів 
у екологічних нішах. [18] 

Під час досліджень морських угруповань Нової Англії [19] було 
визначено, що групи трьох поширених чужорідних видів асцидій у 
більш теплі роки мали тенденцію закріплюватися на субстратах ра-
ніше, ніж будь-який з місцевих видів. Було встановлено зв’язок між 



80 81

температурою води і загальною чисельністю чужорідних та місцевих 
видів асцидій, причому загальний річний показник заселення пози-
тивно корелював з середньою температурою взимку для чужорідних 
видів, але мав негативну кореляцію для місцевих видів (рис. 5). Це 
свідчить про те, що у районі дослідження домінування може пере-
йти до чужорідних видів, якщо мінімальна річна температура води 
взимку буде мати подальшу тенденцію до підвищення. 

Аналіз літературних даних показує, що значний внесок в успішну 
натуралізацію інвазійних видів складають локальні зміни у серед-
овищах існування внаслідок антропогенної діяльності. Уразливі біо-
ценози порушених природних екосистеми з відсутністю природних 
ворогів створюють можливості для швидкого розвитку чужорідних 
видів.

На прикладі басейнів Каліфорнії [20] було встановлено, що пору-
шення навколишнього середовища на ландшафтному рівні, зокрема 
ступінь господарського розвитку, водозабори, акведуки і сільське 
господарство, впливають на ймовірність натуралізації чужорідних 
видів риби. Чим сільніше порушеною була екосистема, тим більшою – 
кількість наявних чужорідних видів.

Виявлено достовірний кореляційний зв’язок показників адвентиза-
ції рослинного покриву з характеристиками антропогенної трансфор-
мації екосистем [21]. Також встановлено, що найбільшу значущість у 
натуралізації чужорідних видів має екологічна стабільність територій.

У роботі [22] представлена методика визначення екологічного 
ризику порушення стійкості природних екосистем при збереженні 
існуючих тенденцій антропогенного навантаження. Екологічний 
ризик як імовірність порушення стійкості екосистем залежить від 
існуючого стану компонентів екосистеми та впливу сучасного або 
потенційного антропогенного навантаження. Такий підхід до оцінки 
екологічного ризику передбачає оцінку сучасного стану компонентів 
навколишнього природного середовища за інтегральними показни-
ками та рівнем сучасного антропогенного тиску. Високе значення 
екологічного ризику показує ймовірність розвитку деградаційних 
процесів і порушення стійкості екосистеми, що також свідчить про 
ймовірність сприятливості екосистеми до інвазійних процесів. 

Згідно з результатами недавніх досліджень вчених, на території 
України налічується понад 830 видів рослин, які вважаються чужо-
рідними для країни. За різними даними, від 85 до 95 адвентивних 
видів визнані рослинами з високим інвазійним потенціалом [23, 24]. 

У збільшенні чужорідних видів в Україні значну роль відіграло 
гідробудівництво та зарегулювання водойм, особливо р. Дніпро, і 
масштабні проекти з інтродукції чужорідних видів хребетних, зо-
крема риб, у ХХ столітті. У цілому в останні роки спостерігається 
кумулятивне збільшення числа видів водної флори та фауни Укра-
їни, особливо безхребетних і риб у дніпровському басейні [16]. На 
теперішній час у басейні р. Дніпро виявлено 56 чужорідних видів 
макрозообентосу та 32 види риб, складено «чорний» список чужо-
рідних видів макробезхребетних і риб Дніпровського басейну, в 
якому більше 50 % представників адвентивної водної фауни мають 
понто-каспійське походження. На відміну від безхребетних, серед 
риб достатньо висока частка видів азійського походження, а також з 
регіону північної Європи [16].

Ріка Дніпро у теперішній час вважається важливою частиною 
центрального Європейського інвазійного коридору проникнення 
понто-каспійських видів до центральної та західної Європи через 
систему каналів,  а також до басейну Азовського моря і далі – 
у р. Волгу. Важливе значення у міграції гідробіонтів має південний 
інвазійний коридор через р. Дунай. У той же час ця водна артерія є 
одним з потужних міграційних шляхів проникнення видів-вселенців 
до України, оскільки саме в межах української частини Дунаю ви-
явлено найбільшу кількість чужорідних видів [16].

Зараз, коли багато природних середовищ України потребують 
відновлення, особливу актуальність має приклад нещодавнього 
успішного перетворення порушеної екосистеми острова Єрмаків, 
розташованого у дельті Дунаю. Після нормалізації природного гідро-
логічного режиму більшість територій острова повернулися до свого 
природного стану, що викликало швидкий позитивний відгук усіх 
компонентів екосистеми. Це, у свою чергу, привело до збагачення 
біорізноманіття острова та Дунайського біосферного заповідника 
в цілому, що сприятиме більшій стійкості до негативних впливів, 
у тому числі й до інвазій чужорідних видів. 
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Підраховано, що середній показник індексу адвентизації – наси-
чення чужинними елементами – на   території України складає від 
8...9 % до 14...16 % з амплітудою коливань у різних регіонах 6...17 %, 
що оцінюється як досить високий загальний рівень  біологічного за-
бруднення. Аналогічні показники вказуються і для суміжних з Укра-
їною територій [24, 25]. Тобто в цілому ситуація у державі близька 
до європейських країн: загальна частка чужорідних видів поступово 
зростає з окремими випадками масових неконтрольованих спалахів 
(пістія, валіснерія, дрейсена, борщівник, амброзія, деякі види понто-
каспійської фауни). Тому заходи щодо мінімізації цього явища, які 
вживаються в Європі, актуальні й для України.  

Головним міжнародним юридичним документом щодо збереження 
біорізноманіття та проблеми інвазій чужорідних видів є Конвенція 
«Про біологічне різноманіття» (КБР), підписана у Ріо-де-Жанейро 
в 1992 р., ратифікована Україною у 1994 р. На Десятій нараді Кон-
ференції Сторін Конвенції про біорізноманіття (м. Нагоя, Японія, 
2010) були визначені Цільові задачі розвитку тисячоліття – Цільові 
задачі Айті, у яких приділено значну увагу збереженню природних 
екосистем світу, зокрема від негативного впливу чужорідних інвазій-
них видів; також наголошувалося на необхідності розробки оцінок 
вразливості екосистем і видів. 

У рамках впровадження положень Конвенції про біологічне різ-
номаніття та Бернської конвенції «Про охорону дикої фауни і флори 
та природних середовищ мешкання в Європі» (м. Берн, 1979 р.) 
прийнято низку регуляторних та рекомендаційних документів щодо 
інвазійних чужорідних видів (Директиви, Рішення, Кодекси поведін-
ки), головними з яких є:

• Global Invasive Species Programme (GISP, 1999) – Глобальна 
програма щодо інвазійних видів (ГПІВ); 

• A Global Strategy on Invasive Alien Species (2001) – Глобальна 
стратегія щодо інвазійних видів (2001 р.);

• European Strategy on Invasive Alien Species (2002) – Стратегія 
щодо інвазійних видів Європи. 

Європейською агенцією довкілля (ЄАД) розроблено методологію 
за показником «інвазійні чужорідні види», готується спільна методо-

логія ЄАД і Організації економічного співробітництва та розвитку 
(ОЕСР). 

Основними документами щодо впровадження положень Конвенції 
про біорізноманіття в Україні є Загальнодержавна програма форму-
вання національної екологічної мережі на 2000-2015 рр., Стратегія 
державної екологічної політики на період до 2020 р. та Національні 
плани дій з охорони навколишнього природного середовища на 
2011–2015 і 2016–2020 роки.  Здійснення пріоритетних заходів щодо 
збереження біорізноманіття, у тому числі стосовно протидії збіль-
шенню кількості інвазійних видів тварин і рослин, відображається 
в Національних звітах у рамках впровадження положень КБР [23]. 

Державною службою карантину рослин, Митною службою 
України, Мі ніс терс твом охорони здоров’я у рамках впровадження 
положень Закону України «Про карантин рослин» використовується 
Перелік регульованих шкідливих організмів, встановлений на основі 
переліків шкідливих організмів Європейської та Середземноморської 
організацій захисту рослин та списків інших відповідних міжнарод-
них організацій, затверджений Наказом Міністерства аграрної полі-
тики України 29.11.2006 р. Питання контролю за розповсюдженням 
інвазійних видів відображено у сільськогосподарській діяльності 
(карантин рослин, риборозведення), аквакультурі та лісовому гос-
подарстві. Передбачена екологічна експертиза діяльності, яка має на 
меті інтродукцію чужорідних видів флори та фауни [23]. 

На думку багатьох науковців, розроблення і впровадження необ-
хідних заходів стосовно вирішення проблеми чужорідних видів 
в Україні відбувається занадто повільно, не усвідомлені повністю усі 
загрози та ризики, пов’язані з інвазійними видами. У ряді наукових 
робіт українських вчених [24, 26, 27 та ін.] викладені пропозиції 
стосовно шляхів вирішення проблеми чужорідних видів в Україні на 
законодавчому та організаційному рівні відповідно до європейських 
стандартів. Запропоновано проект Національної Стратегії щодо ін-
вазійних чужорідних видів, виконаний за принципами Європейської 
Стратегії щодо інвазійних чужорідних видів [26, 28], за останні роки 
складені списки інвазійних видів тварин і рослин [24, 16, 29, 30], які 
можуть використовуватися окремо, а також входити до загального 
карантинного списку. Розроблені рекомендації щодо впровадження 
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в Україні Директиви про оселища Європейського Союзу на період 
2012–2020 рр., що є важливим кроком у напрямі збереження природно-
го середовища, визначення вразливих екосистем та відновлення їхньої 
стійкості, у тому числі до негативного впливу чужорідних видів [31].   

Запропоновано складання національного, регіональних і галузевих 
переліків інвазійних видів, а також впровадження рекомендаційних 
кодексів поведінки відносно інвазійних чужорідних видів для біо-
сферних, природних заповідників, національних природних парків, 
ботанічних садів і дендропарків [23, 26].

Висновки
У результаті огляду інформації стосовно проблеми видів-все-

ленців і аналізу власних натурних досліджень треба зазначити, що 
актуальним є впровадження наступних заходів щодо врегулювання 
та створення системи контролю за інтродукцією і поширенням чужо-
рідних видів на території України відповідно до вимог Конвенції про 
біологічне різноманіття та рішень її керівних органів:

1. Затвердження Національної стратегії щодо інвазійних видів 
відповідно до світової та європейської стратегій, а також прийняття 
окремого закону стосовно чужорідних видів рослинного і тваринного 
походження з метою регулювання цієї проблеми на усіх рівнях – між-
народному, державному, регіональному.

2. Внесення положень відносно поводження з чужорідними видами 
до діючих Законів України, які регулюють охорону навколишнього 
природного середовища. Особливу увагу слід приділити закону «Про 
акваріумістику», оскільки ця галузь багатьма науковцями вважається 
найбільш поширеним джерелом потрапляння небезпечних видів-
вселенців у довкілля. 

3. Складання та постійне своєчасне коригування списків інва зій-
них видів рослин і тварин за світовими та європейськими критеріями 
з ура хуванням регіональних особливостей України, затвердження 
відповідних заходів поводження з цими організмами, розроблення на-
ціональної системи оцінки ризиків щодо інвазійних чужорідних видів. 

4. Впровадження незаконодавчих заходів – добровільних інстру-
ментів профілактики та боротьби з інвазійними видами (принципу 
саморегулювання, керівних правил, кодексів поведінки та ін.) з метою 

формування усвідомлення й обізнаності серед ключових секторів сус-
пільства, що відповідає положенням Бернської конвенції та Стратегіч-
ному плану зі збереження біорізноманіття в Європі на 2011-2020 рр. 
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Васенко А. Г., Миланич А. Ю., Козловская О. В. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ 
ПРОБЛЕМЫ ВИДОВ-ВСЕЛЕНЦЕВ (ЧУЖЕРОДНЫХ ЖИВОТНЫХ 
И РАСТЕНИЙ) В МИРЕ И УКРАИНЕ, РЕКОМЕНДАЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО 
КОНТ  РОЛЯ  ТАКИХ  ОРГАНИЗМОВ  НА  ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ 
И ОРГАНИЗАЦИОННОМ УРОВНЕ

В статье рассматривается состояние проблемы видов-вселенцев 
(чужеродных животных и растений) в мире и в Украине, представлены 
рекомендации относительно законодательных и организационных основ 
урегулирования и создания системы контроля за интродукцией и распростра-
нением чужеродных организмов на территории Украины в соответствии 
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с требованиями Конвенции о биологическом разнообразии и других меж ду-
на родных соглашений с учетом опыта европейских стран и предложений 
украинских ученых. 

Ключевые слова: виды-вселенцы, инвазивные виды, биологическая инва-
зия, экосистема, биоразнообразие, Конвенция о биологическом разнообразии.

Vasenko A. G., Milanich A. Y., Kozlovska O. V. ESTIMATION OF STATE 
OF THE PROBLEM OF ADVENTIVE SPECIES (ALIEN ANIMALS AND 
PLANTS) AND CONTROL RECOMMENDATIONS OF SUCH ORGANISMS 
ON THE LEGISLATIVE AND ORGANIZATIONAL LEVELS

The state of the problem of adventive species (alien plants and animals) in 
the world and in Ukraine is discussed in the article. The recommendations on 
legislative and organizational frameworks of regulating and recommendations 
on establishing a monitoring system for the introduction and spread of alien 
organisms on the territory of Ukraine are represented in accordance with demands 
of the Convention on Biological Diversity and other international agreements, 
taking into account the experience of European countries and the proposals of 
the Ukrainian scientists.

Key words: adventive species, invasive species, biological invasion, ecosystem, 
biodiversity, the Convention on Biological Diversity. 

УДК 504.4.054: 504.453 
О. Г. Васенко, канд. біол. наук; Л. Л. Юрченко 
(УКРНДІЕП)

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗМІН ГІДРОЛОГІЧНОГО РЕЖИМУ 
НА ОСНОВНІ ГІДРОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ СТАНУ ПОВЕРХНЕВИХ 

ВОД ДЕЛЬТИ ДУНАЮ

Досліджено і розглянуто зв’язки між гідрологічними показниками, зо-
крема витратами води української частини Дунаю, та основними гідро-
хімічними  показниками стану вод у часовій та просторовій динаміці змін.

Ключові слова: річка Дунай, моніторинг вод, гідрохімічні показники,  
гідрологічні показники.

Моніторинг стану вод української частини дельти Дунаю систе-
матично здійснюється вже протягом 12-ти років у рамках «Програми 
комплексного екологічного моніторингу навколишнього природного 
середовища при відновленні глибоководного судового ходу Ду-
най – Чорне море» [1] Українським науково-дослідним інститутом 
екологічних проблем у співпраці з іншими організаціями, зокрема, 
Дунайською гідрометеорологічною обсерваторією Держгідромету. 
З 2016 р. моніторинг Дунаю у дельтовій частині став спільним і 
транскордонним для трьох країн басейну [2]. 

Для оцінки впливу на унікальну біоту значна увага приділяється 
гідрохімічним показникам забруднення та гідрологічному стану річки 
на її окремих ділянках. 

Гідрохімічні чинники, що впливають на процес біологічної про-
дуктивності водних об’єктів, можуть бути пов’язані як з різними 
природними факторами, так і з антропогенним впливом. Серед при-
родних факторів найбільш впливовим є зміна гідрологічного режиму.

Метою роботи є встановлення залежності у змінах основних гід-
рохімічних показників якості води Дунаю від змін у гідрологічному 
режимі річки. Для аналізу такої залежності у якості індикативних 
показників гідрологічного стану (Іn г-л ) вибрано і розраховано від-
ношення поточних витрат води на час відбору гідрохімічних проб 
у 2015 р. (Wn ) до середніх багаторічних витрат  води (Wср.б.р. ) за 
1959–2015 рр.  [3]: 

Іn.г-л = Wn / Wср.б.р.
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Показники середньорічних витрат води української частини дельти 
Дунаю у 2015 р.  відносно середніх багаторічних значень станови-
ли від 96,3  % у верхній частині (м. Рені) до 82 та 80,6  % нижче 
перерозподілу водного потоку у рукави Тузловський та Кілійський 
(м. Ізмаїл та м. Вилкове відповідно). Це дозволяє визнати результати 
проведенного аналізу достатньо репрезентативними.

У якості індикативних показників основних гідрохімічних за-
бруднень (Іn г-х) для зручності проведення аналізу та графічного ві-
дображення його результатів розраховано відношення поточних на 
час проведення моніторингових досліджень концентрацій (Сn) до їх 
середніх багаторічних значень (Сср. б.р. )  за період 2004–2015 рр. [3]: 

Іn г-х = Сn / Сср.б.р.
Серед основних гідрохімічних показників для аналізу обрані:
• БСК5 та ХСК, які відображають найбільший вплив від над-
ходження органічних сполук;

• мінеральний азот та загальний фосфор, які відображають най-
більший вплив від надходження біогенних речовин;

• загальна мінералізація та вміст завислих речовин.
Ці показники впливають на взаємозв’язки у фізико-хімічній сис-

темі вод української частини дельти Дунаю, а також на біологічні 
процеси, зокрема, евтрофування [4, 5].

Для аналізу використані результати гідрохімічних досліджень у 
пунктах моніторингу, що відповідають пунктам гідрологічних спо-
стережень, а саме:

• R01 р. Дунай вище м. Рені;
• R04 рук. Кілійський вище м. Ізмаїл;
• R10 рук. Кілійський вище м. Вилкове.
Аналіз напрямку змін впродовж року в обраних гідрохімічних 

показниках показав такі результати:
• для  БСК5 співпадання становлять 48,5 %;
• для ХСК –  60,6 %;
• для азоту мінерального –  60,6 %;
• для фосфору загального –  57,6 %;
• для мінералізації –  45,5 %;
• для завислих речовин –  63,6 %.
Результати розрахунків індикативних показників та їх співстав-

лення відображені на рис. 1–9 і в таблиці 1. 

Рис. 1. Динаміка змін показників БСК5 та  ХСК  залежно від витрат води 
в р. Дунай на ділянці вище м. Рені

Рис. 2. Динаміка змін показників БСК5 та  ХСК залежно від витрат води 
в рукаві Кілійський на ділянці вище м. Ізмаїл

Рис. 3. Динаміка змін показників БСК5 та  ХСК залежно від витрат води 
в рукаві Кілійський на ділянці вище м. Вилкове
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Рис. 4. Динаміка змін вмісту азоту амонійного та загального фосфору 
залежно від витрат води в р. Дунай на ділянці вище м. Рені

Рис. 5. Динаміка змін вмісту азоту амонійного та загального фосфору 
залежно від витрат води в рукаві Кілійський на ділянці вище м. Ізмаїл

Рис. 6. Динаміка змін вмісту азоту амонійного та загального фосфору 
залежно від витрат води в рукаві Кілійський на ділянці вище м. Вилкове

Рис. 7. Динаміка змін мінералізації та вмісту завислих речовин 
залежно від витрат води в р. Дунай на ділянці вище м. Рені

Рис. 8.  Динаміка змін мінералізації та вмісту завислих речовин 
залежно від витрат води в рукаві Кілійський на ділянці вище м. Ізмаїл

Рис. 9. Динаміка змін мінералізації та вмісту завислих речовин 
залежно від витрат води в рукаві Кілійський на ділянці вище м. Вилкове
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З наведених даних випливає, що найбільшу залежність від витрат 
води у річці, а відтак, від надходження з дифузних джерел з поверх-
невим стоком, виявляє вміст завислих речовин. Вагома залежність 
виявляється також для вмісту важкоокислюваних органічних речовин 
(за ХСК), азоту мінерального та фосфору загального. Значно менша 
залежність (менше 50 %) спостерігається для легкоокислюваних 
речовин (за БСК5), а найменша з розглянутих – для мінералізації.

Більше відповідностей у змінах відзначається на ділянці річки в 
районі м. Рені (59,1 %), де витрати води приблизно вдвічі більші, ніж 
у Кілійському рукаві (54,5 %). 

Серед причин, що обумовлюють більшу залежність динаміки 
змін вмісту певних речовин у річковій воді від змін у гідрологічному 
режимі річки, слід розглядати, перш за все, наявність забруднень, їх 
обсяги і можливість перенесення з водозбірної території поверхневим 
стоком до річки. Можливість перенесення підвищують: інтенсивність 
поверхневого стоку, забрудненість територій, еродованість земель, 
розораність водоохоронних зон, наявність таких дифузних джерел, 
як неканалізовані домогосподарства, використання агрохімікатів та 
органічних добрив тощо. 

Результати проведенного аналізу показують наявність на водо-
збірній території Дунаю, як вище перетину українського кордону, так 
і на території  України, дифузних джерел забруднення води Дунаю:

• завислими речовинами (можливі еродованість і розораність 
водоохоронних зон);

• азотними сполуками (можливі неконтрольоване внесення азот-
них добрив, неканалізовані домогосподарства тощо); 

• важкоокислюваними органічними речовинами (можливе ви-
користання агрохімікатів).

Вплив гідрологічних чинників на гідрохімічні показники стану 
води в р. Дунай та його дельтових рукавах є домінуючим, але не єди-
ним важливим для формування гідрохімічного складу води Дунаю, 
що також зазначалось у  попередніх дослідженнях [6].

Першочерговим заходом для зменшення впливу змін у гідро ло-
гіч ному режимі на стан поверхневих вод дельти Дунаю є створення 
водо охоронних зон та контроль за їх станом, що дозволить підвищити 
буферну ємність водозборів.

Висновки
Проведений аналіз даних моніторингу свідчить про значний 

вплив гідрологічних чинників на гідрохімічні показники стану води 
в р. Дунай та його дельтових рукавах. Ці чинники є домінуючими, 
але не єдиними серед багатьох, що впливають на формування гідро-
хімічного складу води Дунаю.

Для зменшення впливу змін гідрологічного режиму на забруднення 
річкової води доцільно підвищити буферну ємність водозборів, зо-
крема, запровадити облаштування та контроль водоохоронних зон.
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ВОД ДЕЛЬТЫ ДУНАЯ

Исследованы и рассмотрены взаимосвязи между гидрологическими по-
казателями, в частности, расходами воды украинской части дельты Дуная, 
и основными гидрохимическими показателями состояния вод во временной 
и пространственной динамике.
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затели,  гидрохимические показатели.

Vasenko A., Yurchenko L.  INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF 
HYDROLOGICAL REGIME CHANGES ON THE MAIN HYDROCHEMICAL 
PARAMETERS OF SURFACE WATER STATE OF THE DANUBE DELTA

The relationships between hydrological parameters particularly water fl ow 
of the Ukrainian part of the Danube and basic hydrochemical parameters of 
water state were investigated and scrutinized in temporary and spatial dynamic.

Key words: Danube River, water monitoring, hydrochemical parameters, 
hydrological parameters.
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СТАН МЕРЕЖІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ 
ЗА АТМОСФЕРНИМ ПОВІТРЯМ В УКРАЇНІ ТА ЇЇ ВІДПОВІДНІСТЬ 

ВИМОГАМ ДИРЕКТИВИ 2008/50/ЄС

Наведено аналіз стану мережі спостереження за атмосферним пові-
трям в Україні; зроблено висновки щодо її відповідності вимогам Директив 
2008/50/ЄС та 2004/107/ЄС. Пропозиції з реорганізації мережі спостере-
жень розроблялися, зокрема, з урахуванням вимог щодо чисельності постів 
спостережень за базовими обов’язковими показниками, які використовують 
для здійснення оцінювання стану атмосферного повітря в країнах Європи.

Ключові слова: атмосферне повітря, спостереження, моніторинг 
довкілля, пости спостережень, навколишнє природне середовище, норма-
тивно-правові документи.

Враховуючи тенденцію зовнішньої політики України щодо пер-
спектив входження до Європейського Союзу (ЄС), головним напрям-
ком подальшого розвитку у сфері моніторингу атмосферного пові-
тря має бути послідовна гармонізація відповідних елементів мереж 
спостережень за станом атмосферного повітря з вимогами ЄС [4].

Для забезпечення виконання основних принципів функціонуван-
ня державної системи моніторингу довкілля необхідне залучення 
існуючого потенціалу всіх суб’єктів моніторингу, насамперед на 
основі узгодженості та прогресивності нормативно-правового та 
методичного забезпечення мереж спостережень. Мережі моніторингу 
атмосферного повітря повинні відповідати вимогам  розпорядження  
Кабінету  Міністрів  України  від  15 квітня 2015 р.  № 371-р. «Про 
схвалення розроблених Міністерством екології та природних ресурсів 
планів імплементації деяких актів законодавства ЄС» [1], Директиві 
2008/50/ЄС [2] та Директиві 2004/107/ЄС [3].

Вимоги законодавства ЄС у сфері якості повітря полягають у ско-
ро ченні викидів шкідливих речовин в атмосферу і в забезпеченні 
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якос ті повітря, припустимої з точки зору здоров’я людей і навко-
лишнього природного середовища (НПС). Для цього визначаються 
критерії та стандарти якості повітря, базові адміністративні та управ-
лінські принципи оцінки стану НПС та розбудови систем моніторингу.

На цей час нормативно-правова база України з моніторингу ат-
мосферного повітря не в повній мірі відповідає сучасним вимогам, 
вимогам ЄС і, зокрема, вимогам Директив 2008/50/ЄС та 2004/107/
ЄС, що потребує внесення змін до чинних та розробки низки нових 
нормативно-правових документів. За період від 1991 р. створено 
знач ну кількість законодавчих та нормативно-правових документів, 
в яких відображено питання моніторингу атмосферного повітря, але 
необхідно провест и роботу з актуалізації існуючої законодавчої та 
нормативно-правової бази з урахуванням наявних на цей час змін та 
взаємозв’язку між ними.

Метою цієї роботи є дослідження умов виконання Україною ви-
мог Директиви 2008/50/ЄС та Директиви 2004/107/ЄС щодо мереж 
спостережень за станом атмосферного повітря.

Авторами були виконані дослідження щодо нормативно-правових 
документів з моніторингу атмосферного повітря та сучасного стану 
існуючої мережі спостережень атмосферного повітря України у складі 
державної системи моніторингу довкілля, зокрема, на відповідність 
вимогам Директиви 2008/50/ЄС.

Державна система моніторингу довкілля України (ДСМД) базуєть-
ся на виконанні розподілених між її суб’єктами функцій і складається 
з підпорядкованих їм підсистем. Кожна підсистема на рівні окремих 
суб’єктів системи моніторингу має свою структурно-організаційну, 
науково-методичну та технічну бази. Отже, організацію спостере-
жень у ДСМД у межах своїх повноважень здійснюють міністерства 
та відомства (суб’єкти моніторингу). Зокрема, основною мережею 
спостереження за атмосферним повітрям є мережа гідрометеороло-
гічної служби (Гідромет), яка на теперішній час підпорядковується 
Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Районування України побудоване з максимальним орієнтуванням 
на конкретні умови середовища з об’єктивно обґрунтуваною мережею 
розташування постів спостереження (ПС) за атмосферним повітрям 
як у великих містах, так і в деяких промислових агломераціях, що 

дозволяє оцінювати стан екологічної ситуації в регіоні. Існуюча 
мережа спостереження за забрудненням атмосферного повітря по-
будована у міських агломераціях відповідно до вимог чинного РД 
52.04.186-89 [5].

При створенні мережі враховувався принцип територіальної спіль-
ності: площа, яка відповідає таксономічній одиниці районування, 
обов’язково включає декілька територій, що межують між собою.

Контроль за забрудненням повітря має такі основні складові: 
спостереження як віддалених, так і короткочасних тенденцій; оцінка 
відповідності стандартам якості повітря; оцінка здоров’я населення і 
негативного впливу на довкілля; планування; затвердження моделей 
дисперсії, які використовують математичні підходи моделювання, 
з метою прогнозування рівнів забруднення повітря; ефективність 
заходів управління.

У результаті проведення моніторингу атмосферного повітря одер-
жуються: первинні дані контролю та спостережень за станом забруд-
нення; узагальнені дані про рівень забруднення на певній території за 
певний проміжок часу; узагальнені дані про склад та обсяги викидів 
забруднюючих речовин; оцінка рівнів та ступеня небезпечності за-
бруднення для довкілля та життєдіяльності населення; оцінка складу 
та обсягів викидів забруднюючих речовин.

Спостереження за забрудненням атмосферного повітря в Україні, 
в основному, проводиться Гідрометом у 53 містах та на 163 постах ба-
зової мережі, які охоплюють усю територію України; 33 метеостанції 
спостерігають за забрудненням атмосферних опадів, 54 станції – за 
забрудненням снігового покриву. 

Згідно з ГОСТ 17.2.3.01–86 [6], на стаціонарних ПС Програма 
обов’язкового моніторингу якості атмосферного повітря охоплює сім 
забруднюючих речовин: суспендовані пилові частинки, SО2, NОх, СО, 
формальдегід, свинець та бенз(а)пірен. Деякі станції контролюють 
наявність додаткових забруднюючих речовин залежно від регіо-
нальних або місцевих викидів та наявності технічного потенціалу. 

Якість атмосферного повітря визначається в цілому по країні за 33 
показниками. В опадах та сніговому покриві аналізується наявність 
11 забруднюючих речовин. Контроль якості повітря проводиться 
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відповідно до затвердженого переліку шкідливих речовин, який 
прийнятий для кожного з 53 міст України, в тому числі: 

• пил, двооксид азоту, двооксид сірки в 53 містах; 
• оксид вуглецю в 49 містах; 
• оксид азоту в 28 містах; 
• важкі метали та бенз(а)пірен у 50 містах; 
• формальдегід у 43 містах; 
• фенол аміак у 23 містах; 
• фтористий водень у 14 містах; 
• сірководень у 16 містах; 
• хлористий водень у 11 містах; 
• сажа в 6 містах; 
• розчинні сульфати в 20 містах; 
• сірчана кислота, бензол, толуол, етилбензол і ксилол у 2 містах; 
• анілін у 1 місті.
На 81 стаціонарному ПС здійснюються спостереження за 8 важ-

кими металами: кадмій, залізо, цинк, мідь, нікель, свинець, хром, 
марганець. 

Програма обов’язкового моніторингу передбачає щоденний 
4-разовий  (о 01.00, 07.00, 13.00, 19.00) відбір проб і контроль ста-
ну атмосферного повітря за 31 домішкою, але враховуючи місцеві 
особливості та тривалий досвід, на окремих ПС спостереження за 
деякими показниками проводяться 2 (3) рази на добу. На мережі спо-
стереження використовують такі види стаціонарних ПС вітчизняного 
виробництва: «ПОСТ-1», «ПОСТ-2», «ПОСТ-2а».

Окрім Гідромету, участь у проведенні спостереження за станом 
атмосферного повітря та впливом на нього промислових об’єктів в 
Україні беруть Державна екологічна інспекція Мінприроди (ДЕІ) та 
Санітарно-епідеміологічна служба (СЕС).

Державна екологічна інспекція здійснює вибірковий контроль 
на джерелах викидів промислових об’єктів, що чинять забруднення 
атмосферного повітря, шляхом відбіру проб та наступних аналітич-
них досліджень в умовах вимірювальних лабораторій. Визначається 
понад 65 параметрів.

Санітарно-епідеміологічна служба здійснює спостереження за 
якістю атмосферного повітря у житлових та рекреаційній зонах, зо-

крема поблизу основних доріг, санітарно-захисних зон та житлових 
будинків, на території шкіл, дошкільних установ та медичних закладів 
у містах та в робочій зоні. Крім того, здійснюється аналіз якості по-
вітря у житловій зоні за скаргами мешканців.

Звіти з моніторингу якості атмосферного повітря в Україні та її 
регіонах укладаються щомісяця, щокварталу та щороку, інформація 
про стан забруднення природного середовища та відповідні інформа-
ційно-аналітичні огляди наведено на відповідних сайтах Мінприроди 
України [7–8]. 

Обласні гідрометеоцентри і СЕС складають щоквартальні огляди 
про стан забруднення атмосферного повітря в містах і регіонах кра-
їни. Обласні гідрометеоцентри складають також щомісячні огляди 
про стан забруднення атмосферного повітря в містах, які надаються 
у вигляді електронних бюлетенів.

Отримані дані передаються до Інформаційно-аналітичного центру 
Державної системи екологічного моніторингу Мінприроди України 
(ІАЦ GEMS) і накопичуються в банках екологічних даних.

Розвиток системи екологічного моніторингу в Україні протягом 
останніх років обумовив створення у великих промислових центрах 
мереж спостереження за станом НПС з використанням автоматизо-
ваних постів спостережень (АПС) за станом атмосферного повітря. 
Вони доповнюють склад стаціонарних постів спостереження, де 
здійснюється лише відбір проб для наступних досліджень в умовах 
лабораторій [9–11]. Наприклад, у м. Кривий Ріг встановлено 5 АПС, 
розроблено проекти для м. Харкова та м. Нікополя.

Оскільки контроль за забрудненням атмосферного повітря і ви-
кидами є однією з основних складових системи моніторингу НПС в 
Україні, створення та розвиток локальних мереж автоматизованого 
спостереження за станом атмосферного повітря має бути головним 
напрямком розвитку цієї системи [12]. У першу чергу це стосуєть-
ся великих промислових міст, кожне з яких має свої особливості 
стосовно джерел забруднюючих речовин, ландшафту, клімату та 
антропогенних факторів.

Порівняльний аналіз відповідності побудови мережі спостережен-
ня за станом атмосферного повітря відповідно до вимог РД 52.04.186-
89 та Директиви 2008/50/ЄС наведено у таблиці 1.
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1. Принципи побудови мережі у міських агломераціях відповідно до РД 
52.04.186-89 у порівнянні з Директивою 2008/50/ЄС (додаток 5)

Чисельність населення Кількість ПС за 
РД 52.04.186-89 Кількість ПС за Директивою 2008/50/ЄС

До 50 тис. 1 1
50–100 тис. 2 1
100–200 тис. 2–3 1
200–500 тис. 3–5 2 (250–499 тис.)

500 тис. – 1 млн 5–10 2 (500–749 тис.)

Понад 1 млн 10–20

2 (750–999 тис.)
 3 (1–1,9 млн)

4 (2–3,749 млн)
6 (3,750–5,999 млн)

7 (понад 6 млн)

Аналіз таблиці 1 показує, що за кількістю ПС існуюча мережа 
спостереження за якістю атмосферного повітря в Україні відпові-
дає вимогам Директиви 2008/50/ЄС, але потребує вдосконалення, 
оскільки була запроваджена понад 50 років тому і не враховує низки 
вимог Директиви.

Програма обов’язкового моніторингу якості атмосферного повітря 
в Україні згідно з  РД 52.04.186-89 включає 7 забруднюючих речовин, 
перелік яких наведено у таблиці 2.

Аналіз таблиці 2 показує, що концентрації озону, твердих части-
нок ТЧ2,5 і ТЧ10 в Україні на ПС не контролюються. В Україні від-
сутні методики відокремлення із загальної маси пилу ТЧ2,5 та ТЧ10, 
не здійснюється моніторинг вмісту цих речовин в атмосферному 
повітрі. Як видно з таблиці 2, метод вимірювання діоксиду азоту, 
наведений у керівному документі РД 52.04.186-89, має державний 
стандарт, який відповідає вимогам Директиви. Методи вимірювань 
для інших забруднюючих речовин вимагають розробки державних 
стандартів відповідно до вимог Директиви. Що стосується забрудню-
ючих речовин формальдегід та бенз(а)пірен, то для них в Директиві 
вимоги відсутні. 

Згідно з вимогами Директив, необхідно забезпечити, принаймні, 
мінімальну кількість ПС із фіксованими вимірюваннями  для оцінки 
відповідності з ГДК забруднюючих речовин для захисту здоров’я 
людини і визначення межі порога в агломераціях, де фіксоване ви-
мірювання є єдиним джерелом інформації.

2. Перелік визначених забруднюючих речовин 
та методи їх вимірювань в Україні та відповідно до Директиви

Забруднююча 
речовина

Методи аналізу повітря 
Україна

РД 52.04.186-89
Вимоги Директиви – Стандарти EN

Стандарти ЄС – ISO

Пил Гравіметричний 
- - -

ISO 12141:2002. Гравіметричний

Діоксид сірки Полум’яно-
фотометричний

EN 14212:2005. Стандартний метод вимірювання кон-
центрації сірчистого газу шляхом ультрафіолетової 

флюоресценції

ISO 11564:1998. Фотометричний метод із застосуван-
ням нафтилетилендіаміну

Діоксид азоту ДСТУ ISO 7996:2014
Метод хемілюмінесценції

EN 14211:2005. Стандартний метод вимірювання кон-
центрації двоокису азоту і окису азоту шляхом хемілю-

мінесценції

ISO 7996:1985. Метод хемілюмінесценції

Оксид вуг-
лецю Газова хроматографія

EN 14626:2005. Стандартний метод вимірювання кон-
центрації окису вуглецю шляхом недисперсійної інфра-

червоної спектроскопії
ISO 8186:1989. Газова хроматографія

ISO 4224:2000. Спектрометричний метод інфрачерво-
ного розсіювання

Бенз(а)пірен Іонна хроматографія - - -
Формаль-
дегід Фотометричний - - -

Свинець 

Фотометричний
Рентгено-флуоресцентний
Спектрометричний метод 

атомної абсорбції 
(ДСТУ ISO 9855:2014)

EN 14902:2005. Стандартний метод вимірювання Pb/
Cd/As/Ni у фракції РМ10 зважених твердих частинок

ISO 9855:1993. Спектрометричний метод атомної аб-
сорбції

Тверді час-
тинки ТЧ2,5

–
EN 14907:2005. Стандартний метод

гравіметричного вимірювання для визначення масової 
фракції PM2,5 зважених твердих частинок

Тверді час-
тинки ТЧ10

–
EN 12341:1999. Еталонний метод і процедура польово-
го дослідження для підтвердження еквівалентності ета-

лонних методів вимірювання

Озон – EN 14625:2005. Стандартний метод вимірювання кон-
центрації озону шляхом ультрафіолетової фотометрії

Для вимірів двоокису азоту, твердих частинок, бензолу й окису 
вуглецю необхідно мати щонайменше одну міську фонову станцію 
моніторингу та одну транспортно орієнтовану станцію, за умови, 
що це не збільшить кількість пунктів для відбору проб. Щодо цих 
забруднень загальна кількість міських фонових станцій і загальна 
кількість транспортно орієнтованих станцій у державі мають від-
повідати вимогам частини 1 А Директиви [2], але не відрізнятись 
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більше, ніж на коефіцієнт 2. Пункти відбору проб з перевищенням 
граничної величини для ТЧ10 та ТЧ2,5 протягом останніх трьох років 
мають зберігатися, якщо не вимагається їх переміщення внаслідок 
особливих обставин, зокрема, через територіальний розвиток.

Мінімальна кількість таких ПС із фіксованими вимірюваннями 
для оцінки відповідності з цілями щодо зменшення впливу ЗР, таких 
як ТЧ2,5, для захисту здоров’я людини визначається за умови «один 
ПС – на 1 млн чол. населення, яке проживає в агломераціях, та на 
території міста з населенням більш 100 тис. чол.».

Для оцінки забруднення у безпосередній близькості від джерел 
забруднення розрахунок кількості пунктів фіксованих вимірювань 
визначається з урахуванням концентрації викидів, ймовірного харак-
теру розповсюдження забрудненого повітря та потенційного впливу 
на населення.

Також необхідно мати щонайменше одну станцію в приміській 
зоні, де існує імовірність найбільшого впливу на населення. В агло-
мераціях принаймні 50 % станцій мають бути розташовані в при-
міських районах. 

Для складного рельєфу рекомендується одна станція на 25 тис. км2.
У вразливих сільських районах, подалі від значних джерел за-

бруднення повітря, з метою отримання, як мінімум, інформації про 
загальну масову концентрацію і концентрації окремих хімічних 
компонентів дрібних твердих частинок (ТЧ2,5) має бути встановлений 
один пункт відбору на кожні 100 тис. км2, що відповідатиме вимогам 
статті 6 п.5 Директиви [2].

Таким чином, пропонується провести з урахуванням викладеного 
підходу реорганізацію або вдосконалення існуючих мереж спосте-
режень за станом атмосферного повітря в Україні, щоб забезпечити 
вимоги, які визначено Директивою [2] стосовно мінімальної кількості 
ПС щодо виміру сірчистого газу, двоокису азоту та окису азоту, твер-
дих частинок ТЧ10/ТЧ2,5, свинцю, окису вуглецю, озону для оцінки 
відповідності з ГДК забруднюючих речовин для захисту здоров’я 
людини в агломераціях.

Висновки
За результатами аналізу визначено, що мережа спостережень 

за станом атмосферного повітря України складається в основному 

з мережі Гідромету. Кількість постів в обласних центрах та великих 
промислових містах відповідає вимогам РД 52.04.186-89 «Руковод-
ство по контролю загрязнения атмосферы» та Директиви 2008/50/ЄС, 
але ряд промислових зон не мають необхідної кількості або взагалі 
не мають ПС, що не відповідає вимогам Директиви.

У нормативних документах України відсутні вимоги стосовно 
кількості ПС, на яких згідно з Директивами має виконуватись вимір 
сірчистого газу, двоокису азоту та окису азоту, твердих частинок ТЧ10/
ТЧ2,5, свинцю, окису вуглецю, озону.

Для вдосконалення мережі спостережень атмосферного повітря 
України необхідно вжити такі заходи:

• встановити зони та агломерації по всій території України за 
ступенем забруднення атмосферного повітря;

• вдосконалити правове регулювання кількості і порядку розмі-
щення постів спостереження за якістю атмосферного повітря 
та пунктів відбору проб;

• нормативним документом встановити нижній та верхній пороги 
оцінювання якості атмосферного повітря відповідно до вимог 
Директиви 2008/50/ЄС;

• провести аналіз відповідності ПС вимогам Директиви 2008/50/
ЄС щодо параметрів, які вимірюються (необхідно звернути 
особливу увагу на те, що в Україні відсутні методики вимірів 
ТЧ2,5 та ТЧ10, не здійснюються контроль та моніторинг вмісту 
цих речовин в атмосферному повітрі, а також моніторинг ат-
мо сферного повітря в частині озону), визначити необхідну 
кіль кість пунктів вимірювання озону;

• провести аналіз технічного стану та оснащення ПС з метою 
визначення необхідності переоснащення їх для забезпечення 
якості вимірів відповідно до вимог Директив;

• провести аналіз існуючих методів вимірювання параметрів на 
відповідність вимогам Директив та визначити перелік методів 
вимірювання, які необхідно привести до вимог Директив;

• оцінити необхідний обсяг технічного та методичного забез-
печення мережі в агломераціях для проведення спостережень 
за ТЧ2,5, ТЧ10 та озону в атмосферному повітрі [13].
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Вживання зазначених заходів сприятиме гармонізації існуючої 
мережі спостережень за якістю аимосферного повітря з вимогами 
Директиви, підвищить обґрунтованість прийняття управліньських 
рішень стосовно поліпшення якості атмосферного повітря, що в кін-
цевому підсумку приведе до економії коштів держави та підприємств.

1. Про схвалення розроблених Міністерством екології та природних ресурсів 
планів імплементації деяких актів законодавства ЄС : Розпорядження  
Кабінету  Міністрів  України   від   15  квітня  2015 р.  № 371-р. 
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СОСТОЯНИЕ СЕТИ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА АТМОСФЕРНЫМ ВОЗДУХОМ 
В УКРАИНЕ И ЕЕ СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ДИРЕКТИВЫ 
2008/50/ЕС

Приведен анализ состояния сети наблюдения за атмосферным возду-
хом в Украине. Сформулированы выводы относительно ее соответствия 
требованиям Директив 2008/50/ЕС и 2004/107/ЕС. Предложения по ре-
организации сетей наблюдений разрабатывались, в частности, с учетом 
требований относительно численности пунктов наблюдений за базовыми 
обязательными показателями, которые используют для оценивания со-
стояния атмосферного воздуха в странах Европы.

Ключевые слова: атмосферный воздух, наблюдение, мониторинг 
окружающей среды, посты наблюдений, окружающая природная среда, 
нормативно-правовые документы.

Varlamov E., Dmitrieva E., Kvasov V., Palaguta O. NETWORK STATUS 
OBSERVATIONS OF ATMOSPHERIC AIR IN THE UKRAINE AND ITS 
COMPLIANCE WITH DIRECTIVE 2008/50 / EC 

We reviewed and analyzed the state of the network monitoring of air quality 
in Ukraine. Conclusions regarding its compliance with the requirements of 
Directives 2008/50 / EC and 2004/107 / EC. Proposals for the reorganization of 
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observation networks, in particular with regard to the requirements regarding 
the number of observation points for the compulsory basic indicators used for 
assessment of air quality in Europe.

Key words: atmospheric air monitoring, environmental monitoring, 
observation posts, the environment, legal documents.
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О. М. Крайнюков, д-р геогр. наук; В. Д. Тімченко
(УКРНДІЕП)

ВПЛИВ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН ТОКСИЧНОЇ ДІЇ НА ПРЕДСТАВНИКІВ 
БІОТИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ 

У роботі представлено аналітичний огляд впливу специфічних хімічних 
речовин токсичної дії на представників основних ланок трофічного ланцюга 
водної екосистеми. Розглянуто у загальному вигляді реакції водної екосис-
теми на токсичний вплив.

Ключові слова: хімічні речовини токсичної дії, основні ланки трофічного 
ланцюга водної екосистеми, шкідливий вплив, реакція водної екосистеми 
на токсичну дію.

Стан проблеми. Однією із важливих проблем у галузі охорони і 
раціо наль ного використання водних ресурсів є розробка ефективних 
методів оцінювання антропогенного навантаження на поверхневі 
водні об’єкти з метою забезпечення стійкого функціонування водних 
екосистем, тому що за умов підтримання стабільного біотичного 
кругообігу можуть активно відбуватися процеси самовідновлення 
і самоочищення води.

Найнебезпечнішим різновидом антропогенного навантаження на 
поверхневі води є їх забруднення екологічно небезпечними хімічни-
ми речовинами, які здатні порушувати самоочисні і біопродукційні 
процеси, призводити до глибоких змін у структурно-функціональній 
організації біотичної складової водних екосистем. 

Попереднім етапом оцінки рівня антропогенного навантаження 
на водні об’єкти є дослідження впливу забруднень на стан їх екосис-
тем, який характеризується здатністю гідробіоценозу зберігати свої 
властивості завдяки притаманній йому мінливості та спроможності 
трансформувати середовище існування таким чином, щоб забезпе-
чувати стійке функціонування екосистеми.

Основними джерелами забруднення водних об’єктів є скиди стіч-
них вод підприємств різних галузей економіки, компонентний склад 
яких надзвичайно різноманітний. До водних об’єктів потрапляють 
сотні тисяч хімічних речовин, багатьом з яких притаманні токсичні 
властивості. 
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Вплив хімічних речовин на водні організми. Згідно з «Методи-
кою...» [1] до специфічних хімічних речовин токсичної дії відносять-
ся ртуть, кадмій, мідь, цинк, свинець, хром, нікель, миш’як, залізо, 
фториди, ціаніди, нафтопродукти, феноли, синтетичні поверхнево-
активні речовини та ін.

Екологічна небезпека важких металів обумовлена їх властивістю 
чинити токсичну дію на водні організми у незначних концентраціях 
та спроможність до біоакумуляції. 

Основним середовищем міграції важких металів є водне. На від-
міну від органічних сполук, які підлягають процесам деструкції, важкі 
метали більш здатні до біоакумуляції та перерозподілу між окремими 
ланцюгами водної екосистеми. Накопичуючись у водних організмах, 
важкі метали через свою консервативність знаходяться в живих ткани-
нах необмежений час, викликаючи патологічні зміни, аж до загибелі 
організмів, а у подальшому з відмерлим планктоном осідають у донних 
відкладах, що призводить до вторинного забруднення води. 

Токсичність важких металів для водних організмів залежить від 
форм їх існування у водному середовищі. Залежно від умов водного 
середовища, важкі метали можуть перебувати в різних ступенях 
окислення і входити до складу різноманітних неорганічних і мета-
лоорганічних сполук, які можуть бути істинно розчинними, колоїд-
но-дисперсними або входити до складу мінеральних та органічних 
суспензій. Ряд металів здатні утворювати досить міцні комплекси 
з органічними сполуками. Такі комплекси є однією з найважливіших 
форм їх міграції у природних водах. Більшість комплексів є стійкими, 
тому вони здатні мігрувати в природних водах на значні відстані. 
У водному середовищі при переході у металокомплексні форми 
токсичність металів може змінюватись. 

Джерелами забруднення природних вод важкими металами є стічні 
води підприємств гірничовидобувної, чорної і кольорової металургії, 
машинобудівних підприємств тощо.

Найбільш токсичними для водних організмів важкими металами 
є мідь, шестивалентний хром, кадмій, свинець і ртуть. Мідь гальмує 
розвиток синьозелених водоростей за концентрації 0,001 мг/дм3, 
викликає загибель дафній за концентрації 0,005 мг/дм3, загибель 
інфузорій – за 0,008 мг/ дм3; середньолетальні концентрації міді для 

риб знаходяться у межах 0,002…0,005 мг/дм3 [2, 3]. На процеси само-
очищення води мідь впливає у концентрації 0,01 мг/дм3.

Хром може існувати в тривалентній (Cr3+) і шестивалентній (Cr6+) 
формах. У біологічних об’єктах хром присутній переважно в три-
валентній формі і бере участь у багатьох метаболічних процесах. 
Дані щодо токсичності хрому суперечні, очевидно, внаслідок того, 
що велике значення має валентність хрому, тип сполук, до яких він 
входить, і ряд інших чинників. Хром шестивалентний більш токсич-
ний у порівнянні з тривалентним. Середня летальна концентрація 
шестивалентного хрому для дафній і риб складає 0,02 мг/дм3, для 
циклопів – 10,0 мг/дм3. Вміст хрому у воді в концентрації 0,3 мг/дм3 
затримує процеси самоочищення води [4]. Головними джерелами 
забруднення поверхневих вод хромом є стічні води виробництв ма-
шинобудування, металообробки, шкіряних підприємств тощо. 

Високотоксичним для водних організмів є кадмій. У дафній зни-
ження репродуктивної здатності відбувається за концентрації кад-
мію 0,01 мг/дм3, на рибу токсичну дію чинить концентрація кадмію 
0,08 мг/дм3, бокоплави гинуть за концентрації 0,07 мг/дм3, молюски 
реагують на вміст кадмію у воді в концентрації 0,09 мг/дм3. Кадмій 
акумулюється водними рослинами і тваринами. Вміст кадмію у різ-
них водних організмах спостерігається в межах від 50 до 500 мкг/ кг 
сухої маси [2, 4]. Забруднення природних вод кадмієм пов’язано з 
виробничою діяльністю підприємств гірничорудної, металургійної, 
хімічної промисловості, з виробництвом полімерів і металокераміки. 

Ртуть існує у природі, головним чином, у розсіяному стані. Це 
єдиний метал, який за кімнатної температури являє собою рідину, 
однак вона може існувати у різних фізичних станах та хімічних 
формах. Окрім елементного стану, ртуть створює неорганічні й ор-
ганічні сполуки. Із металоорганічних сполук найбільш токсичними 
є алкілртутні сполуки, в яких зв’язок ртуті і вуглецю є стійким, не 
руйнується у присутності води, кислот і лугів.

Ртуть, яка потрапила у воду водного об’єкта, зазвичай накопичу-
ється у донних відкладах. Подальша міграція ртуті супроводжується 
включенням до трофічного ланцюга водної екосистеми. Ланцюгом 
руху ртуті по трофічних ланках водної екосистеми є планктонні 
організми – ракоподібні – риби – птахи. Людина може включатись 
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у будь-яку трофічну ланку. В основному, це відбувається в резуль-
таті вживання риби у їжу. Найбільш високий вміст ртуті виявлено 
в організмі хижих риб. Ртуть токсична для фітопланктону, тому за-
бруднення ртуттю води істотно знижує первинну продукцію водних 
об’єктів. Фіто-  і зоопланктон акумулюють ртуть у широкому діа-
пазоні концентрацій [2]. У навколишнє середовище ртуть надходить 
як з природних джерел, так і з джерел антропогенного походження. 
Головні антропогенні джерела: викиди в атмосферне повітря в про-
цесі спалювання різних видів палива; скиди стічних вод промислових 
підприємств, в технологічному процесі яких використовуються ртуть 
та її сполуки; поверхневий стік із сільськогосподарських угідь, на 
яких використовуються біоциди, що містять ртутні сполуки. 

Свинець – один із найбільш розповсюджених і небезпечних важ-
ких металів. Він присутній у мікрокількостях практично повсюдно. 
Свинець традиційно використовують у хімічному машинобудуванні, 
атомній і військовій промисловості, для виготовлення електронно-
променевих трубок і флуоресцентних ламп, у виробництві емалей, 
лаків, піротехнічних виробів, сірників, пластмас, в поліграфії та 
в інших галузях промисловості. Особливості розподілу і міграції 
свинцю у природних водах обумовлюються осіданням і комплек-
соутворенням з органічними і неорганічними сполуками. У зв’язку 
з цим вміст розчиненого у воді свинцю у більшості природних вод 
звичайно не перевищує 10 мкг/дм3.

Миш’як токсичний для гідробіонтів у концентраціях від 0,2 до 
25,0 мг/л. Найбільш чутливими є риби. ГДК миш’яку для води рибо-
господарських водних об’єктів – 0,01 мг/л [6].

Ціаніди являють собою групу сполук, токсичність яких залежить 
від рН середовища, зменшуючись з її підвищенням. Токсичний вплив 
ціанідів значно посилюється зі зниженням вмісту у воді кисню. 
Утворення комплексних ціанідів може підвищувати або знижувати 
токсичність води. Для риб летальною концентрацією є 0,05…0,2 мг/л 
ціаністого калію, для дафній – 0,4 мг/л Сu(CN)6, 2,5 мг/л Fe(CN)6 
і К3Cu(CN)4 [6]. 

Фториди також є токсичними для водних організмів. Порогові 
концентрації для риб залежать від температури та жорсткості води. 
У м’якій воді за температури 7,5 °С порогові концентрації фтору 

становлять 5,9...7,5 мг/л. У жорсткій воді порогові концентрації під-
вищуються внаслідок утворення нерозчинних комплексів. Дафнії, 
черви, личинки комах менш чутливі до фтору. Летальні концентрації 
фтору для них становлять 136...450 мг/л [6]. 

Менш токсичними для водних організмів, у порівнянні з іншими 
важкими металами, є нікель і цинк. Середня летальна концентрація 
нікелю для дафній складає 1,9 мг/дм3, цинку – 0,07 мг/дм3, розвиток 
водоростей знижується на 80 % при концентрації цинку 2,4 мг/дм3, 
нікель у концентрації 2,0 мг/дм3 пригнічує фотосинтез водоростей 
на 15 % [5, 6]. 

Починаючи з 50-х років минулого століття, в якості миючих за-
собів використовуються синтетичні поверхнево-активні речовини 
(СПАР), які характеризуються багатьма шкідливими властивостями: 
вспінювання води, виникнення кисневого дефіциту, токсичність 
для водних організмів. Окрім того, фосфатні наповнювачі, які вхо-
дять до складу синтетичних миючих засобів, потрапляючи у водні 
об’єкти, викликають їх евтрофування. СПАР є найбільш розповсю-
дженими забруднюючими речовинами поверхневих вод внаслідок 
їх широкомасштабного застосування в різних галузях господарства 
і відносяться до так званих «екологічно жорстких» речовин. На їх 
окислення витрачається велика кількість розчиненого кисню. Окрім 
опосередкованого негативного впливу, детергенти чинять також 
пряму токсичну дію на водні організми. Вони порушують функції 
біологічних мембран, що викликає жаберну кровотечу і задуху у 
риб та безхребетних тварин. У цілому СПАР важко асимілюються 
компонентами природного середовища і тому надзвичайно негативно 
впливають на стан водних екосистем. 

До найбільш поширених і екологічно небезпечних речовин на-
лежать нафтопродукти. У поверхневі води нафтопродукти надходять 
при перевезенні нафти водним шляхом, зі стічними водами підпри-
ємств нафтовидобувної, нафтопереробної, хімічної, металургійної 
та інших галузей промисловості. При надходженні нафтопродуктів 
у водні об’єкти їх основна маса зосереджується в плівці. По мірі 
віддалення від джерела забруднення нафтопродукти можуть зна-
ходитись у різних формах – розчиненій, емульгованій, сорбованій 
на завислих речовинах і у донних відкладах. Внаслідок протікання 
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у водних об’єктах процесів випаровування, сорбції, біохімічного 
та хімічного окислення концентрація нафтопродуктів може істотно 
знижуватись, при цьому значним змінам підлягає їх хімічний склад. 
Найбільш стійкими вважаються ароматичні вуглеводні.

При потраплянні нафтопродуктів у водний об’єкт вода набуває 
специфічного смаку і запаху, змінюється її колір, рН середовища, 
погіршується газообмін з атмосферою. Нафтопродукти токсичні для 
водних організмів, особливо для личинкових стадій зоопланктону, 
негативно впливають на процес дихання молюсків. Самоочищення 
води від нафти відбувається повільно. За сім діб вміст емульгованих 
нафтопродуктів у воді знижується при 20 °С на 40 %, а при 5 °С – 
лише на 15 %. 

Шкідливий вплив на якість води і водні організми чинять та-
кож феноли та продукти їх розпаду. У складі фенолів визначається 
велика кількість компонентів, переважаючими з яких є крезоли, 
гваякол, ксиленоли, пірокатихін тощо. Гваякол надає неприємний 
смак м’ясу риб та інших водних організмів при концентрації у воді 
0,08 мг/дм3. Ксиленоли викликають загибель риб при концентра-
ціях від 12 до 20 мг/дм3 (для окуня, ляща, уклеї) до 50 мг/дм3 
(для лина, гольяна, коропа); загибель дафній – при концентрації 
10 мг/ дм3, водоростей – при концентрації 40 мг/дм3. Пірокатехін 
також небезпечний для водної флори і фауни, він чинить ток-
сичну дію на водорості при концентрації 6 мг/дм3, на дафній – 
4 мг/дм3, викликає загибель риб при концентраціях від 5 до 
30 мг/ дм3 [7].

До найбільш екологічно небезпечних хімічних сполук належать 
пестициди, які застосовуються для боротьби з різними шкідливими 
організмами і мають відповідну назву: акарициди, інсектициди, бак-
терициди, гербіциди, фунгіциди, лімбациди, нематоциди, ларвіциди 
та інші. У цю групу речовин зазвичай включають також антисептики, 
які застосовуються для запобігання руйнуванню мікроорганізмами 
різних матеріалів, а також речовини, що вживаються для видалення 
листя з рослин (дефоліанти). 

Надзвичайно токсичними для водних організмів є хлорорганічні 
пестициди (ДДТ та його метаболіти, гексахлорциклогексан, гепта-
хлор, альдрин, пропанід та ін.) через їх високу стійкість до впливу 

різних абіотичних факторів та властивість до біоакумуляції. Гостра 
токсична дія цих речовин на водні організми проявляється в кон-
центраціях 10-3-10-12 мг/дм3. Введення в кругообіг речовин біосфери 
хлор органічних пестицидів призвело до їх накопичення в планктон-
них і донних водних організмах, зокрема, в органах і тканинах риб 
та молюсків, що створило ризик для здоров’я людини через передачу 
пестицидів по трофічних ланцюгах. Фосфорорганічні пестициди 
(метафос, карбофос, рогор, хлорофос та інші) є менш токсичними 
у зв’язку з їх відносно малою хімічною та біологічною стійкістю. 
Основним джерелом надходження пестицидів у навколишнє середо-
вище, зокрема у водні об’єкти, є поверхневий стік талих, дощових 
і ґрунтових вод із сільськогосподарських угідь, при обробці полів 
пестицидами за допомогою авіації та при недбалому транспортуванні 
їх водним транспортом, а також при зберіганні. Пестициди можуть 
вноситись у водні об’єкти зі стічними водами промислових підпри-
ємств, які виробляють пестициди [8]. 

Загальні принципи реагування водної екосистеми на токсич-
ний вплив. Наведені дані щодо впливу хімічних речовин на життє-
діяльність водних організмів свідчать про те, що їх надходження до 
водних об’єктів створює небезпеку для біотичної складової водних 
екосистем, внаслідок чого знижується біопродуктивність, порушу-
ються процеси самоочищення, погіршується якість води. 

Потрапляючи у водні об’єкти, токсичні речовини частково роз-
чиняються у воді, частково інактивуються, вступаючи у взаємодію 
між собою, а також можуть утворювати нові сполуки, більш токсичні, 
ніж вихідні. Значна частина токсикантів адсорбується завислими 
речовинами та осідає на дно, де накопичується в донних відкладах.

Незалежно від природи токсикантів, при їх надходженні у водні 
об’єкти реакція водної екосистеми на токсичний вплив розвивається 
в трьох основних напрямах [9]: 

• коливання основних біологічних показників стану екосистеми 
навколо деяких середніх величин без істотних порушень струк-
тури біоценозів і глибокої кисневої депресії; 

• докорінна перебудова екосистеми, що виражається, насампе-
ред, у зміні структури, складу біоценозів і домінантних видів, 
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тобто відбувається зміна і видове поновлення біоценозу водної 
екосистеми; 

• повна структурно-функціональна дезорганізація екосистеми: 
руйнування основних трофічних ланок біоценозу, зменшення 
первинної продукції, різке зростання деструкції, киснева де-
пресія, масова загибель тварин, різке зниження чи припинення 
самоочисних процесів. 

Сучасний рівень антропогенного забруднення поверхневих вод 
обумовлює необхідність отримання даних щодо ступеня порушення 
властивостей і функцій біотичної складової водних екосистем в умовах 
впливу хімічних речовин токсичної дії. Для зазначених цілей найбільш 
ефективним визнано екотоксикологічний метод, за допомогою якого 
визначають загальну токсичність води. Цей показник характеризує 
здатність води призводити до патологічних змін життєдіяльності або 
загибелі водних організмів. 

Висновки
Стійке функціонування водних екосистеми може бути забезпечено 

за умов стабільного біотичного кругообігу при активному протіканні 
процесів самовідновлення і самоочищення води. До поверхневих 
водних об’єктів потрапляють сотні тисяч хімічних речовин, багатьом 
з яких притаманні токсичні властивості.

До специфічних хімічних речовин токсичної дії відносяться ртуть, 
кадмій, мідь, цинк, свинець, хром, нікель, миш’як, залізо, фториди, 
ціаніди, нафтопродукти, феноли, СПАР, пестициди та інші.

Внаслідок надходження у поверхневі водні об’єкти токсичних 
хімічних речовин порушується нормальне функціонування водних 
екосистем, знижується активність процесів самовідновлення, по-
гіршується якість води. Екологічно небезпечні хімічні речовини 
накопичуються в органах і тканинах водних організмів, що створює 
ризик для здоров’я людей.

Незалежно від природи токсикантів, реакція біотичної складової 
водної екосистеми може розвиватися в трьох основних напрямах: без 
істотних порушень структури біоценозів; у зміні структури біоцено-
зів і складу домінантних видів; повної структурно-функціональної 
дезорганізації екосистеми, руйнування її основних ланок трофічного 
ланцюга.

Найбільш поширеним і ефективним методом оцінювання ступеня 
порушення функцій екосистеми в умовах токсикогенного наванта-
ження є біотестування.

1.  Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними 
категоріями / В.Д. Романенко, В. М. Жукинський, О.П. Оксіюк, А. В. Яцик 
та інші – К.: СИМВОЛ-Т, 1998. – 28 с. 

2. Коновалов Ю. Д. Реакция белоксинтезирующей системы рыб на наличие 
в их организме катионов ртути, кадмия, меди, цинка / Ю. Д. Коновалов// 
Гидробиол. журнал. – 2001. – № 1. – С. 95-105.

3. Линник П. Н. Оценка токсичности форм меди в природных водах методом 
биотестирования в сочетании с хемилюминесцентным определением 
концентрации свободных ионов Сu2+/ П. Н. Линник, Э. П. Щербань // 
Экологическая химия. – 1999. – № 3. – С. 168-176. 

4. Rehwoldt R. Bull. Environment. Contamin. Toxicology/ R. Rehwoldt, L. Laskc. 
– 1973. – Vol. 10. – Nо. 5. – P. 291. 

5. Грушко Я. М. Ядовитые металлы и их неорганические соединения в 
промышленных сточных водах / Я. М. Грушко. – М.: Медицина, 1972. – 
175 с. 

6. Грушко Я. М. Вредные неорганические соединения в промышленных 
сточных водах / Я. М. Грушко. – Л.: Химия, 1979. – 160 с. 

7. Грушко Я. М. Вредные органические соединения в промышленных 
сточных водах / Я. М. Грушко. – Л.: Химия, 1976. – 128 с.

8. Брагинский Л. П. Персистентные пестициды в экологии пресных вод/ 
Л. П. Брагинский, Ф. Я. Комаровский, А. И. Мережко. – Киев: Наукова 
думка, 1979. – 141 с. 

9. Гідроекологічна токсикометрія та біоіндикація забруднень / за ред. І. Т. 
Олексіва та Л. П. Брагінського. – Львів: Світ, 1995. – 437 с. 

Крайнюков А. Н., Тимченко В. Д.  ВОЗДЕЙСТВИЕ ХИМИЧЕСКИХ 
ВЕЩЕСТВ ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
БИОТИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ

В работе представлен аналитический обзор влияния специфических 
химических веществ токсического действия на представителей основных 
звеньев трофической цепи водной экосистемы. Рассмотрены в общем виде 
реакции водной экосистемы на токсическое воздействие.

Ключевые слова: химические вещества токсического действия, 
основные звенья трофической цепи водной экосистемы, вредное воздей-
ствие, реакция водной экосистемы на токсическое воздействие.
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ПРОБЛЕМИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ

У роботі досліджуються проблеми вдосконалення методичного забезпе-
чення процесу формування національної екологічної мережі. Особливо важ-
ливою проблемою вважається недосконалість методичного забезпечення 
проектування регіональних та місцевих схем екомережі. Розглядаються не-
доліки існуючих методичних матеріалів на цю тему. Наводяться пропозиції 
щодо вдосконалення методичних рекомендацій проектування регіональних 
та місцевих схем екомережі у вигляді проекту методичних рекомендацій.

Ключові слова: методичні рекомендації, схеми екологічної мережі.

Вступ
Процес формування національної екомережі потребує вирішення 

важливої проблеми – вдосконалення його нормативно-правової бази. 
Правова база формування екомережі достатньо розроблена у Законах 
України «Про Загальнодержавну програму формування національної 
екологічної мережі України на 2000-2015 роки», «Про екологічну ме-
режу України», але нормативне забезпечення процесу має проблеми 
у сфері проектування екомережі.

Проектування національної екомережі здійснюється шляхом 
розроблення ре гіо наль них схем формування екомереж районів та 
населених пунктів відповідно до Закону України «Про екологічну 
мережу України». Розробка регіональних та місцевих схем форму-
вання екомереж здійснюється шляхом розробки проектів створення 
цих схем.

Чинні методичні рекомендації щодо розроблення регіональних та 
місцевих схем екомережі, що регламентують ці процеси, мають певні 
недоліки – не забезпечують єдиного підходу щодо розробки схем еко-
мережі і потребують удосконалення та доповнення. Основною метою 
статті є розроблення методичних засад вирішення технологічних та 
процесуальних проблем формування екомережі шляхом розробки 

Krainiukov А. N., Timchenko V. D. EXPOSURE TO CHEMICALS TOXIC 
EFFECT ON THE REPRESENTATIVES OF THE BIOTIC COMPONENT OF 
AGUATIC ECOSYSTEMS.

In work the state of the art review of infl uence of specifi c chemicals of toxic 
effect on representatives of the main links of trophic links of a water ecosystem 
is carried out. Are presented in general view of the direction of reaction of water 
ecosystem to toxic infl uence.

Key words: chemical toxic effect, main elements of the aquatic ecosystem, 
adverse effects, aquatic ecosystem response to toxic effects.
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проекту «Методичних рекомендацій щодо розробки проектів ство-
рення регіональних та місцевих схем екомережі».

Розроблений проект «Методичних рекомендацій...» має сприяти 
подальшому забезпеченню єдиного підходу до розроблення проек-
тів регіональних та місцевих схем екомереж та наданню допомоги 
територіальним органам охорони довкілля в процесі формування 
національної екомережі в країні.

Актуальність теми
Роботи, що публікуються з цієї проблеми, мають більш загальний 

характер і не розглядають технологію та процедуру формування 
регіональних та місцевих мереж окремо один від одного шляхом 
розробки окремих схем формування. 

Серед досліджень з цієї теми найбільш відомі роботи Ю. Р. Ше-
ля га-Сосонка, М. Д. Гродзинського, В. Д. Романенка [6, 7]. Їх мето-
дичні рекомендації розраховані на спеціалістів органів охорони 
навколишнього природного середовища, місцевого самоврядування, 
виконавчої влади, спеціалістів наукових установ НАН України, галу-
зевих науково-дослідних та проектних інститутів, вищих спеціальних 
навчальних закладів, неурядових екологічних організацій, інших 
організацій, діяльність яких пов’язана з охороною та використанням 
природних ресурсів.

Мінприроди України були розроблені та затверджені «Тимчасові 
методичні рекомендації щодо розроблення схем регіональної еко-
мережі» (2006 р.) та «Методичнi peкoмeндацїї щодо розроблення 
регіональниx та місцевиx схем екомережі» (2009 р.). Названі мето-
дичні рекомендації були запропоновані для розроблення регіональ-
них та місцевих схем екомережі, мають рекомендаційний характер 
і підготовлені з метою надання допомоги територіальним органам 
Мінприроди під час проектування регіональних та місцевих схем 
екомережі. 

Однак ці роботи мають, на наш погляд, певні недоліки. Публікації 
та методичні рекомендації мають загальний характер, автори не від-
окремлюють процеси проектування регіональних та місцевих схем, 
які мають свої принципові особливості. Крім того, чинні методичні 
рекомендації потребують удосконалення та доповнення у частинах:

•  уніфікації процедури та етапів погодження і затвердження ор-
ганами ви ко навчої влади схем формування екомережі залежно від 
рівня (регіональний, місцевий) екомережі;

•  уніфікації планово-картографічних матеріалів (вибір карто-
графічної основи, масштабів, перелік шарів та програмного ГІС-
забезпечення);

• використання містобудівної і землевпорядної документації у 
проекті схеми еко мережі та включення інформації про елементи 
екомережі до містобудівного та земельного кадастрів;

• забезпечення під час розроблення (оновлення) схеми плануван-
ня території включення до її складу відповідної схеми формування 
екомережі; 

• можливості деталізації та уточнення меж структурних елементів 
регіо наль ної екомережі на основі крупномасштабних планів землеко-
ристувань районів під час розроблення (удосконалення) регіональних 
і місцевих схем формування екомережі;

• обґрунтування рішень схеми, зокрема, з урахуванням розвитку 
екомережі та відповідної території (складання планів управління 
екомережею); 

• узгодження між собою регіональних і місцевих схем формування 
екомережі су міжних територій (між областями, районами тощо) з 
метою забезпечення її неперервності;

• механізмів доведення інформації про розроблені схеми до ши-
роких верств на селення, включаючи неурядові організації та орга-
нізації громадянського суспільства, включення до освітніх програм, 
починаючи з дошкільних закладів.

Основні вимоги до методичних рекомендацій 
щодо розроблення проектів регіональних та місцевих схем 

формування екомережі
1. Загальні положення

Методичні рекомендації щодо розроблення проектів регіональних 
та місцевих схем екомережі (далі – Методичні рекомендації) мають 
рекомендаційний характер і підготовлені з метою надання допомоги 
територіальним органам Мінприроди під час розроблення регіональ-
них та місцевих схем екомережі.
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Методичні рекомендації повинні бути розроблені відповідно до 
Законів України «Про екологічну мережу України», «Про Загально-
державну програму формування національної екологічної мережі 
України на 2000-2015 роки», «Про охорону навколишнього природ-
ного середовища», «Про природно-заповідний фонд України», «Про 
планування та забудову територій», «Про охорону земель», «Про 
землеустрій», «Про місцеве самоврядування в Україні», Водного, 
Лісового, Земельного кодексів України, інших актів законодавства 
України з питань формування екомережі та міжнародних договорів, 
згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.

Регіональні схеми екомережі та місцеві схеми екомережі необхідно 
розробляти з урахуванням вимог вищезазначених нормативно-право-
вих актів та відповідно до регіональних програм з питань розвитку 
екомережі. 

При розробленні проектів регіональних та місцевих схем екомереж 
необхідним є: 

• використання містобудівної і землевпорядної документації у 
проекті схеми екомережі та включення інформації про елементи 
екомережі до містобудівного кадастру та земельного кадастру;

• забезпечення під час розроблення проектів схеми планування 
території включення до її складу відповідної схеми формування 
екомережі.

2. Основні терміни та визначення

Вважаємо важливим включити до складу методичних рекоменда-
цій основні терміни та визначення, які мають бути використані при 
їх розробці і затверджені у чинному законодавстві [1, 2, 3].

Основні елементи екомережі
Природний регіон – природно-територіальне утворення значної 

площі, суцільність якого визначається характерними для нього 
фітоландшафтними, фізико-географічними, адміністративними та 
іншими ознаками, що характеризується типовими та унікальними 
природними комплексами, різноманітним рослинним і тваринним 
світом, і яке виконує регіональну екостабілізуючу роль.
Природний коридор – природна або приведена до природного стану 

ділянка землі чи водної поверхні, яка на різних рівнях просторової 

організації екологічної мережі забезпечує для природного середовища 
умови безперервності, системної єдності та функції біокомунікації.
Основні елементи екомережі мають загальнодержавне і місцеве 

значення, які визначаються за науковими, правовими, технічними, 
організаційними та фінансово-економічними критеріями.

Структурні елементи екомережі:
• вузлові елементи – ключові території, 
• сполучні елементи – сполучні території, 
• захисні елементи – буферні території, 
• перспективні елементи – відновлювані території.
Ключові території забезпечують збереження найбільш цінних і 

типових для даного регіону компонентів ландшафтного та біорізно-
маніття. Сполучні території (екокоридори) поєднують між собою 
ключові території, забезпечують міграцію тварин та обмін генетич-
ного матеріалу. Буферні території забезпечують захист ключових та 
сполучних територій від зовнішніх впливів. Відновлювані території 
забезпечують формування просторової цілісності екомережі, для 
яких мають бути виконані першочергові заходи щодо відтворення 
первинного природного стану.

Складові екомережі
До складових структурних елементів екомережі включаються:
 а) території та об’єкти природно-заповідного фонду;
 б) землі водного фонду, водно-болотні угіддя, водоохоронні зони;
 в) землі лісового фонду;
 г) полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження, які не 

віднесені до земель лісового фонду;
 ґ) землі оздоровчого призначення з їх природними ресурсами;
 д) землі рекреаційного призначення, які використовуються для 

організації масового відпочинку населення і туризму та проведення 
спортивних заходів;

 е) інші природні території та об’єкти (ділянки степової рослин-
ності, кам’яні розсипи, піски, солончаки, земельні ділянки, в межах 
яких є природні об’єкти, що мають особливу природну цінність);

 є) земельні ділянки, на яких зростають природні рослинні угру-
повання, занесені до Зеленої книги України;
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 ж) території, які є місцями перебування чи зростання видів тва-
ринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України;

 з) частково землі сільськогосподарського призначення екстенсив-
ного використання – пасовища, луки, сіножаті тощо;

 и) радіоактивно забруднені землі, що не використовуються та 
підлягають окремій охороні як природні регіони з окремим статусом.

Переліки територій та об’єктів екомережі
Особливо цінні території та об’єкти для збереження ландшафтного 

та біорізноманіття в межах структурних елементів екомережі.
Схеми формування екомережі

Регіональна схема формування екомережі (РСЕМ) – Автономної 
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

Місцева схема формування екомережі (МСЕМ) – розробляється 
для адміністративних районів та населених пунктів.

3. Етапи розробки, погодження і затвердження органами 
виконавчої влади проектів схем формування екомережі залежно 

від рівня (регіональний, місцевий) екомережі

Під час проектування схем екомережі повинна забезпечуватися 
її цілісність і нерозривність, тому пропонується роботу виконувати 
у три етапи.
І етап. Розробка проекту попередньої регіональної схеми екоме-

режі
Мета – розроблення загальних положень проектування схеми, які 

визначають пріоритетність і концептуальні основи схеми формування 
екомережі у регіоні. 

Основне завдання – визначення територій основних елементів 
екомережі (природні регіони та коридори).

Узгодження суміжних територій між областями з метою забез-
печення нерозривності екомережі.

Погодження з територіальними органами охорони природи та за-
твердження відповідною обласною Радою народних депутатів.

Попередня схема має рекомендаційний характер.
ІІ етап. Розробка проектів місцевих схем екомережі
Мета – згідно з мережею основних елементів, які затверджені у 

проекті попередньої регіональної схеми, забезпечується розробка 

місцевих схем, у складі яких визначаються структурні елементи та 
переліки територій і об’єктів, які віднесені до них.

Основне завдання – погоджуються між собою проект попередньої 
регіональної та проекти місцевих схем екомережі.

Проекти місцевих схем погоджуються з районними чи місцевими 
підрозділами земельних ресурсів, лісового, сільського, водного гос-
подарств та містобудування і архітектури. Після погодження проекти 
схем затверджуються відповідними районними чи міськими радами.
ІІІ етап. Створення зведеної регіональної схеми
Мета – створення проекту зведеної регіональної схеми формування 

екомережі та зведення планово-картографічних матеріалів територій 
і об’єктів, які включені до складу регіональної схеми екомережі.

Основне завдання – погодження схеми з обласними природо-
охоронними та іншими органами виконавчої влади і затвердження 
відповідними обласними радами.

Організація процедури формування переліків територій та об’єктів 
екологічної мережі.

4. Рекомендації щодо розроблення проектів схем екомереж

У завданні на виконання робіт визначаються: підстава для роз-
роблення проекту схеми екомережі; мета та актуальність, основні 
технічні вимоги до виконання робіт з проекту схеми екомережі (ви-
значаються вимоги до структури та змісту пояснювальної записки, 
складу та змісту графічних матеріалів, вказується перелік необхідних 
погоджень); етапи виконання робіт; порядок приймання та впрова-
дження результатів роботи. 

Аналіз виконаних робіт УКРНДІЕП на прикладі Харківської 
області [4, 5] показав, що роботи, пов’язані з розробленням схем 
екомереж, доцільно розділити на дві стадії.

І стадія: 
А. Проводяться підготовчі роботи, які включають збір, система-

тизацію, вивчення та аналіз:
• топографічних карт регіонів, районів, міст;
• наукових, літературних джерел та картографічних матеріалів 

(геологічних, геоморфологічних, ландшафтних карт, карт ґрун-
тів, рослинного покриву тощо);

• матеріалів польових досліджень;
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• містобудівної документації;
• програм соціально-економічного розвитку та у сфері охорони 
довкілля та використання природних ресурсів;

• схем землеустрою та техніко-економічного обґрунтування ви-
користання території;

• матеріалів лісовпорядкування;
• проектної документації з питань охорони навколишнього при-
родного середовища (положень або охоронних зобов’язань, 
картосхем територій та об’єктів природно-заповідного фонду, 
іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та іс-
торико-культурного призначення, картосхем екологічного стану 
навколишнього природного середовища); 

• матеріалів щодо збереження об’єктів культурної спадщини;
• матеріалів планів розвитку рибного господарства, відтворення 
водних живих ресурсів, регулювання рибальства і риборозве-
дення;

• рішень органів виконавчої влади та органів місцевого самовря-
дування (щодо оголошення або створення об’єктів природно-
заповідного фонду, про резервування територій для оголошення 
або створення об’єктів природно-заповідного фонду, надання 
і вилучення земель, інвентаризації ділянок);

• матеріалів обґрунтування необхідності створення або оголо-
шення територій природно-заповідного фонду;

• визначення режиму території, наявність охоронних зобов’язань; 
наявність обмежень на використання природних ресурсів.

Б. Здійснюється підготовка наукового обґрунтування щодо вклю-
чення територій та об’єктів до регіональної екомережі, в якому доціль-
но зазначати: опис та характеристику природоохоронної, наукової, 
естетичної та іншої цінності цих територій та об’єктів, розміри та 
опис їх меж, картографічний матеріал, пропозиції щодо режиму їх 
використання. 

В. Визначається статус (належність) нанесених територій до тих 
чи інших структурних елементів екомережі (ключових, сполучних, 
буферних, відновлювальних територій) відповідно до їх призначення. 

Г. Розробляється попередня схематична карта екомережі. На карту 
адміністративно-територіальної одиниці наносяться території, які 

відповідно до наукового обґрунтування мають статус  ключових та 
сполучних, з урахуванням необхідності забезпечення зв’язків між 
ключовими територіями.

Д. Визначаються території, які є перспективними для включення 
до екомережі, зокрема території, що резервуються для створення 
або оголошення територій та об’єктів природно-заповідного фонду. 

Е. Визначаються території та об’єкти для подальшого включен-
ня до схеми екомережі, з урахуванням необхідності забезпечення 
зв’язків між ключовими територіями, неперервності та поєднання 
схем екомережі суміжних адміністративно-територіальних утворень.

ІІ стадія. На основі результатів І стадії здійснюються роботи з на-
несення на планово-картографічні матеріали основних та структурних 
елементів екомереж.

Висновки
1. Аналіз виконаних робіт УКРНДІЕП щодо проектування регіо-

нальної і місцевої схем екомережі у Харківській області та вітчизня-
ного досвіду розроблення в інших областях України регіональних та 
місцевих схем екомережі показав наявність певних недоліків у нор-
мативно-методичному забезпеченні процесу формування екомережі 
в країні. Чинні «Методичні рекомендації» не забезпечують єдиного 
підходу щодо розробки схем екомережі і потребують удосконалення 
та доповнення.

2. У проекті розроблених «Методичних рекомендацій» в порів-
нянні з діючими пропонується включити такі положення:

• проекти регіональних та місцевих схем розробляються окремо 
на відповідних етапах формування екомережі;

• розподіл етапів розробки, погодження і затвердження проектів 
схем формування екомережі органами виконавчої влади про-
вадити залежно від рівня (регіональний, місцевий) екомережі;

• узгодження між собою регіональних і місцевих схем формуван-
ня екомережі суміжних територій (між областями, районами 
тощо) провадити з метою забезпечення її неперервності;

• порядок включення територій та об’єктів до переліків територій 
та об’єктів екомережі провадити після затвердження місцевих 
схем;
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• у «Методичних рекомендаціях» запропонувати механізми до-
ведення інформації про розроблені схеми до широких верств 
населення.

Розроблений проект «Методичних рекомендацій» має сприяти 
подальшому забезпеченню єдиного підходу до розроблення проек-
тів регіональних та місцевих схем екомереж та наданню допомоги 
територіальним органам охорони довкілля в процесі формування 
національної екомережі в країні.
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В работе исследуются проблемы совершенствования методического 
обеспечения процесса формирования национальной экологической сети. 
Особенно важной проблемой считается несовершенство методического 
обеспечения проектирования региональных и местных схем экосети. Расс-
матриваются недостатки существующих методических материалов на 
эту тему. Приводятся предложения по совершенствованию методических 
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ЗАХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ СТУПЕНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ РИСОВИХ ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ

За результатами багаторічних експериментальних досліджень на ри-
сових зрошувальних системах запропонований комплекс природоохоронних 
заходів щодо локалізації і детоксикації пестицидів у межах зрошувальних 
систем та знешкодження колекторно-дренажних вод, який забезпечує по-
передження забруднення водних об’єктів.

Ключові слова: природоохоронні заходи, рисові зрошувальні системи, 
гербіциди, міграція, детоксикація.

Екологічна безпека зрошувальних земель залежить від природних 
(клімат, рельєф, материнські породи, ґрунтові води) та антропогенних 
(спосіб землекористування, сівозміни, агротехніка, поливні і зрошу-
вальні норми, якість поливної води, тривалість зрошення, внесення 
мінеральних добрив та засобів захисту рослин, забруднення, ерозія, 
ущільнення) факторів впливу. За умов недотримання екологічних 
вимог ведення зрошувального землеробства, відсутності керування 
екологічною безпекою на зрошувальних системах відбуваються зна-
чні зміни їх екологічного стану [1].

Особливо гостро проблема екологічної безпеки постала в районі 
рисових зрошувальних систем. Не зважаючи на відносно невелику 
площу рисосіяння у порівнянні з площею зрошувальних систем, 
рисові зрошувальні системи складають найвищу екологічну небез-
пеку. Вони характеризуються великими об’ємами водокористуван-
ня. Зрошувальні норми сягають 30 тис. м3/га. За різними даними, 
з рисових зрошувальних систем  скидається від 30 до 70 % об’єму 
води, яка надходить на поля. До того ж, скид колекторно-дренажних 
вод відбувається безпосередньо до заток Чорного моря. Відведення 
зворотних вод з рисових зрошувальних систем відбувається протягом 
усього вегетаційного періоду – з кінця квітня до початку жовтня. За-
стосування на рисових зрошувальних системах мінеральних добрив 
та пестицидів призводить до забруднення поверхневих та підземних 
вод [2, 3], порушуючи їх гідрохімічний та гідробіологічний режим. 

рекомендаций проектирования региональных и местных схем экосети в виде 
проекта методических рекомендаций.

Ключевые слова: методические рекомендации, схемы экологической 
сети.

Klimov A. V., Klimov D. A., Gaydrih I. M., Nadtochiy G. S. PROBLEMS 
OF FORMATION OF THE NATIONAL METHODICAL PROVISION 
ECOLOGICAL NETWORK OF UKRAINE

In this paper, the problems need to improve methodological support to 
the process of national ecological network. Especially important problem is 
considered imperfect design methodological support regional and local schemes 
ecological network. We consider the shortcomings of existing educational 
materials on the subject. We give suggestions for improving the design guidelines 
of regional and local schemes ecological network in the form of draft guidelines.

Key words: guidelines, scheme of ecological network.
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При цьому особливу небезпеку для навколишнього середовища  
становлять пестициди, якими обробляють більше 90 % посівів рису.

Виходячи з цього, метою даної роботи було розроблення приро-
доохоронних заходів щодо підвищення екологічної безпеки рисових 
зрошувальних систем.

Пошук шляхів попередження небажаних наслідків застосування 
пестицидів неможливий без детального вивчення процесів міграції 
цих речовин в умовах зрошувальних систем. Процеси міграції пес-
тицидів визначаються певними факторами.

Вивчення поведінки пестицидів в умовах рисової зрошувальної 
системи та за допомогою модельних експериментів дозволило визна-
чити основні фактори, які впливають на величину виносу і деградації 
токсикантів у колекторно-дренажних водах. Експериментальними 
дослідженнями доведено, що величина виносу пестицидів у колектор-
но-дренажну мережу визначається поведінкою токсикантів у системі 
«ґрунт – вода» на рисовому чеці. Установлено основні фактори, які 
визначають величину виносу препаратів до колекторно-дренажної 
мережі: ґрунтово-кліматичні умови, фізико-хімічні властивості за-
стосованих препаратів, водний режим рисового поля та умови за-
стосування токсикантів.

Розуміння основних закономірностей процесів міграції пестицидів 
у елементах рисових зрошувальних систем, а також уміння врахо-
вувати їх при прогнозуванні і регулюванні складу та властивостей 
колекторних вод дозволить попередити подальше забруднення водних 
об’єктів токсичними речовинами і забезпечить підвищення ступеня 
безпеки застосування хімічних засобів захисту рослин.

У результаті проведення багаторічних натурних досліджень та 
модельних експериментів в умовах рисових зрошувальних систем 
роз роб лено низку спеціальних водоохоронних заходів щодо по-
передження забруднення колекторно-дренажних вод гербіцидами 
і знезараження дренажних вод, які сформувалися, в межах зрошу-
вальної системи. Більшість із цих заходів засновані на регулюванні 
інтенсивності виявлення природних факторів, які визначають швид-
кість детоксикації гербіцидних препаратів у системі «ґрунт – вода» 
рисових чеків.

Перш за все, вирощування рису слід проводити за сучасною тех-
нологією, яка враховує вимоги охорони навколишнього природного 
середовища [4, 5].

Різноманітність ґрунтово-меліоративних умов районів рисосіяння 
не дозволяє обмежитись якимось універсальним прийомом, який 
би дозволив попередити забруднення водних об’єктів пестицидами. 
Тому слід застосовувати комплекс природоохоронних заходів, який 
включає попереджувальні заходи організаційно-господарського ха-
рактеру, агротехнічні та інженерно-меліоративні.

Серед попереджувальних організаційно-господарських  заходів 
основними є реконструкція старих рисових карт, чеків, чітке виконан-
ня інструкції та рекомендацій, які регламентують правила зберігання, 
транспортування та внесення пестицидів.

Система агротехнічних заходів повинна виключати нераціональне 
і недоцільне застосування гербіцидів. Вони повинні завершувати 
комплекс заходів у боротьбі з бур’янами і застосовуватись тільки у 
випадку, коли, не дивлячись на застосування агротехнічних заходів, 
на посівах рису залишились забур’янені ділянки.

Після посіву рису первинне затоплення повинно відбуватись тільки 
при закритих скидних гідротехнічних спорудах на чеках та картах. 
Особливо ретельно ця вимога має виконуватись на ділянках, що об-
роблені гербіцидами. Рівень концентрації гербіцидів у шарі затоплення 
рисових чеків та швидкість їх зникнення залежить від виду застосо-
ваних гербіцидів. Нашими дослідженнями встановлено, що ґрунтові 
гербіциди типу «ордрам» в умовах рисових зрошувальних систем 
більш персистентні і мають більш високі міграційні властивості. 

Розподіл гербіцидів у системі «ґрунт – вода» рисового чека і 
швидкість їх видалення великою мірою визначаються також складом 
і властивостями ґрунтів. Тому дотримання рекомендованого водного 
режиму сприяє економії зрошувальної води та переведенню поверх-
невого скиду в підземну складову, що підсилює ґрунтове очищення 
води від гербіцидів.

В якості інженерно-меліоративних заходів використовують ряд 
прийомів та способів локалізації і детоксикації гербіцидів у межах 
рисової зрошувальної системи.
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Знезараження колекторно-дренажних вод шляхом витримування 
їх в акумулюючих ємностях може бути застосоване при скидах води 
із засолених ґрунтів, які містять високі концентрації гербіцидів. Цей 
спосіб застосовують за наявності умов для облаштування акумулюю-
чих ємностей шляхом відсікання частини водного об’єкта, в пониззях, 
у старих ставках, озерах. Цей простий і ефективний захід може знайти 
застосування у водоохоронній практиці при будівництві та рекон-
струкції рисових зрошувальних систем. Акумулюючі ємності можуть 
застосовуватись також для знешкодження того об’єму скидних вод, 
який утворюється при зворотному та багаторазовому використанні 
води для зрошення. Розміри ємності визначають виходячи з витрат 
колекторно-дренажних вод, які підлягають знешкодженню, і часу, 
який необхідний для зниження концентрації залишків пестицидів до 
величин, допустимих за умовами випуску у водні об’єкти. Час ви-
тримування води в акумулюючій ємності залежить від факторів, які 
впливають на інтенсивність біохімічного  окислення пестицидів, їх 
фотолізу, випаровування, сорбції, інших процесів, та розраховується 
з використанням коефіцієнтів неконсервативності [6], які отримані 
в модельних експериментах. Ефективність цього заходу перевірена 
в умовах Херсонської області. Акумулюючою ємністю тут є озеро, 
площа якого складає 172,5 га, середня  глибина 1,5 м. До цього озера 
надходить вода з чеків двох рисових зрошувальних систем. Після ви-
тримування в озері скидна вода відводиться до затоки Чорного моря. 
Концентрація гербіцидів (пропанід, сатурн) у воді скидного колектора 
сягала 16–34 мкг/дм3, а у воді каналу, який відводить колекторно-
дренажні води до затоки Чорного моря, гербіциди не виявлені.

Результати досліджень, які були проведені на кількох зрошуваль-
них системах, свідчать про те, що повторне використання води для 
зрошення посівів рису сприяє значному зменшенню надходження у 
водні об’єкти мінеральних речовин, біогенних елементів та гербіци-
дів. При цьому не відбувається накопичення гербіцидів у зрошуваних 
ґрунтах, донних відкладах колекторно-дренажної мережі. Знижен-
ня виносу токсикантів до водних об’єктів відбувається за рахунок 
збільшення часу перебування забруднених гербіцидами дренажних 
вод на рисових чеках.

Для оцінки ефективності водоохоронної ролі зворотного вико-
ристання дренажних вод розрахований баланс ордраму на масиві 
190 га. Загальний винос гербіциду за період вегетації становив 
1,28 % від внесеної кількості. Величина виносу ордраму в умовах 
зворотного зрошення набагато нижча величин, що були отримані при 
оцінці виносу гербіциду на дослідних чеках при чіткому виконанні 
рекомендованого водного режиму (відповідно  2,0 – 2,46 %). Тобто 
наявність масивів зворотного та повторного використання води на 
рисових зрошувальних системах знижує винос гербіцидів і забруд-
нення водних об’єктів.

За сучасних економічних умов для рисових господарств прий-
нятним є спосіб детоксикації гербіцидів шляхом посіву по пласту 
багаторічних трав та сидератів. У результаті збільшення мікро-
біологічної активності ґрунтів значно знижується концентрація 
токсикантів у воді шару затоплення, покращується якість зворотних 
вод зрошення і відвертається винос залишків пестицидів до водних 
об’єктів. Спосіб може бути застосований на всіх видах ґрунтів, не 
вимагає капітальних затрат.

Процеси міграції пестицидів визначаються низкою факторів, серед 
яких багатьма дослідниками значна роль відводиться сорбції. Врахо-
вуючи важливе значення сорбції в процесі формування якості складу 
і властивостей природних вод, ми вивчили процеси сорбції гербіцидів 
типовими ґрунтами основних районів рисосіяння, підстилаючими 
породами та їх механічними фракціями. Сорбатами були гербіциди 
пропанід та його метаболіт 3,4–дихлоранілін, сатурн і ордрам. Про-
цес сорбції гербіцидів дослідженими сорбентами добре описувався 
рівнянням Фрейндліха. Статистичний аналіз отриманих результатів 
показав, що між вмістом гумусу в ґрунтах, підстилаючих породах та 
фракціях існує тісний позитивний і значимий кореляційний зв’язок. 
В той же час сорбція пропаніду ґрунтовими компонентами залежить 
не тільки від вмісту гумусу, але й від інших факторів. Доведено, що 
розмір ґрунтових частинок має другорядну роль у сорбції пропаніду, 
головну роль грає хімічний та мінералогічний склад цих частинок. 

Порівняння ізотерм сорбції гербіцидів різними ґрунтами пока-
зало, що незалежно від виду ґрунту, сатурн сорбувався ґрунтовими 
сорбентами найбільше, а ордрам – найменше. Результати модельних 
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експериментів у натурних умовах  підтвердили високу сорбційну 
здатність сатурну. Відповідно в дренажні води цей гербіцид мігрував 
менше за інших: концентрації сатурна на 1–2 порядки нижчі порів-
няно з ордрамом та пропанідом.

Рівень концентрації гербіцидів у воді шару затоплення і вміст 
гербіцидів у поверхневому шарі ґрунту взаємопов’язані і корелюють 
із вмістом гумусу в ґрунті.

Ґрунтоутворюючі породи, як правило, містять слідові кількості 
гумусових речовин. Тому при фільтрації води із чека до дрени можуть 
не повністю затримувати гербіциди, які транспортуються з водою. За 
умов підвищеної дренованості території та за наявності малогумус-
них ґрунтів винос пестицидів дренажною складовою стоку досягає 
розміру, який складає загрозу забруднення водних об’єктів. 

Все це зумовило розробку та застосування водоохоронних заходів, 
що спрямовані на запобігання забруднення дренажних вод рисових 
зрошувальних систем залишками пестицидів. Поставлене завдання 
може бути вирішене шляхом застосування локалізаційних заходів, 
які забезпечують обмеження міграції гербіцидних препаратів з ри-
сового чека.

Одним з таких заходів може бути протифільтраційний екран плас-
тового типу на всій або частині площі змоченого ложа рисового чека. 
Ефективність екрана залежить від коефіцієнта фільтрації та сорбцій-
них властивостей матеріалів, які використані для його облаштування.

Для локалізації гербіцидів у межах  рисового чека розроблений 
екран, який складається з суглинистого прошарку товщиною 10–12 см 
з додаванням речовин гумусової природи. Солі гумінових кислот 
утворюють з глинистими часточками міцний органо-мінеральний 
комплекс, який активно сорбує гербіциди і забезпечує регулю-
вання якості дренажних вод. Такий екран допускає певні втрати 
зрошувальної води на фільтрацію, що необхідно для нормального 
функціонування рисових полів, тобто забезпечує необхідний ефект 
промивання ґрунтів. Суглинок, який використовується для прошарку, 
має містити не менше 15–20 % глинистої фракції. В якості речовин 
гумусової природи  були випробувані органічні матеріали, що вико-
ристовуються як добрива (торф, перегній). Крім того, випробували 

сорбційні властивості добрива, яке виготовлене на основі лігніну – 
відходу підприємств гідролізної промисловості.

Результати досліджень сорбції пропаніду, 3,4–дихлораніліну та 
ордраму торфом і лігнінвмістким добривом (ЛВД) свідчать про те, 
що поглинання гербіцидів органічними сорбентами теж може бути 
описане рівнянням Фрейндліха. При цьому слід зазначити більш 
високу відносну сорбційну ємність ЛВД у порівнянні з торфом для 
всіх досліджених гербіцидів.

Висока сорбційна здатність органічних матеріалів відносно гербі-
цидів та їх похідних дозволила запропонувати можливість викорис-
тання цих матеріалів з метою зниження виносу токсикантів з рисових 
чеків. Випробування прошарку з додаванням торфу в модельних 
дослідах свідчить про його недостатню ефективність в жорстких 
умовах рисових систем (за підвищених доз токсикантів, на піщаних, 
майже безгумусних ґрунтах), незважаючи на значний уміст гумусу 
в торфі. Якщо в контрольних варіантах (без прошарку) сумарний 
винос пропаніду та його метаболіту 3,4– дихлораніліну дренажним 
стоком досягав 15–24 %, ордраму 23–63 % від застосованої кількості, 
то в мікрочеках з прошарком з торфом величина виносу пропаніду 
знизилась до 0,3–0,8 %, ордраму – до 3 %. Проте концентрація ток-
сикантів у дренажній воді перевищувала рекомендовані ГДК, що, 
ймовірно, можна пояснити високою пористістю та водопроникністю. 
Тому був продовжений пошук такого складу прошарку, який би за-
безпечив практично повну затримку токсикантів за умов можливості 
регулювання величини фільтрації в необхідних межах.

Підвищення ефективності прошарку під кореневим шаром, збіль-
шення його адсорбційно-кумулятивної ємності відносно гербіцидів 
і можливості регулювання фільтраційних властивостей, за рахунок 
чого значною мірою знижується надходження токсикантів у ґрунтові 
води на іригаційних системах і розширюється діапазон застосування 
способу в різних ґрунтово-меліоративних умовах, досягається шляхом 
введення до складу прошарку, який складається із суглинку (45–55 
%) і води ЛВД (8–10 %) та інших компонентів.

Випробування прошарку запропонованого складу проведено в 
дослідних мікрочеках з використанням піщаного ґрунту в умовах 
рисової зрошувальної системи. Результати дослідної перевірки свід-
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чать про достатню здатність прошарку затримувати гербіциди. Якщо 
в контрольних варіантах (без прошарку) концентрація пропаніду до-
сягала 3,4 мг/дм3, ордраму – 3,0 мг/дм3, то в мікрочеках з прошарком 
зазначеного складу гербіциди в дренажній воді не виявлені.

При проведенні дослідів з прошарками, які містять органічні ма-
теріали, слід було виявити подальшу судьбу поглинених прошарком 
гербіцидів. Наприкінці вегетаційного періоду було виконано хімічний 
та мікробіологічний аналіз поверхневого шару ґрунту та прошарку 
для визначення накопичення токсикантів і ступеня їх розкладу.

Залишкові кількості пестицидів газохроматографічним методом 
не виявлені. Результати мікробіологічного аналізу свідчать про те, 
що створення прошарку сприяє значному підвищенню загальної 
чисельності мікроорганізмів. Так, навіть у верхньому шарі ґрунту 
над прошарком кількість мікроорганізмів зросла в 1,5 разу, а в про-
шарку – у 7–10 разів порівняно з ґрунтом. Тобто висока біологічна 
активність прошарку сприяє детоксикації препаратів протягом веге-
таційного періоду.

Такого типу прошарки можуть бути застосовані при будівництві, 
реконструкції чи капітальному плануванні рисових чеків. До того ж, 
виконані прогнозні розрахунки показали, що застосування прошарку 
достатньо на прилеглій до дрени ділянці, яка дорівнює 10–15% площі 
рисового чека, адже тут формується 90–95 % дренажного стоку.

Отже, в результаті проведених досліджень розроблений спосіб 
локалізації та детоксикації пестицидів у межах рисових чеків, який 
дозволяє попередити забруднення поверхневих та підземних вод і 
забезпечити екологічну безпеку рисосіючих регіонів.

Висновки
Для підвищення ступеня екологічної безпеки рисових зрошуваль-

них систем запропонований комплекс природоохоронних заходів, 
який включає організаційно-господарські, агротехнічні та інженерно-
меліоративні заходи щодо попередження забруднення поверхневих 
та підземних вод в умовах  застосування засобів захисту рослин.

Результати дослідження пестицидів в елементах рисових зрошу-
вальних систем і факторів, які визначають їх детоксикацію, дозво-

лили накреслити основні шляхи зменшення виносу пестицидів до 
колекторно-дренажної мережі та водних об’єктів:

1. Попередження виносу гербіцидів з рисових чеків до колекторно-
дренажної мережі шляхом локалізації цих речовин у межах рисового 
чека та інтенсифікації їх розкладу.

2. Знешкодження забруднених залишками гербіцидів колекторно-
дренажних вод.

Невід’ємною і обов’язковою умовою виконання запропонованого 
комплексу природоохоронних заходів має бути моніторинг складу 
і властивостей колекторно-дренажних вод та води водоприймача в 
районі скиду.
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ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ДЛЯ ПОРТАЛА «ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ»

В статье рассмотрены требования, предъявляемые к геоинформационным 
системам (ГИС) представления экологической  информации для портала 
«Открытые данные». Представлен пример разработанной ГИС с ис-
пользованием  для  создания векторных  слоев инструментов корпорации 
Google (Maps, Earth Pro). Для представления геоинформационных данных  
использована  подложка из карты формата Open Map. Использование карт 
формата Open Map, OpenStreetMap для портала «Открытые данные» 
позволит существенно уменьшить стоимость ГИС и обеспечит высокую 
точность отображения объектов. 

Ключевые слова: геоинформационная система, экологическая информа-
ция, состояние окружающей природной среды, электронные документы. 

Постановка и состояние проблемы. Концепция открытых 
данных в последнее время набирает популярность и поддержку во 
многих странах и региональных государственных администрациях. 
Суть концепции открытых данных состоит в опубликовании в ин-
тернете информации, которая связана с методами и результатами 
государственного управления территориальных и административных 
образований. Эта информация может публиковаться в виде 
электронных документов, без каких-либо ограничений дальнейшего 
их использования. Предполагается, что придание этим документам 
публичности поможет активизировать деятельность гражданского 
общества и повысить обоснованность и аргументированность пред-
ложений, направленных на совершенствование методов и принципов 
государственного управления.

Часть информации, относящейся к «Открытым данным», имеет 
территориальную привязку и может предоставляться на обозрение 
общественности в виде данных геоинформационной системы (ГИС). 
К таким данным следует отнести экологическое состояние водных 

Юрченко А. И. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ СТЕПЕНИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РИСОВЫХ ОРОСИТЕЛЬНЫХ 
СИСТЕМ 

По результатам многолетних экспериментальных исследований на 
рисовых оросительных системах предложен комплекс природоохранных 
мероприятий по локализации и детоксикации пестицидов в пределах 
оросительных систем и обезвреживанию коллекторно-дренажных вод, 
обеспечивающих предупреждение загрязнения водных объектов.

Ключевые слова: природоохранные мероприятия, рисовые оросительные 
системы, гербициды, миграция, детоксикация.

Urcnenko A. I.  MEASURES TO INCREASE ENVIRONMENTAL SAFETY 
OF THE RICE IRRIGATION SYSTEMS

On the results of many years of experimental investigations in rice irrigation 
systems proposed a package of environmental measures for localization and 
detoxifi cation of pesticides within the irrigation systems and disposal of drainage 
water, which ensures the prevention of water pollution.

 Key words: conservation measures, rice irrigation systems, herbicides, 
migration, detoxifi cation.
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объектов, локализацию коммунальных и промышленных сбросов 
возвратных вод, качество атмосферного воздуха, локализацию 
вредных промышленных выбросов, экологическое состояние участ-
ков земли, выставленных на продажу или аренду, состояние дорог 
и наличие мест повышенной транспортной аварийности, а также 
многое другое [1].

Цель работы – разработка концепции ГИС представления 
экологической информации для портала «Открытые данные». 
Разрабатываемая ГИС должна обладать следующими специфичес-
кими особенностями:

• высокой разрешающей способностью;
• высокой производительностью (возможность обслуживать  
одновременно несколько сотен пользователей);

• оперативным поддержанием актуальности информации, пред-
ставленной в  ГИС;

• наличием эффективной подсистемы поиска;
• возможностью пополнения и обработки исходных данных;
• наличием эффективной подсистемы анализа данных;
• наличием удобной подсистемы визуализации данных.
Результаты исследований. Для представления экологической 

информации необходимо обеспечить удобный формат и достаточно 
крупный масштаб карты для ГИС. В условиях Украины эта задача 
может решаться двумя способами.

Первый способ – это создание собственной карты на основе 
аэрофотосъемки в масштабе 1 : 10000. На решение этой задачи, для 
изготовления карты Харьковской области потребуется примерно 
два года и более 10 млн грн. При этом установить, какое количество 
объектов (дорог, улиц, домов, земельных участков и водоемов) будет 
нанесено на карту, а также определить степень ее актуальности на 
момент окончания работ крайне затруднительно. Полученная карта 
будет защищена авторскими правами, и право на ее изменение будет 
принадлежать заказчику.

Второй способ состоит в использовании карт в формате Open 
Map, OpenStreetMap [2]. Это некоммерческий веб-картографический 
проект по созданию силами сообщества участников-пользователей 
интернета подробной общедоступной и бесплатной географической 

карты мира. Эти карты имеют свободную лицензию использования 
[3]. Актуальность информации на данных картах поддерживает-
ся интернет-сообществом на добровольных началах с использо-
ванием космических снимков Земли, находящихся в интернете, 
и индивидуальных средств позиционирования и трекинга. Такие 
карты могут иметь крупный масштаб (до 1 : 500).

Использование карт формата Open Map, OpenStreetMap для пор-
тала «Открытые данные» имеет ряд неоспоримых преимуществ:

• возможность бесплатного использования карт по открытой 
лицензии;

• постоянное поддержание актуальности информации силами 
интернет-сообщества;

• высокая потенциальная точность отображения объектов за счет 
использования меньшего масштаба карты;

• предлагаемый формат разработан специально для использо-
вания в интернете.

После выбора формата карты для ГИС необходимо обеспечить 
эффективный поиск объектов, нанесенных на нее.

Объекты, представленные на карте, делятся на две группы. 
К первой группе относятся объекты, которые вносятся интернет-со-
обществом. Ко второй группе относятся сами «Открытые данные».

Поиск данных, относящихся к первой группе, необходимо про-
водить в интернете, направляя запросы к глобальным провайдерам 
геоинформационных данных, таких как Google, Bing и Яндекс. По 
предлагаемой схеме необходимо проводить поиск объектов на картах 
OpenStreetMap по их адресам. 

Данные, относящиеся ко второй группе, необходимо индексиро-
вать самостоятельно, вносить в базу данных ГИС и проводить поиск 
средствами портала «Открытые данные».

Геоинформационная система «Открытых данных» заполняется ин-
формацией, которая поступает из различных источников. Такими ис-
точниками могут быть, например, различные службы, занимающиеся 
наблюдением за загрязнением атмосферного воздуха, почв, качеством 
воды водных объектов в области (гидромет, водхоз, экологическая 
инспекция), мониторингом вредных промышленных выбросов 
и сбросов сточных вод. Также источниками информации могут быть 
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строительные и коммунальные предприятия, общественные органи-
зации и службы землеустройства и др.

Схема ГИС портала «Открытые данные» для представления 
экологической информации показана на рис. 1.

В схему разрабатываемой ГИС входит база данных, блок карто-
графической информации, подсистема обработки и анализа данных 
и подсистема визуализации. База данных состоит из трех блоков. Два 
блока содержат собственно экологическую информацию о состоя-
нии окружающей среды и о нагрузках на различные ее компоненты. 
Третий блок содержит информацию о заболеваемости населения. 
Необходимость включения в базу данных третьего блока связана 
с особенным интересом общественности к вопросам зависимости 
заболеваемости населения от антропогенных нагрузок на окружа-
ющую среду. 

В подсистеме обработки и анализа данных предполагается 
выполнение сопоставления показателей состояния окружающей 
среды с нормативными значениями, выявление тенденций в динамике 
показателей нагрузки и зависимостей показателей заболеваемости от 
состояния окружающей среды.

Для сбора многочисленных геоинформационных данных из 
различных источников необходимо унифицировать процесс обме-
на информацией. Данные должны быть представлены в формате, 
который хорошо приспособлен для обработки в информационных 
системах в интернете. Формат данных должен быть общедоступным 
и обладать большим информационным потенциалом. Для решения 
вышеизложенной задачи подходит формат представления ГИС-
информации KML, KMZ. Этот формат принят в качестве осно-
вного геоинформационными провайдерами Google и Bing. Формат 
KML представляет собою трехмерное описание ГИС-объектов на 
языке XML, KMZ – его сжатая архиватором версия. В качестве ин-
струментов для создания слоев ГИС-данных можно использовать 
инструменты, которые бесплатно предоставляются корпорацией 
Google (Maps, Earth Pro).

Рассмотренные форматы данных хорошо подходят для обмена 
информацией, но для организации индексирования и поиска необхо-
димо разобрать файлы в формате XML и записать в SQL-базу данных.

В качестве баз данных, которые используются в составе ГИС, 
широко представлены Oracle, MS-SQL, PostgreSQL. Применение 
первых двух вариантов приведет к значительному удорожанию про-
екта. Одновременное гарантированное подключение 25 пользова-
телей стоит более 1000$ на пользователя. База данных PostgreSQL 
распространяется по свободной лицензии и имеет низкую стоимость 
владения, однако она плохо приспособлена для хранения графической 
информации (фотографий, видео, пиктограмм и др.) как элементов 
базы данных. Хранение элементов информации вне базы данных не 
позволяет обеспечить их целостность и, как правило, сопровождается 
неконтролируемой потерей данных.

Для обеспечения высокой устойчивости в работе ГИС за прием-
лемую стоимость поисковую систему предполагается реализовать на 
SQL-базе Fire-bird, которая поддерживает 64-битную реализацию, 

Рис. 1. Структурная схема ГИС для представления экологической 
информации
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способна обрабатывать сотни терабайт информации и распростра-
няется по свободной лицензии. 

Необходимость использования SQL-базы данных в ГИС определя-
ется не только необходимостью организации эффективного поиска. 
Базу данных необходимо использовать для создания ролей, которые 
определят права пользователей. После регистрации пользователи 
будут получать права на просмотр и редактирование определенных 
слоев данных. Большинство пользователей будут иметь статус гостя, 
что даст возможность поиска и просмотра всей незакрытой инфор-
мации.

Представление данных в интернет будет проводиться с WEB-
сервера ApacheHTTP Server, который, как и база данных, будет уста-
новлен на операционной системе Linux.

В  настоящее  время  ГИС ,  которая  удовлетворяет  выше 
предложенным параметрам, проходит тестирование под названием 
NetDocsGIS. Ниже на картосхеме (рис. 2) представлены социальные 
организации Харьковской области. Геоинформационные данные 
размещены на подложке из карты формата Open Map.

На рис. 3 представлена та же информация, но в качестве подлож-
ки использованы  снимки из космоса, предоставленные поисковой 
системой Bing, компанией Microsoft.

Дополнительное повышение эффективности работы ГИС системы 
достигается кешированием карт и снимков, получаемых из интерне-
та. Для поддержания актуальности картографической информации 
устанавливается срок жизни файлов в буфере данных, равный трем 
месяцам. Таким образом, картографическая информация, поступа-
ющая из интернета, обновляется автоматически раз в три месяца. 

Дальнейшее повышение эффективности работы ГИС достигается 
за счет сохранения в базе данных часто задаваемых поисковых запро-
сов, направляемых к основным геоинформационным провайдерам. 
Такой подход позволит снизить нагрузку на сеть и оставаться в рам-
ках лицензионного соглашения, которое регламентирует количество 
запросов. Использование лицензионной картографической основы 
корпорации Google обеспечит существенное снижение стоимости 
создания ГИС по сравнению с использованием картографических 
материалов на основе аэрофотосъемки.

Рис. 2. Социальные объекты г. Харькова, 
представленные на карте формата Open Map в качестве подложки

Рис. 3. Социальные объекты г. Харькова, 
представленные на подложке в виде снимков из космоса 

поисковой системы Bing
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Выводы
Разработана  ГИС, позволяющая учесть специфические особен-

ности, которые предъявляются к порталам «Открытых да нных».  В 
качестве формата данных принят формат KML. В качестве инструмен-
тов для создания слоев ГИС использованы инструменты корпорации 
Google (Maps, Earth Pro). Для представления геоинформационных 
данных использована  подложка из карты формата Open Map. При-
менение предложенных технологических приемов позволяет значи-
тельно снизить стоимость владения рассмотренными системами и 
существенно повысить их вычислительную эффективность.

1. Красовський Г. Я. Інформаційні технології космічного моніторингу 
водних екосистем і прогнозу водоспоживання міст / Г. Я. Красовський, 
В. А. Петросов. – К.: Наукова думка, 2003. – 223 с. 

2. OpenStreetMap. –  Режим доступа : https://ru.wikipedia.org/wiki/Open-
StreetMap#.

3. Свободная лицензия. – Режим доступа : https://ru.wikipedia.org/wiki/
Свободная_лицензия.

Гайворонський В. Г., Романов А. А., Кресін В. С., Брук В. В. 
ГЕОІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ПОДАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОР-
МАЦІЇ ДЛЯ ПОРТАЛУ «ВІДКРИТІ ДАНІ»

У статті розглянуто вимоги, які  висуваються до геоінформаційних 
систем (ГІС) щодо надання екологічної інформації для порталу «Відкриті  
дані». Наведено приклад розробленої ГІС з використанням для створення 
векторних шарів інструментів корпорації Google (Maps, Earth Pro). Для 
подання геоінформацінних даних  використано підкладку з карти формату 
Open Map. Використання карт формату Open Map, OpenStreetMap для пор-
талу «Відкриті дані» дозволить суттєво зменшити вартість розроблення 
ГІС та забезпечить високу точність  відображення  об’єктів. 

Ключові слова: геоінформаційна система, екологічна інформація, стан 
навколишнього природного середовища, електронні документи. 

Ghaivoronsky V. G., Romanov A. A., Kresin V. S., Brook V. V. 
GEOINFORMATIONAL SYSTEM FOR PRESENTATION OF ECOLOGICAL 
INFORMATION FOR PORTAL “OPEN DATA”

In this article are considered requirements, that are producing to 
geoinformational systems (GIS) for presentation of ecological information for 
portal “Open data”. The example of designed GIS with using instruments of 
corporation Google (Maps, Earth Pro) for making vector layers is presented. 
For presentation of geoinformational data is used substrate from the map of the 
Open Map format. Using of maps of the formats Open Map, OpenStreetMap for 
portal «Open data» will allow greatly reduce the cost of GIS and will provide 
the high accuracy of representation of objects. 

Key words: geoinformational system, ecological information, environment 
state, electronic documents.
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В. И. Уберман, канд. техн. наук 
(УкрНИИЭП)

ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
СБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Выявлены ошибки налогообложения сбросов загрязняющих веществ, 
входящих в структуру показателя минерализации воды, исследованы 
противоречия между требованиями экологической безопасности специ-
ального водопользования и налогового законодательства. Показано, что 
нормативы ПДК, использованные в Налоговом кодексе Украины, являются 
неадекватными критериями для определения ставок экологического налога, 
а принцип налогообложения не учитывает хозяйственного содержания 
водопользования. Обнаружен эффект и установлены причины ошибочного 
двойного налогообложения компонентов минерализации возвратной воды. 
Оценены объемы ошибочного налогообложения для Украины в целом и для 
отдельных регионов.

Ключевые слова: сброс загрязняющих веществ, экологические 
нормативы, экологический налог, ставка налога на минерализацию воды, 
гармонизация экологического и налогового законодательств.

Введение
Практика водопользования свидетельствует, что экологическая 

часть установленной в Налоговом кодексе  Украины (НКУ) системы 
экологического налогообложения в существенных элементах отли-
чается от детально разработанного экологического законодательства. 
Эти отличия и даже ошибки обоснованно и закономерно порождают 
недоразумения, вопросы и оппозицию плательщиков экологического 
налога. Наиболее многочисленные и аргументированные протесты 
водопользователей связаны с показателями состава возвратной воды 
(минерализация, сульфаты и хлориды).

Постановка проблемы в общем виде. Для данного исследования 
общей проблемой является гармонизация условий экологической без-
опасности сброса загрязняющих веществ (ЗВ) с возвратной водой не-
посредственно в водные объекты, исходя из требований к последним, 
с системой экологического налогообложения, установленной в НКУ. 
Научную основу решения общей задачи образует известный принцип 

«emission – immission» (далее EIP). Этот принцип устанавливает 
связь и при определенных условиях требует соответствия нормати-
вов предельно допустимого сброса (ПДС) и нормативов предельно 
допустимых концентраций (ПДК) веществ в водных объектах.

Нерешенные части общей проблемы. Использованное в ст. 245 
НКУ разделение ЗВ на две группы возникло в целях регулирования 
сбросов ЗВ [1] и статистического учета водопользования [2]. В п. 
6.12 [2] вещества первой группы описывались как «количество на-
иболее характерных (для водопотребителей, которые отчитываются) 
загрязняющих веществ, но обязательно те, которые ограничены дей-
ствующими ПДС либо лимитами сброса». В [1] установлен Список 
А из 10 ЗВ, нормируемых во всех случаях сброса возвратных вод, в т. 
ч. минерализация воды, сульфаты и хлориды. В бланке предыдущей 
отчетной формы № 2-ТП (водхоз) в графах 9–12 фиксировались 
наименования лишь четырех показателей: БПКп, нефтепродукты, 
взвешенные вещества, сухой остаток. Хотя в современной докумен-
тации учета водопользования [3] подобная фиксация уже отсутствует, 
но минерализация по-прежнему не приводится в списке основных 
ЗВ из [4].

В сравнении с указанными экологическими требованиями список 
в п. 245.1 НКУ из девяти ЗВ не включает два близких по эколого-
химическому содержанию показателя: сухой остаток (далее СО) и 
минерализацию (далее М) воды, в нем приведены лишь сульфаты 
и хлориды. В некоторых документах показатели М и СО отождест-
вляются, исходя из того, что величина (степень) минерализации для 
конкретного вида водопользования может определяться (оцениваться 
снизу) значением сухого остатка [5].

Показатель М является суммарным и учитывает вещества мине-
рального происхождения, присутствующие в воде в ионном, моле-
кулярном и коллоидном состоянии. В природных водах к слагаемым 
М относятся [6]: 

1) главные ионы (Cl–, SO4
2–, HCO3

–, CO3
2–, Ca2+, Mg2+, Na+, K+) – 

основная часть минерального состава природных вод (для пресных 
90–95 %); 

2) биогенные вещества (минеральные формы азота, фосфора, 
кремния, железа); 
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3) растворенные газы (кислород, азот, диоксид углерода, серово-
дород и др.); 

4) микроэлементы (минеральные соединения остальных хими-
ческих элементов).

В Приложении № 2 к источнику санитарных норм ПДК и ОДУ 
вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и 
культурно-бытового водопользования [7] показатель минерализации 
отсутствует. Но в этом же источнике в Приложении № 1 указаны 
гигиенические требования к составу и свойствам воды водных 
объектов: «Минеральный состав – не должен превышать по сухому 
остатку 1000 мг/дм3, в том числе хлоридов 350 мг/дм3, сульфатов 
500 мг/дм3». Отсюда видно, что Cl– и SO4

2– по санитарному (и хи-
мическому, как указано выше) значению являются слагаемыми М. 
Соответствующие ПДК имеют в [7] номера 1235 (хлориды) и 1038 
(сульфаты). Из приведенного следует, что при соблюдении п. 245.2 
НКУ учет М приводит к двойному налогообложению хлоридов (по 
Cl–) и сульфатов (по SO4

2–), которые один раз облагаются налогом как 
отдельные ЗВ на основании п. 245.1 НКУ, а второй раз – в составе М 
на основании п. 245.2 НКУ.

Научные подходы и методы, направленные на избежание указан-
ного двойного экологического налога на хлориды и сульфаты (далее 
2ЭНМ), относятся к нерешенным частям общей проблемы.

Анализ последних результатов и публикаций, в которых 
начато решение проблемы. Непосредственные предпосылки для 
возникновения проблемы 2ЭНМ созданы документом [8], где исполь-
зовалось разделение нормативов сброса на три группы: для сбросов 
основных ЗВ (по списку), для сбросов в зависимости от концентра-
ции ЗВ, а также при сбросах веществ, для которых не установлены 
ПДК/ОБУВ. В предшествовавшем источнике [9] вводились базовые 
нормативы платы для более широкого списка из 27 ЗВ, в котором 
минерализация отсутствовала, а для ЗВ вне списка использовалось 
пять градаций (интервалов значений) ПДК, в соответствии с принад-
лежностью к которым устанавливались нормативы платы.

Проблема 2ЭНМ для НКУ была выявлена в практической дея-
тельности предприятий-водопользователей сразу же после введения 
экологического налога. В органы государственного управления по-
ступали многочисленные обращения с просьбой дать официальные 

разъяснения о вещественном составе показателей М и СО и устра-
нить 2ЭНМ веществ, входящих в состав этих показателей. В об-
ращениях утверждалось, что специалисты предприятий считают 
2ЭНМ экологически ошибочным и незаконным, а величины 2ЭНМ – 
чрезмерными и даже угрожающими прекращением деятельности их 
предприятий.

В связи со своей новизной задача 2ЭНМ пока не нашла отражения 
в научной литературе. В качестве ответа на обращения появились 
разъяснения Государственной фискальной службы Украины (ГФСУ) 
[10] и официального ведомственного издания ГФСУ [11]. В указанных 
разъяснениях, основываясь на требовании п. 245.3 НКУ, показатель 
М относится к наиболее «жесткой» в п. 245.2 НКУ градации 1 по 
величине ПДК/ОБУВ для ЗВ: «до 0,001 (включительно)».

Из текста ст. 245 НКУ остается неизвестным, о каких именно 
ПДК идет речь: для воды водных объектов хозяйственно-питьевого 
и культурно-бытового водопользования (ПДКх.б) или же для воды 
рыбохозяйственных водоемов (ПДКр)? В предшествовавших НКУ 
документах [8, 9] использовались ПДКр. Из комментария к НКУ 
[12] видно, что в данном случае следует применять ПДКх.б. Такое 
изменение ничем не аргументируется и в нормативных документах 
не приводится.

Цель и задачи исследования. Основной целью данной работы 
является оценка научного соответствия принципов, положенных в 
основу экологической части налогообложения сбросов ЗВ в водные 
объекты, требованиям экологического законодательства.

В качестве задач работы рассматриваются:
1) адекватность критерия выбора ставки налога требованиям за-

конодательства и научному требованию EIP;
2) соответствие объекта и базы экологического налогообложения 

хозяйственному содержанию водопользования;
3) соответствие критерия ПДКх.б ЗВ требованиям экологической 

безопасности и санитарного законодательства;
4) фактическое влияние 2ЭНМ на водопользователей Украины;
5) обоснованность ставок экологического налога.
Критерий назначения ставки налога. В качестве критерия для само-

стоятельного определения водопользователями ставок экологического 
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налога в п. 245.2 НКУ использованы пять градаций значений ПДКх.б/
ОБУВ для ЗВ. При этом соблюдается увеличение ставки в направ-
лении от больших градаций к меньшим (от 5 до 1), т. е. возрастания 
экологической «опасности» веществ.

Известно, что посредством ПДКх.б нормируется состав воды водных 
объектов, а не возвратной воды водопользователей. Это видно из пп. 
2.3–2.4 [7], где содержатся прямое указание и описание объектов 
нормирования. На подобное несоответствие указывалось также в [13] 
при рассмотрении сверхнормативных сбросов сточных вод.

Нормативные требования ПДС к составу и свойствам возвратной 
воды разрабатываются на основании установленного водным законо-
дательством EIP и расчетной связи ПДК→ПДС для индивидуальных 
веществ с учетом требований ст. 37-38 Водного кодекса Украины 
(ВКУ). В п. 4.8 [7] об этом сказано следующее: «На основании рас-
четов для каждого выпуска сточных вод и каждого загрязняющего 
вещества устанавливаются нормы предельно допустимых сбросов 
(ПДС) веществ в водные объекты, соблюдение которых должно 
обеспечить нормативное качество воды в расчетном (контрольном) 
створе водного объекта в соответствии с требованиями настоящих 
"Санитарных норм и правил"». Таким образом, экологическая «опас-
ность» ЗВ в возвратной воде определяется не его ПДКх.б, а нормативом 
ПДС, который является расчетным [14].

В общем расчетном случае [14] единственного выпуска возвратной 
воды и сброса одного ЗВ в водный объект со свободной ассимили-
рующей способностью, т. е. Сф – СПДК < 0, СПДС и СПДК для данного 
вещества связаны соотношением:

СПДС/СПДК = n (1 – А) + А,

где n > 1 – кратность разбавления возвратной воды водой водного 
объекта (т. е. гидравлическая характеристика водного объекта в месте 
сбро  са); 
А = Сф/СПДК < 1 – показатель ассимилирующей способности вод-

ного объекта (т. е. гидрохимический показатель); СПДК – величина 
ПДКх.б; СПДС – допустимая концентрация ЗВ для установления норма-
тива ПДС; Сф – фоновая концентрация данного ЗВ в водном объекте.

Как видно из правой части приведенного соотношения, СПДС > СПДК 
и, в отличие от последней, не является единым (по величине) для всех 

водопользователей государственным нормативом, а зависит от гидро-
логических (по n) и гидрохимических (по A) характеристик водного 
объекта в месте сброса возвратной воды. Этой особенностью СПДС 
отличается от наиболее важного правового признака норматива ПДК.

Из приведенного следует, что использование ПДК/ОБУВ в ка чест-
ве критерия для определения ставки экологического налога в НКУ 
не имеет под собою научного основания, является произвольным 
и методически ошибочным.

Критерий назначения ставки налога. Выше отмечалось, что 
в п. 245.2 НКУ критериальными нормами служат ПДКх.б в отличие 
от предшествовавших документов [8, 9], где использовались ПДКр. 
Такое изменение имеет принципиальный характер, а его последствия 
существенным образом сказываются на результатах применения тре-
бований НКУ в сравнении с предыдущей схемой нормативов сбора 
за сбросы ЗВ. Сравнение прежней и современной систем платежей 
показывает, что большое количество ЗВ принадлежат различным 
градациям значений ПДКр и ПДКх.б, и соответственно имеют разные 
нормативы сбора и разные ставки налога. Такое различие не только 
разрушает временную преемственность платежей, но и не согласует-
ся с результатом применения EIP, основанного на неизменном виде 
использования воды водного объекта. Несовпадения у ЗВ видов ПДК 
для расчета ПДС и для установления налога на сброс ЗВ не позволяют 
водопользователю разработать и реализовать адекватную стратегию 
и техническую систему водоотведения, создают разновекторность 
целевой водоохранной ориентации.

Из табл. 1 видно, что из восьми ЗВ, которые по нормативам сбора 
до 2010 г. попадали в градации 1 и 2, шесть ЗВ в отношении ставок 
налога в 2011 г. (согласно п. 245.2 НКУ) изменили свою градацион-
ную принадлежность. Аналогичные изменения имеют место и для 
градаций 3–5.

Из приведенного также следует, что в экологически важном случае 
рыбохозяйственного использования воды водного объекта государ-
ственное нормативное регулирование сбросов ЗВ и их экономическое 
регулирование путем налогообложения выполняются на основании 
различных критериев. Такое различие детерминирует противоречи-
вость водохозяйственной деятельности предприятий и дезориенти-
рует их менеджмент.
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1. Сравнительная принадлежность некоторых ЗВ градациям значений 
в соответствии с требованиями п. 245.2, п. 245.3 НКУ и градациям 

значений по ПДКр в соответствии с табл. 1.8 Прилож. 1 [8]

№
п.п.

Загрязняющее
вещество

№ и ПДК (мг/дм3) Интервал (И, мг/дм3) и градация (Г) зна-
чений ПДК

№
в 1) ПДКр № в 2) ПДКх.б

ПДКр
(прил. 1 в 3))

ПДКх.б
(п. 245.2 в НКУ)

И Г И Г
1 Раундап 630 0,001 – нд ≤0,001 1 ≤0,001 1

2 Анилин 32 0,0001 54 0,1 – « – – « – >0,001 и 
≤0,1 2

3 Медь 417 +0,001 693 1,0 – « – – « – >0,1 и ≤1 – « –
4 Фенолы 806 0,001 1192 0,001 – « – – « – до ≤0,001 1

5 Хром 6+ 845 0,001 1265 0,05 – « – – « – >0,001 и 
≤0,1 2

6 Алюминий 19 0,04 27 0,5 >0,001 и 
≤0,09 2 >0,1 и ≤1 3

7 Ацетон 48 0,05 70 2,2 – « – – « – >1 и ≤10 4
8 Хром 3+ Д-1 0,005 1264 0,5 – « – – « – >0,1 и ≤1 3
9 Кадмий 275 0,005 459 0,001 – « – – « – ≤0,001 1

10 Марганец 411 0,01 692 0,1 – « – – « – >0,001 и 
≤0,1 2

11 Нефтепродукты 4) 508 0,05 813 0,3 – « – – « – >0,1 и ≤1 3

12 Никель 512 0,01 815 0,1 – « – – « – >0,001 и 
≤0,1 2

13 Нитриты 4) 514 0,08 818 3,3 – « – – « – >1 и ≤10 4

14 Метанол 424 0,1 – нд >0,1 и 
≤1 3 ≤0,001 1

15 Бензол 61 0,5 85 0,5 – « – – « – >0,1 и ≤1 3

16 Свинец 649 0,1 962 0,03 – « – – « – >0,001 и 
≤0,1 2

17 Стирол 720 0,1 1032 0,1 – « – – « – >0,001 и 
≤0,1 2

18 Цинк 860 0,01 1289 1,0 – « – – « – >0,1 и ≤1 3
19 Базагран 51 1,4 – нд >1 и ≤10 4 ≤0,001 1
20 Сульфит-ион 735 1,9 – нд – « – – « – ≤0,001 – « –

21 Диметилацетамид 178 1,2 226 0,4 – « – – « – >0,1 и ≤1 3

22 Латекс синтетич. 392 1,6 675 6,0 – « – – « – >1 и  ≤10 4
23 Калий (катион) 277 50,0 – нд >10 5 ≤0,001 1
24 Кальций (катион) 290 180,0 – нд – « – – « – ≤0,001 – « –
25 Магний 406 50,0 – нд – « – – « – ≤0,001 – « –
26 Мочевина 465 80 – нд – « – – « – ≤0,001 – « –
27 Натрий (катион) 472 120,0 782 200 – « – – « – >10 5
28 Нитраты 4) 513 40,0 817 45,0 – « – – « – >10 – « –
29 Сульфаты 4) 731 100,0 1038 500,0 – « – – « – >10 – « –
30 Хлориды 4) 837 300,0 1235 350,0 – « – – « – >10 – « –

Примечания: источники данных 1) – [15], 2) – [7], 3) – [8]; 4) ЗВ имеет ставку налога 

в соответствии с п. 245.1 НКУ; н. д. – в источнике данных вещество не указывается.

Объект и база экологического налогообложения. Несоответ-
ствие требований НКУ и экологического законодательства заклю-
чается в самом принципе налогообложения, который не учитывает 
хозяйственного содержания водопользования: налогом облагается 
не созданное в результате использования воды, т. е. «наработанное» 
водопользователем, увеличение (приращение) массы ЗВ в возвратной 
воде относительно забираемой свежей воды, а вся его масса в целом. 
Это различие наиболее очевидно в случае показателя М. Следует 
заметить, что природных водных объектов без минерализации воды 
не существует, компоненты минерализации всегда присутствуют 
в матрице состава, тогда как отсутствие в воде наиболее опасных ЗВ 
«минимальной» 1-й градации является ее нормальным (обычным) 
состоянием (без техногенного влияния).

Адекватность объекта и базы экологического налогообложения 
хозяйственной природе водопользования должна основываться на 
совместном (системном, едином и нераздельном) рассмотрении 
водоснабжения и водоотведения предприятия. Водоснабжение обес-
печивает предприятие водой с составом (номенклатурой) и концен-
трациями веществ в источнике свежей (либо полученной от другого 
водопользователя) воды. Применительно к минерализации в качестве 
примеров можно указать, что вода из поверхностных источников име-
ет следующие интервалы значений суммы главных ионов (в мг/ дм3): 
Верхний Днепр (Киевское вдхр.) – 127…374, Средний Днепр (Кре-
менчугское вдхр.) – 189…361, Нижний Днепр (Каховское вдхр.) – 
163…335, Северский Донец (г. Изюм) – 593,1…1023,9. Интервалы 
значений минерализации воды, забираемой из подземных источников 
различных гидрохимических районов Украины, еще более разнятся.

На водопользование предприятий нельзя возлагать экономическую 
ответственность за уровень минерализации забираемой (свежей либо 
переданной им) воды и, следовательно, за полную минерализацию 
возвратной (использованной) воды. Облагаться налогом должна не 
вся масса (и концентрация) вещества в возвратной воде, а возник-
шее (или созданное) в результате использования воды ее увеличе-
н ие относительно забираемой. Именно такой принцип применен 
в п. 5.13 [3]. Количество различных сбрасываемых ЗВ и причиненное 
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водопользованием увеличение их массы должны служить объектом 
и базой экологического налогообложения.

О критерии ПДК/ОБУВ в условиях многокомпонентного сбро-
са. Возвратная вода предприятий имеет сложный многокомпонентный 
состав, что видно из списков А–Г в [1] и требует обязательного учета 
при использовании нормативов ПДКх.б. В п. 2.5 [7] для случаев си-
нергетических эффектов при совместном сбросе ЗВ предусмотрено 
соответствующее групповое ограничение, связанное с лимитирую-
щими признаками вредности (ЛПВ) и классами опасности веществ. 
В п. 245.2 НКУ эффект многокомпонентности и группирующие 
по ЛПВ характеристики веществ игнорируются. Таким образом, 
градация шкалы ставок налога не учитывает случаев увеличения 
экологической опасности при совместном сбросе ЗВ (в смеси). Кроме 
того, в НКУ игнорируются водоохранная приоритетность и различные 
способы регулирования сбросов ЗВ, предусмотренные в [4].

Следовательно, критерий ПДК/ОБУВ, использованный в эко ло ги-
чес кой части п. 245.2 НКУ, не соответствует требованиям обеспечения 
экологической безопасности и санитарного законодательства.

Потенциал сбора экологического налога на сброс минерализа-
ции и ее компонентов. Наибольший интерес представляют оценки 
возможных эколого-экономических результатов 2ЭНМ как в госу-
дарственном масштабе, так и для регионов Украины. Такие оценки 
позволяют проверить и наглядно оценить научную справедливость 
и методическую обоснованность установленного в НКУ принципа 
экологического налогообложения сброса ЗВ.

Для расчетов использовались значения масс СО, сульфатов и хло-
ридов, сброшенных в 2014 г. в целом по Украине и в каждом из ее 
регионов [16]. Исходные данные характеризуют «приращения» масс 
ЗВ, что подтверждается среднереспубликанскими концентрациями 
в сточных водах СО, сульфатов и хлоридов (273, 73 и 76 мг/ дм3 со-
ответственно), получаемыми на основании данных в первой строке 
табл. 9 и в первой строке табл. 12 из [16]. Это означает, что оценки 
налоговых обязательств на основании указанного источника значи-
тельно занижены в сравнении с требованиями НКУ.

Для Украины в целом соответствующие массы составляют 1629, 
437,6, 451,4 тыс. т, которые сбрасываются в составе 6587 млн м3 

возвратных вод –  сточных, шахтно-карьерных и коллекторно-
дренажных, из них в поверхностные водные объекты – 6354 (96 %), 
в т. ч. сточные – 5957 млн. м3. Региональные данные характеризуются 
показателями, приведенными в табл. 2.

2. Основные статистические характеристики (в тыс. т) 
региональных множеств показателей минерализации (по СО) 

и некоторых ее составляющих

Минерализация / компо-
нента

Статистические характеристики

mean min max std. dev.

Минерализация (по СО) 65,160 7,400 483,800 107,762

Сульфаты (по SO4
2–) 17,504 1,200 188,200 38,550

Хлориды (по Cl–) 18,056 1,600 211,800 42,861

Коэффициенты корреляции региональных наборов масс сульфатов 
и хлоридов с СО и между собою имеют следуюшие значения:

r(СО,SO4
2–) = 0,961, r(СО,Cl–) = 0,713, r(SO4

2–,Cl–) = 0,513;
все корреляции значимы с p < 0,01. Эти результаты свидетельствуют 
о наличии достоверных статистических связей высокой плотности 
между СО(М) и SO4

2–, Cl– и средней плотности между SO4
2– и Cl–.

На основании разъяснения ГФСУ [10,11] и установленных тари-
фов на сброс – для сульфатов и хлоридов 29,27 грн/т (п. 245.1 НКУ), 
для минерализации 106936,91 грн/т (графа 1 п. 245.2 НКУ) – годовое 
налогообложение (сумма налоговых обязательств всех водопользо-
вателей) сброса минерализации воды (по СО) и двух ее компонентов 
в 2014 г. по Украине в целом и для некоторых областей (регионов) 
может быть оценено значениями, приведенными в табл. 3. Из данных 
табл. 3 становится очевидным, что годовая (даже существенно 
заниженная) сумма налоговых обязательств за сброс минерализа-
ции и ее компонентов в целом по Украине оценивается величиной 
174226 млн грн, которая составляет около 34,7 % плановых доходов 
Государственного бюджета Украины на 2015 г. Столь абсурдно боль-
шая величина свидетельствует о методически неправильном подходе 
к принципам налогообложения сброса загрязняющих веществ.
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3. Оценка налоговых обязательств (тыс. грн) за сброс минерализации 
воды, сульфатов и хлоридов в 2014 г. водопользователями Украины 

в целом и некоторых регионов

Регион

Ставки экологического налога, грн/т
(по ст. 245 НКУ) 

За сброс минерализации
и ее компонентов

минерализа-
ция (по СО)

сульфаты
(по SO4

2–)
хлориды 
(по Cl–)

суммарно в т. ч. 2ЭНМ106936,91
(гр. 1 п. 
245.2,
п. 245.3)

29,27
(п. 245.1)

29,27
(п. 245.1)

Украина 174200226 12809 13212 174226247 26021

Донецкая обл. 51736077 5509 2064 51743649 7572

Днепропетров-
ская обл. 31557082 1651 6199 31564932 7850

Харьковская обл. 18104419 1349 676 18106444 2025

Одесская обл. 11142826 1016 670 11144512 1686

Полученный результат прежде всего указывает на ошибочность 
отнесения показателя М к «минимальной» 1-й градации  (ПДК/ОБУВ 
«до 0,001 мг/л (включительно)») по графе 1 п. 245.2 НКУ, которая 
применяется, согласно п. 245.3, когда «не установлены предельно 
допустимая концентрация либо ориентировочно безопасный уровень 
влияния». 2ЭНМ указанных слагаемых М также оценивается снизу 
значительной величиной – около 26 млн грн. Однако для правовой 
характеристики принципов экологического налогообложения в пер-
вую очередь имеет значение факт наличия 2ЭНМ, а не величина.

О ставках экологического налога. Центральной проблемой 
экологического налогообложения является определение ставок 
экологического налога, выполняемое на основании эколого-
экономической модели (ЭЭМ) для современного  состояния  во-
допользования. Наличие  такой модели  и ее временная привязка 
определены в табл. 4 путем расчетного сравнения (отношения) 
ставок 2015 г. на сброс ЗВ из исчерпывающего списка, градаций 
ПДК (строки 1-9, 17-21) и некоторых ЗВ из исчерпывающего спис-
ка 1993 г. (строки 10-16) с нормативами сбора 1999 г. Из столбца 

6 табл. 4 видно, что указанное отношение остается практически 
неизменным. Кальций и магний являются исключениями, так как 
переходят из исчерпывающего списка в градационную категорию. 
Полученные результаты означают, что в указанном периоде ЭЭМ не 
менялась, а «осовременивание» ставок и нормативов проводилось 
финансовыми методами.

4.  Соотношение между ставкой экологического налога 2015 г. по 
ст. 245 НКУ и нормативами сбора 1999 г. [8] за сброс некоторых 

загрязняющих веществ

№ 
п.п.

Груп-
па ЗВ

Отдельное ЗВ либо группа веществ в интервале зна-
чений ПДК и градации (Г) 

(см. табл. 1)

Норматив сбо-
ра (грн/т) из 
[8], прил. 1 
табл. 1.7, 1.8 

(на основании 
ПДКр)

Ставка налога 
(грн/т) из ст. 

245 НКУ
(на основании 

ПДКх.б)

Отношение
гр. 5 / гр. 4

1 2 3 4 5 6

1

И
з т
аб
л.

 1
.7

, п
ри
ло
ж

. 1
 к

 [8
] и

п.
 2

45
.1

 Н
КУ

Азот аммонийный 35 1020,6 29,16

2 Органические вещества (по показателям биохими-
ческого потребления кислорода БПК5) 14 408,5 29,18

3 Взвешенные вещества 1 29,27 29,27

4 Нефтепродукты 206 6003,94 29,15

5 Нитраты 3 87,81 29,27

6 Нитриты 172 5012,61 29,14

7 Сульфаты 1 29,27 29,27

8 Фосфаты 28 815,72 29,13

9 Хлориды 1 29,27 29,27

10

И
з п

. 3
 п
ри
ло
ж
ен
ия

 к
 [9

] Кальций-катион 7 106936,91 15276,7

11 Магний-катион 7 106936,91 15276,7

12 Марганец двухвалентный ион 1995 77534,45 38,86

13 Мышьяк 1995 77534,45 38,86

14 Сероуглерод 344 13366,96 38,86

15 Формальдегид 1995 77534,45 38,86

16 Цианиды 1995 77534,45 38,86

17

И
з т
аб
л.

 1
.8

, п
ри
л.

 
1 

[8
] и

 п
. 2

45
.2

 
Н
КУ Г =

1 <0,001 2752 106936,91 38,86

18 2 >0,001 и ≤0,1 1995 77534,45 38,86

19 3 >0,1и ≤1 344 13366,96 38,86

20 4 >1и ≤10 35 1360,37 38,87

21 5 >10 7 272,33 38,90

Примечание: серым цветом выделены некоторые вещества, отсутствующие в исчер-
пывающих списках отдельных загрязняющих веществ из п. 245.1 НКУ и табл. 1.7 прилож. 1 
к [8], но представленные в более широком аналогичном списке п. 3 приложения к [9].
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Учет отсутствия норматива ПДК/ОБУВ для минерализации 
воды. Требование п. 245.3 НКУ о применении ставки налога за сброс 
ЗВ, на которые не установлена ПДК/ОБУВ, в соответствии с на-
именьшей величиной ПДК, приведенной в п. 245.2, основывается 
на терминологической путанице и технической ошибке. Необходи-
мо принять во внимание, что относительно «неустановленности» 
имеются две возможности: 1) ПДК/ОБУВ для некоторого ЗВ необ-
ходима в соответствии со ст. 41 ВКУ, но на данный момент еще не 
разработана и не установлена (в силу новизны ЗВ либо отсутствия 
соответствующих  исследований); 2) ПДК/ОБУВ для  некоторого 
ЗВ не является необходимой, т. е. ЗВ (показатель) не принадлежит 
к нормируемым в системе ПДК (не представляет опасности). Это 
означает, что необходимо различать случай, когда ПДК необходима, 
но еще не установлена, и случай, в котором ПДК не устанавливается. 
Во втором случае при выполнении требования п. 245.2 водополь-
зователь несет экономические потери вследствие искусственного 
«нарушения».

Некоторые из главных ионов минерализации не имеют 
установленных ПДК либо ОБУВ, в частности, кальций – Ca2+, маг-
ний – Mg2+ и калий – K+, что может вызываться не отсутствием на 
дату утверждения [7] соответствующих исследований (как для новых 
и потенциально опасных веществ), а тем, что ПДК и ОБУВ для та-
ких распространенных веществ не устанавливаются. Относительно 
кальция и калия указанная причина подтверждается более поздним 
источником [17], не имеющим соответствия в украинской норматив-
ной документации. Также следует отметить, что в [17] под номером 
712 приведена ПДК для магния, ранее не существовавшая в [7].

В результате тщательного изучения источников обнаружена 
грубая техническая ошибка при переходе от исходного украинского 
документа «Методика визначення тимчасових нормативів плати і 
стягнення платежів за забруднення навколишнього природного се-
редовища», утвержденного Минприроды Украины в феврале 1992 г., 
к [18]. В окончании табл. 6 на стр. 21 указанного документа в графе 
«другие вещества с предельно допустимыми концентрациями в воде 
рыбохозяйственных водоемов (мг/л)» слова «не установлены» отно-
сятся к градации 5 уровня ПДК «>10», а не к градации 1 «<0,001», 

как в [18]. Эта ошибка реплицировалась всеми последующими доку-
ментами, что в сочетании с отсутствием критического осмысливания 
привело к неверному отнесению М к «минимальной» градации 1 
ПДК. Следует указать, что в исходном украинском документе сульфат-
анион, хлорид-анион и градация «>10, или не установлены» имели 
один и тот же норматив платы за сбросы ЗВ в пределах лимита сброса 
в водоемы Нiл = 15 крб/т. Однако в настоящее время на основании 
п. 245.2 и п. 245.3 НКУ соответствующие ставки налога составляют 
29,27, 29,27 и 106936,91 грн/т соответственно.

Выводы и направления дальнейших исследований. На примере по-
казателя минерализация воды выявлено, что система экологического 
налогообложения сброса загрязняющих веществ непосредственно в 
водные объекты, установленная в п. 245 НКУ, обладает ошибками и 
недостатками, вызванными отсутствием согласованности с услови-
ями экологической безопасности. НКУ ошибочно предусматривает 
взимание двойного экологического налога как на минерализацию 
воды, так и на ее составляющие – хлориды и сульфаты. Использование 
нормативов ПДК/ОБУВ веществ в качестве критерия для определения 
ставок экологического налога следует рассматривать как необосно-
ванное, произвольное и методически ошибочное. Принцип налого-
обложения не учитывает экономического содержания водопользова-
ния, в результате чего налог распространяется на всю сброшенную 
массу веществ в целом, включая содержащуюся в забираемой (све-
жей) либо получаемой воде. Базой экологического налогообложения 
должно служить приращение массы ЗВ вследствие водопользования. 
Налогообложение масс минерализации, хлоридов и сульфатов, 
сброшенных в Украине и ее регионах в 2014 г., по предусмотренным 
в НКУ ставкам приводит к абсурдно большим величинам налога и 
свидетельствует о методически неправильном подходе к принципам 
налогообложения сброса. Выявлена ошибочность отнесения показа-
теля М к «минимальной» 1-й градации (ПДК/ ОБУВ «до 0,001 мг/л 
(включительно)») по графе 1 п. 245.2 НКУ, для которой, согласно 
п. 245.3, «не установлены предельно допустимая концентрация либо 
ориентировочно безопасный уровень влияния». В НКУ необходимо 
различать случаи, в которых ПДК/ОБУВ вещества необходима, но 
еще не установлена, и в которых ПДК/ОБУВ не устанавливается. 
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К перспективным направлениям дальнейших исследований принад-
лежит определение научно-обоснованных методов экологического 
налогообложения сбросов загрязняющих веществ, свободных от 
выявленных в данной работе ошибок и недостатков.
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КАТЕГОРИИ УСТОЙЧИВОСТИ АТМОСФЕРЫ 
В ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

По измеренным данным рассчитаны вероятности семи основных 
категорий устойчивости атмосферы по Пасквиллу в г. Харьков. 
Получены численные значения метеопараметров, необходимых для про-
ведения расчетов среднегодовых концентраций твердых частиц разного 
аэродинамического диаметра, что соответствует рекомендациям ВОЗ. 

Ключевые слова: метеопараметры, атмосферный воздух, устойчивость 
атмосферы.

Содержащиеся в атмосферном воздухе взвешенные вещества пред-
ставляют угрозу для здоровья человека, так как проникают в легкие, 
вызывая серьезные заболевания. Согласно рекомендациям Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) [1], необходимо контролировать 
среднегодовые концентрации твердых частиц в атмосферном воздухе 
диаметрами 2,5 и 10 мкм.

Для рассмотрения влияния выбросов таких предприятий, как ТЭС, 
на среднегодовую концентрацию твердых частиц в атмосферном 
воздухе возможно использовать разные подходы при математичес-
ком моделировании рассеяния. Одно из главных направлений мате-
матического моделирования атмосферной диффузии базируется на 
применении статистической теории, конечным результатом которого 
является гауссова модель распределения примеси в облаке выброса. 
Входные метеорологические параметры при таком подходе получа-
ют статистическим усреднением многолетних метеорологических 
данных.

При этом подходе рассеяние примеси рассматривают в системе 
координат, связанной с местностью, что позволяет получать распре-
деление концентрации примеси на местности наиболее простым 
способом [2]. 

На рассеяние примеси в атмосфере влияет большое число 
чрезвычайно изменчивых и трудно предсказуемых факторов. Учесть 
их все в рамках одной математической модели не представляется 

18. Базові нормативи плати за забруднення навколишнього природного 
середовища (затв. наказом Мінприроди України № 35 від 16.04.93 р., 
зареєстр. в Мінюсті України 14 травня 1993 р. за № 46) [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0046-93.

Уберман В. І. ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО ОПОДАТКУВАННЯ 
СКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН

Виявлено помилки оподаткування скидів забруднюючих речовин, що 
входять до структури показника мінералізації води, досліджено супереч-
ності між вимогами екологічної безпеки спеціального водокористування та 
податкового законодавства. Показано, що нормативи ГДК, використані 
в Податковому кодексі України, є неадекватними критеріями для визна-
чення ставок екологічного податку, а принцип оподаткування не враховує 
господарського змісту водокористування. Виявлено ефект і встановлені 
причини помилкового подвійного оподаткування компонентів мінералізації 
зворотної води. Оцінені обсяги помилкового оподаткування для України в 
цілому і для окремих регіонів.

Ключові слова: скидання забруднюючих речовин, екологічні нормативи, 
екологічний податок, ставка податку на мінералізацію води, гармонізація 
екологічного та податкового законодавств.

Uberman  V.I. PROBLEMS OF ENVIRONMENTAL ASSESSMENT 
DISCHARGE OF POLLUTANTS

Revealed the taxation of polluting discharges errors substances in water 
salinity structure of the index, we investigated the contradiction between the 
requirements of environmental safety and special water tax law. It is shown that 
the MPC standards used in the Tax Code of Ukraine, are inadequate criteria for 
determining the rates of environmental tax and the taxation principle does not take 
into account the economic content of water. The effect and causes an erroneous 
set of double taxation mineralization component of the return water. Estimate the 
amount of erroneous taxation for Ukraine as a whole and for specifi c regions.

Key words: discharge of pollutants, environmental standards, environmental 
tax, the tax rate on water salinity, harmonization of environmental and tax 
legislation.



170 171

возможным. Обычно задачу упрощают, выделяя доминирующие 
в конкретных условиях и игнорируя остальные факторы влияния. 
Местные условия отличаются большим разнообразием, поэтому все 
непрерывные параметры, описывающие распространение примеси 
в атмосфере, делят на группы и усредняют по большому массиву 
имеющихся метеоданных. Скорость ветра разбивают на диапазоны, 
направление ветра описывают значениями в 16 румбах,  условия 
рассеяния примеси распределяют по семи категориям устойчивости 
атмосферы и т. д.

В практических расчетах условия рассеяния примеси в атмосфере 
распределяют по категориям устойчивости. В настоящее время пред-
ложено несколько систем классификации метеорологических условий. 
Мы используем самую распространенную систему Пасквилла [3, 4], 
в которой рассматриваются семь категорий устойчивости атмосферы, 
распределенных по возрастанию степени устойчивости атмосферы от 
A (очень неустойчивая) до G (весьма устойчивая). Поэтому представ-
ляет интерес на основе многочисленных имеющихся метеоданных, 
собранных автоматизированной метеостанцией системы «Гамма-1» 
[5], рассчитать вероятности семи основных категорий устойчивости 
атмосферы по Пасквиллу, получить среднегодовые значения метео-
параметров, необходимые для проведения расчетов среднегодовых 
концентраций твердых частиц в атмосферном воздухе.

Определение категорий устойчивости атмосферы
В настоящее время используются следующие способы классифи-

кации категории устойчивости атмосферы [2].
1. Способ Пасквилла — Гиффорда  основан на измерении скорос-

ти ветра на высоте 10 м, а также качественной оценке инсоляции в 
дневное время и облачности в ночной период. 

2. Учет вертикального градиента температуры предполагает 
определение среднего вертикального градиента температуры меж-
ду двумя уровнями в окружающей атмосфере. Это наиболее точный 
высотный способ, основанный на измерении вертикального градиента 
температуры и скорости ветра.

3. Учет флуктуации ветра. Флуктуации направления ветра 
являются показателем, непосредственно отражающим степень 

турбулентности атмосферы. Они могут быть определены с помо-
щью флюгеров, установленных на высоте выброса. В этом способе 
категория устойчивости определяется по величине горизонтальной 
угловой дисперсии флуктуации направления ветра. 

4. Измерение баланса приходящей солнечной радиации. Здесь 
предполагается непосредственное измерение потока приходящей 
солнечной радиации. Соответствие между результатами актиномет-
рических измерений, скорости ветра на высоте 10 м над уровнем 
земли и категориями устойчивости определяют по номограмме. 

5. Учет стандартных данных сетевых метеостанций. Этот 
метод в наибольшей степени приемлем для практических расчетов, 
так как не требует организации каких-либо специальных измерений. 
Согласно этому методу определяют скорость ветра на высоте 10 м. 
Если на ближайшей метеостанции актинометрических измерений не 
производят, то величину приходящей солнечной радиации А, мВт/ см2, 
вычисляют по соответствующей приближенной формуле.

Из всех перечисленных способов определения категорий устой-
чивости атмосферы в наших условиях наиболее точным является 
способ № 4 по приходящей солнечной радиации, рекомендованный 
МАГАТЭ [6]. В данном способе используется параметр стабильности 
P, который является непрерывной функцией, хотя погода делится на 
дискретные диапазоны – категории. Величина солнечной радиации и 
скорость ветра связаны с атмосферной стабильностью посредством 
номограммы  (рис. 1). Безразмерный параметр Р изменяется от 0 
до 7. Кривые для разных скоростей ветра, связывающие величину со-
лнечной радиации с величиной параметра стабильности Р, отмечены 
на рис. 1 цифрами от 0 до 8. Диапазону изменения параметра Р от 0 
до 1 соответствует категория Пасквилла «A», диапазону от 1 до 2 – 
категория Пасквилла «B» и т. д. 

Схема определения категории устойчивости атмосферы по но-
мограмме на рис. 1 следующая: по измеренному потоку солнечной 
радиации (точка «а») и скорости ветра (серия кривых на рис. 1 с циф-
рами, указывающими величину скорости ветра) находится точка 
«б» (скорость, лежащая в диапазоне от 4 до 5 м/с, находится путем 
интерполяции); затем, проводя перпендикуляр на ось ординат, нахо-
дим диапазон, в который попала прямая, пересекающая ось ординат 
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в точке «в», а по нему – категорию. На рис. 1 солнечной радиации 
42,5 мВт/см2 и скорости ветра 4,5 м/с соответствует значение пара-
метра P, лежащее в диапазоне от 2 до 3 (точка «в»), т. е. категория 
устойчивости атмосферы «C».

Так как количество данных очень велико (среднечасовые зна-
чения за 2005–2006 гг.), то ручной способ неприменим. Все 
вышеперечисленные операции по определению категории погоды 
для всех измерений проведены с помощью программы на языке 
Compaq Visual Fortran версии 6.6. Результаты расчетов приведены на 
рис. 2.  Там же для сравнения приведены вероятности распределе-
ния категорий погоды двух американских метеостанций г. Чикаго и 
г. Эль-Пасо [7]. Результаты приведены в виде гистограммы для трех 
метеостанций.

Как следует из сравнения наших данных с американскими, распре-
деление вероятности погоды хоть и отличается, но в целом близкое. 
Вероятность категории погоды «А» мала, наибольшую вероятность 
имеют категории «С», «D», «E» и «F». Вероятность категории «G» 
мала. В г. Эль-Пасо она даже близка к нулю.

Среднегодовое значение скорости ветра
Характер распространения примеси в атмосфере существенно 

зависит от скорости ветра. Скорость ветра используется при разных 
способах классификации погодных условий (см. предыдущий раздел). 
Траектория подъема струи после выброса из труб зависит от скорос-
ти ветра. Фактор метеорологического разбавления также зависит 
от скорости ветра и  повторяемости направлений ветра в заданном 
секторе выброса.

Таким образом, средние значения скорости ветра для заданной 
категории устойчивости атмосферы и  повторяемость направлений 
ветра в заданном направлении, так называемая роза ветров, задаются 
при расчетах как одни из основных параметров, влияющих на полу-
чение конечных результатов.

Измеренные нами среднегодовые значения скорости ветра при ве-
де ны на рис. 3. Результаты представлены в виде гистограммы в диапа-
зоне от 0 до 8 м/с с интервалом 0,5 м/с. По оси ординат показано число 
зарегистрированных значений для заданного интервала скоростей.

Рис. 1. Соответствие потоков приходящей радиации и скорости ветра 
категориям устойчивости атмосферы

Рис. 2. Вероятности распределения категорий погоды в течение года
Левые сплошные столбики – данные в г.Харьков, средние с го ри зон таль-

ны ми полосками – данные в г. Эль-Пасо, правые прозрачные столбики – 
данные в г. Чикаго.
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Как следует из приведенных данных, средняя скорость ветра в г. 
Харьков равна 4,1 м/с. Распределение имеет длинный «хвост» в об-
ласти больших значений. Измерялись среднечасовые значения всех 
величин, в том числе и ветра. На протяжении 2005–2006 гг. не зафик-
сировано среднечасовое значение больше 8 м/с, хотя о порывах ветра 
до 10–20 м/с часто сообщали метеорологи. Очень мала вероятность 
скоростей ветра, меньших 2 м/с.

На рис. 4 показаны измеренные среднегодовые значения ско-
рости ветра для всех категорий устойчивости атмосферы в виде 
гистограммы. Программным путем находилась категория для одного 

среднечасового значения, а затем все измерения для каждой категории 
усреднялись.

Плотность потока солнечной радиации
На характер распространения примеси в атмосфере существенно 

влияет поток солнечной радиации, достигающий земной поверхности. 
Под понятием «солнечная радиация» в данной работе понимается 
энергия Солнца в оптическом диапазоне частот, измеряемая на уровне 
земли.  

Как следует из приведенных на рис. 1 данных, для определен-
ной скорости ветра значение величины потока солнечной радиации 
определяет величину параметра стабильности, а значит, и категорию 
стабильности атмосферы.  Данные, приведенные на рис. 1, свидетель-
ствуют, что с увеличением потока солнечной радиации при опред-
еленной скорости ветра стабильность атмосферы уменьшается. Это 
и понятно, так как приход на Землю большого количества энергии 
вызывает различные возмущения в атмосфере и, в конечном итоге, 

Рис. 3. Распределение скорости ветра по величине

Рис. 4. Среднегодовые скорости ветра 
для отдельных категорий устойчивости атмосферы Рис. 5. Спектральное распределение потока солнечной радиации
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ее нестабильность. Исходя из сказанного, при выполнении расчетов 
необходимо знать среднегодовую спектральную плотность потока 
солнечной радиации.

Измеренные нами среднегодовые значения потока солнечной 
радиации приведены на рис. 5. Результаты представлены в виде 
гистограммы в диапазоне от 0 до 90 мВт/см2 с интервалом 5 мВт/см2. 
По оси ординат показано число зарегистрированных значений для 
заданного интервала плотности потока. Отметим, что шкала по оси 
ординат логарифмическая. Из приведенных на рис. 5 данных следует, 
что среднегодовая спектральная плотность потока максимальна вбли-
зи нижних значений, поскольку примерно половина значений при-
ходится на темное время суток. Также мала спектральная плотность 
в области максимальных значений – этому мешает наличие облаков.

Выводы
В работе на основе десятков тысяч различных метеопараметров, 

собранных автоматизированной метеостанцией системы «Гамма-1» 
[5], рассчитаны вероятности семи основных категорий устойчивости 
атмосферы по Пасквиллу, которые позволяют проводить расчеты зна-
чений среднегодовых концентраций твердых частиц в атмосферном 
воздухе.

Приведены измеренные данные по среднегодовым значениям 
распределения скоростей ветра по величине и спектральные распре-
деления потоков солнечной радиации, рассчитаны среднегодовые 
значения скорости ветра для всех категорий стабильности атмосферы. 

Полученные результаты в совокупности с ранее разработан-
ной программой [8] дают возможность вычислять среднегодовые 
концентрации  твердых частиц в атмосферном воздухе разного 
аэродинамического диаметра, выброшенных из разных источников, 
что соответствует рекомендациям ВОЗ [1].
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Вітько В. І., Коваленко Г. Д. КАТЕГОРІЇ СТІЙКОСТІ АТМОСФЕРИ 
В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

За даними вимірювань розраховані ймовірності семи основних категорій 
стійкості атмосфери за Пасквіллом у м. Харкові. Отримано числові зна-
чення метеопараметрів, які необхідні для проведення розрахунків середньо-
річних концентрацій твердих частинок різного аеродинамічного діаметра, 
що відповідає рекомендаціям ВООЗ.

Ключові слова: метеопараметри, атмосферне повітря, стійкість 
атмосфери.

Vitko V. I., Kovalenko G. D. CATEGORIES STABLE ATMOSPHERE IN 
THE KHARKIV REGION

The measured data are calculated the probability of the seven major 
categories of atmospheric stability Paskvill in Kharkiv. The numerical values 
of meteorological parameters required for the calculation of average annual 
concentration of solid particles of different aerodynamic diameter, which 
corresponds to WHO recommendations.

Key words: meteorological parameters, air, atmospheric stability.
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РОЗРАХУНКИ НАЙБІЛЬШ НЕСПРИЯТЛИВИХ 
МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ УМОВ ДЛЯ ОЦІНКИ ВПЛИВУ 

ПРОЕКТНИХ АВАРІЙ НА АЕС УКРАЇНИ

У статті наведено результати досліджень впливу метеорологічних 
умов на рівні опромінення людини у разі виникнення проектних аварій на 
АЕС України. Показано, що для розрахунків максимальних очікуваних доз 
опромінення населення за будь-який проміжок експозиції (2 доби, 2 тижні, 1 
рік, 50 років) у безпосередній близькості від АЕС на межі санітарно-захисної 
зони доцільно використовувати метеорологічні умови категорії стабіль-
ності атмосфери F, сильні опади (25 мм/год.) і швидкість вітру 1 м/с. При 
розрахунках максимальних очікуваних доз опромінення населення у тран-
скордонному контексті доцільно використовувати метеорологічні умови 
категорії стабільності атмосфери F, без опадів і швидкість вітру 0,5 м/с.

Ключові слова: АЕС, радіаційна аварія, метеорологічні умови, доза 
опромінення.

Вступ
Актуальність досліджень, результати яких наведені в цій статті, 

обумовлена тим, що в теперішній час проводяться роботи, пов’язані 
з продовженням строку експлуатації частини енергоблоків україн-
ських АЕС. Крім того, компанія «Вестінгаус» (США) звернулась 
до українського уряду з пропозицією розгляду проекту збільшення 
потужності діючих АЕС і отримала схвальну відповідь. Звичайно, 
питання безпеки стоять на першому місці за умов продовження тер-
міну експлуатації енергоблоків чи збільшення їх потужності.

Під час досліджень очікуваного впливу на населення викидів 
радіоактивних речовин у атмосферне повітря за умов виникнення 
можливих проектних аварійних ситуацій виникла необхідність 
обрання найбільш несприятливих умов для оцінки максимальних 
впливів. Метою цієї роботи і є дослідження впливу проектних аварій 
на населення за різних метеорологічних умов. Методом досліджень 
є математичне моделювання процесів розповсюдження радіоактивних 
речовин та формування доз опромінення людини.

1 Вхідні дані для досліджень
Для проведення досліджень було обрано максимальну проектну 

аварію [1]. Кількість радіоактивних речовин, що надійдуть у атмо-
сферне повітря у разі виникнення цієї аварії, наведено у табл. 1. 
Оскільки усі проектні аварії не передбачають руйнації основних 
конструкцій енергоблоків, то постулюється викид через вентиляційні 
системи на висоту 100 м (у разі виникнення аварійної ситуації з від-
ривом кришки колектора переважна частина радіоактивних речовин 
також викидається на висоту 100 м). Тривалість викиду за сценарієм 
60 хв. Під час розрахунків враховуються усі шляхи опромінення 
людини.

Відстані, для яких розраховуються очікувані дози опромінення, об-
рані на основі вимог нормативних документів НРБУ-97 та СП АС-88 
[2, 3], а також на основі вимог міжнародної Конвенції Еспоо щодо 
необхідності врахування транскордонних впливів. Терміни експозиції, 
для яких розраховуються очікувані дози, також обумовлені вимога-
ми вищезазначених нормативних документів (від 2 діб до 50 років). 
Обрані відстані, для яких проводяться дослідження: 2,5 км (кордон 
санітарно-захисної зони), 130 км та 250 км. Для українських АЕС від-
стані до кордонів з сусідніми країнами виглядають наступним чином:

• ВП «Запорізька АЕС»: Росія – 250 км, Молдова – 360 км, Ру-
мунія – 450 км, Білорусь – 505 км, Польща – 840 км, Угорщина 
– 880 км, Словаччина – 910 км.

• ВП «Южно-Українська АЕС»: Молдова – 130 км, Румунія – 
250 км, Білорусь – 380 км, Росія – 425 км, Польща – 595 км, 
Угорщина – 620 км, Словаччина – 650 км.

• ВП «Хмельницька АЕС»: Білорусь – 150 км, Польща – 180 км, 
Молдова – 210 км, Румунія – 225 км, Словаччина – 325 км, 
Угорщина – 370 км, Росія – 410 км.

• ВП «Рівненська АЕС»: Білорусь – 60 км, Польща – 130 км, 
Молдова – 325 км, Румунія – 340 км, Словаччина – 345 км, 
Угорщина – 415 км, Росія – 405 км.

Таким чином, обрані відстані задовольняють вимогам усіх АЕС 
України щодо транскордонного впливу. Виключення складає тран-
скордонний вплив Рівненської АЕС на територію Білорусі (відстань 
до якої складає 60 км), він досліджений окремо.
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Таблиця 1. Викид радіоактивних речовин за умов максимальної 
проектної аварії на АЕС з реактором ВВЕР-1000

Радіонуклід Викид в навколишнє середовище, Бк
88Kr 2,00·1013

90Sr 3,10·1011

103Ru 4,50·1012

106Ru 6,60·1011

131I 4,98·1012

132I 2,70·1012

133I 4,00·1012

135I 2,30·1012

134Cs 7,80·1011

137Cs 5,00·1011

140La 8,40·1012

141Ce 1,40·1013

144Ce 8,60·1012

Сумарна активність 7,17·1013

Для моделювання розповсюдження радіоактивних речовин у атмо-
сферному повітрі і формування доз опромінення, обумовлених ви-
кидами за умов аварійних ситуацій, використовувався програмний 
комплекс PC COSYMA, розроблений у National Radiological Protection 
Board (Національний комітет з радіаційного захисту, Велика Брита-
нія).

PC COSYMA – це пакет програм для моделювання наслідків 
аварійних викидів радіоактивних речовин у атмосферне повітря. 
PC COSYMA був розроблений Національною комісією з радіаційного 
захисту (Велика Британія) і Forschungszentrum Karlsruhe (Німеччина) 
як частина проекту MARIA (Methods for Accidental Radiation Impact 
Assessment) Європейської Комісії.

Опис програмного комплексу PC COSYMA та його окремих мо-
дулів наведений у роботі [4].

Система дозволяє оцінити наступні параметри і наслідки:
• об’ємну активність радіонуклідів у приземному шарі повітря 
і активність, що була осаджена на поверхню ґрунту у певних 
точках місцевості;

• очікувані індивідуальні і колективні дози за обрані періоди часу;

• кількість людей, охоплених контрзаходами (укриття, евакуація, 
роздавання пігулок зі стабільним йодом, переселення, дезак-
тивація, обмеження використання сільськогосподарскої про-
дукції) и площа території, на якій застосовуються контрзаходи;

• кількість забороненої для використання сільськогосподарскої 
продукції;

• кількість латентних і нелатентних захворювань;
• економічну вартість проведення контрзаходів і лікування.
Система може використовуватись для детерміністичних і вірогід-

них оцінок. Детерміністичні оцінки дають можливість розраховувати 
наслідки для одного завданого користувачем набору метеорологічних 
умов, а вірогідні − приймають до уваги ймовірний розбіг метеоумов, 
які можуть бути під час аварії.

Моделювання транспорту домішок у атмосфері виконується у 
модулі MUSEMET. В цьому модулі використовується модель сегмен-
тованої Гауссової плями, яка враховує погодинні зміни швидкості і 
напрямку вітру, категорії стабільності атмосфери і кількості опадів, 
що впливають на викинуті речовини. Модель припускає, що метео-
умови в усьому регіоні, що підпадає під вплив, однакові. Погодинні 
зміни метеоумов враховуються тільки при вірогідній оцінці. При 
детерміністичній оцінці приймається, що метеоумови (швидкість і 
напрямок вітру, категорія стабільності атмосфери і кількість опадів) 
не змінюються в плин всього періоду, що обчислюється. MUSEMET 
використовує висоту шару атмосфери, що перемішується, гори-
зонтальні і вертикальні дисперсійні коефіцієнти, які є функціями 
стабільності атмосфери.

В системі можуть прийматись до уваги наступні шляхи опромінен-
ня людини: зовнішнє гамма-випромінювання від радіонуклідів у хмарі 
викиду; внутрішнє опромінення від радіонуклідів, що вдихаються 
людиною; зовнішнє бета-випромінювання від радіонуклідів, які осіли 
на шкіру і одежу;  зовнішнє гамма-випромінювання від радіонуклі-
дів, що осіли на поверхню ґрунту; внутрішнє опромінення від пилу, 
який підіймається вітром з поверхні землі; внутрішнє опромінення 
від харчових продуктів, забруднених радіонуклідами.

Традиційно приймається наступне співвідношення хімічних форм 
ізотопів йоду:
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• 91% викинутого йоду знаходиться в молекулярній (елементній) 
формі;

• 5% викидається в аерозольній формі;
• 4% викидається в органічній формі.

2 Результати досліджень
На рис. 1–3 наведені результати розрахунків максимальних очі-

куваних ефективних доз опромінення людини за 2 доби і 50 років на 
відстанях 2,5 км, 130 км та 250 км за умов максимальної проектної 
аварії на АЕС з реактором ВВЕР-1000 у залежності від категорії 
стабільності атмосфери. Для кожної категорії стабільності атмос-
фери використані максимальні очікувані дози при цій категорії. Як 
видно з наведених рисунків у всіх випадках помітно перевагу вкрай 
не стабільної категорії – F.

Результати досліджень того, які саме умови при категорії F мають 
найбільший вплив на очікувані дози опромінення, наведені на рис. 4–9. 
Широкий спектр отриманих результатів наведений для відображення 
наскільки важливо враховувати несприятливі метеорологічні умови.

Як випливає з наведених результатів досліджень, на відстані 2,5 км 
очікувані дози опромінення від максимальної проектної аварії будуть 
найбільші за умов сильних опадів (25 мм/год.) та слабкого вітру 
(1 м/с) для усіх періодів експозиції (від 2 діб до 50 років), тобто ці 
умови можуть використовуватись для оцінки відповідності діючим 
нормативам на усіх АЕС України.

На відстанях від 130 км очікувані дози для усіх періодів експозиції 
будуть максимальні за умов слабкого вітру (0,5 м/с) без опадів, тобто 
ці умови можуть використовуватись для оцінки транскордонного 
впливу усіх АЕС України, окрім впливу Рівненської АЕС на тери-
торію Білорусі.

Додаткові дослідження (рис. 10, 11) впливу максимальної про-
ектної аварії на відстані 60 км (відстань від Рівненської АЕС до 
Білорусі) показали, що для періодів експозиції від 2 діб до 1 року 
очікувані дози будуть максимальні також за умов слабкого вітру 
(0,5 м/с) без опадів, але для 50 років експозиції у такому разі дози 
будуть занижені на 36 %. Для 50 років експозиції (рис. 12) очікувані 
дози будуть максимальні за умов помірних опадів (2 мм/год.) і по-
мірної швидкості вітру (3 м/с).

Рис. 1. Максимальні дози опромінення населення за 2 доби на відстанях 
2,5 км і 130 км за умов максимальної проектної аварії 

на АЕС з реактором ВВЕР-1000

Рис. 2. Максимальні дози опромінення населення за 2 доби і 50 років на 
відстані 250 км за умов максимальної проектної аварії 

на АЕС з реактором ВВЕР-1000

Рис. 3. Максимальні дози опромінення населення за 50 років на відстанях 
2,5 км та 130 км за умов максимальної проектної аварії 

на АЕС з реактором ВВЕР-1000
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Рис. 4. Максимальні дози опромінення населення за 2 доби на відстані 2,5 
км за умов максимальної проектної аварії на АЕС 

з реактором ВВЕР-1000 і категорії стабільності атмосфери F

Рис. 5. Максимальні дози опромінення населення за 2 доби на відстані 
130 км за умов максимальної проектної аварії на АЕС 

з реактором ВВЕР-1000 і категорії стабільності атмосфери F

Рис. 6. Максимальні дози опромінення населення за 2 доби на відстані 
250 км за умов максимальної проектної аварії на АЕС 

з реактором ВВЕР-1000 і категорії стабільності атмосфери F

Рис. 7. Максимальні дози опромінення населення за 50 років на відстані 
2,5 км за умов максимальної проектної аварії на АЕС 

з реактором ВВЕР-1000 і категорії стабільності атмосфери F
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Рис. 8. Максимальні дози опромінення населення за 50 років на відстані 
130 км за умов максимальної проектної аварії на АЕС 

з реактором ВВЕР-1000 і категорії стабільності атмосфери F

Рис. 9. Максимальні дози опромінення населення за 50 років на відстані 
250 км за умов максимальної проектної аварії на АЕС 

з реактором ВВЕР-1000 і категорії стабільності атмосфери F

Рис. 10. Максимальні дози опромінення населення за 2 доби на відстані 
60 км за умов максимальної проектної аварії на АЕС 

з реактором ВВЕР-1000 і категорії стабільності атмосфери F

Рис. 11. Максимальні дози опромінення населення за 1 рік на відстані 
60 км за умов максимальної проектної аварії на АЕС 

з реактором ВВЕР-1000 і категорії стабільності атмосфери F
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Висновки
Проведені дослідження впливу метеорологічних умов на рівні 

опромінення людини у разі виникнення проектних аварій на АЕС 
України показали, що у безпосередній близькості від АЕС на межі 
санітарно-захисної зони для розрахунків максимальних очікуваних 
доз опромінення населення за будь-який проміжок експозиції (2 доби, 
2 тижні, рік, 50 років) рекомендовано використовувати метеорологічні 
умови категорії стабільності атмосфери F, сильні опади (25 мм/год.) 
і швидкість вітру 1 м/с. При розрахунках максимальних очікуваних 
доз опромінення населення у транскордонному контексті доцільно 
використовувати метеорологічні умови категорії стабільності атмос-
фери F, без опадів і швидкість вітру 0,5 м/с.

1. Методика оценки источника выбросов радионуклидов при возникновении 
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Рис. 12. Максимальні дози опромінення населення за 50 років на відстані 
60 км за умов максимальної проектної аварії 

на АЕС з реактором ВВЕР-1000 і категорії стабільності атмосфери F

4. J. A. Jones, P. A. Mansfi eld, S. M. Haywood et al. PC COSYMA (Version 2): 
An accident consequence assessment package for use on a PC. − Luxemborg: 
Offi ce for Offi cial Publications of the European Communities, 1996. − 59 pp.

Карташев В. В. РАСЧЕТ НАИБОЛЕЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕ ТЕО-
РО ЛО ГИ ЧЕС КИХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ПРОЕКТНЫХ 
АВАРИЙ НА АЭС УКРАИНЫ

В статье приведены результаты исследований влияния метеорологичес-
ких условий на уровни облучения человека в случае возникновения проектных 
аварий на АЭС Украины. Показано, что в непосредственной близости от 
АЭС на границе санитарно-защитной зоны для расчетов максимальных 
ожидаемых доз облучения населения за любой период экспозиции (2 суток, 
2 недели, 1 год, 50 лет) рекомендуется использовать метеорологические 
условия категории стабильности атмосферы F, сильные осадки (25 мм/ч) 
и скорость ветра 1 м/с. При расчетах максимальных ожидаемых доз облу-
чения населения в трансграничном контексте целесообразно использовать 
метеорологические условия категории стабильности атмосферы F, без 
осадков и скорость ветра 0,5 м/с.

Ключевые слова: АЭС, радиационная авария, метеорологичсекие усло-
вия, доза облучения.

Kartashov V. V. CALCULATION OF EXTREMELY UNFAVORABLE 
METEO ROLOGI CAL CONDITIONS FOR DESIGN-BASIS ACCIDENTS AT 
UKRAINIAN NPPS IMPACT ASSESSMENT

The article presents researches results of meteorological conditions impact  
on the human exposure levels in case of occurrence of design-basis accidents 
at nuclear power plants in Ukraine. It is shown that in immediate proximity to  
nuclear power plant, on the sanitary protection zone border, in order to calculate 
the maximum expected human exposure doses for any period of exposure (2 days, 
2 weeks, one year, 50 years) it is recommended to use meteorological conditions 
of the atmosphere stability category F, heavy precipitation (25 mm/h) and wind 
speed 1 m/s. At calculations of the maximum expected exposure to the population 
in  transboundary context reasonable to use meteorological conditions stability 
category F, without precipitation and wind speed 0.5 m/s.

Key words: NPP, radiotion accident, meteorological conditions, exposure 
dose.
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