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ОЦІНКА ВПЛИВУ АРМЯНСЬКО-ПЕРЕКОПСЬКОГО 

ПРОМИСЛОВОГО ВУЗЛА НА ДОВКІЛЛЯ ПІВДЕННОЇ ЧАСТИНИ 

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
 

Проаналізовано і вивчено: екологічний стан південної частини 

Херсонської області. Виконана оцінка впливу техногенних об’єктів на 

довкілля шляхом порівняння екологічного стану до 2014 року та у 2018 році, 

найбільш уразливих компонентів природного середовища: атмосферного 

повітря, підземних та поверхневих вод, ґрунтів і заповідних об’єктів.  

Визначено напрямки удосконалення моніторингу довкілля та охорони 

навколишнього середовища цього регіону. Наведені дані щодо міграції 

забруднюючих речовин та їх впливу на атмосферне повітря, поверхневі та 

підземні води, ґрунти і біоту. Надані пропозиції щодо зниження ризиків 

забруднення навколишнього середовища.  

Ключові слова: атмосферне повітря, поверхневі води, підземні води, 

ґрунти, рослинність, забруднюючі речовини, викид токсичних речовин, 

екологічна ситуація, промислові відходи, моніторингові спостереження. 

 

Гриценко А. В., Варламов Е. Н., Васенко А. Г., Калиниченко Е. А., 

Квасов В. А., Климов А. В., Маркина Н. К., Юрченко А. И. ОЦЕНКА 

ВЛИЯНИЯ АРМЯНСКО-ПЕРЕКОПСКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО УЗЛА НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ЮЖНОЙ ЧАСТИ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ  

Проанализировано и изучено: экологическое состояние южной части 

Херсонской области. Выполненная оценка влияния техногенных объектов на 

окружающую среду путем сравнения экологического состояния до 2014 года 

и в 2018 году, наиболее подверженных влиянию компонентов природной 

среды: атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод, грунтов и 
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заповедных объектов.  

Определены направления усовершенствования мониторинга 

окружающей среды и охраны окружающей среды этого региона. Приведены 

данные относительно  миграции загрязняющих веществ и их влияния на 

атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, грунты и биоту. 

Представлены предложения относительно снижения рисков загрязнения 

окружающего среды.  

Ключевые слова: атмосферный воздух, поверхностные воды, 

подземные воды, грунты, растительность, загрязняющие вещества, выброс 

токсичных веществ, экологическая ситуация, промышленные отходы, 

мониторинговые наблюдения. 
 

Постановка проблеми 

Південна частина Херсонської області знаходиться під значним 

впливом діяльності ряду підприємств розташованих у північній частині АР 

Крим, зокрема у містах Армянську та Красноперекопську. До підприємств, 

які негативно впливають на довкілля можна віднести АТ «Ukrainian Chemical 

Products» (ПрАТ «Кримський ТИТАН») у м. Армянську та АТ «Бром» і 

ПАТ «Кримський содовий завод» у м. Красноперекопську. Актуальність 

вирішення проблеми визначена Указом Президента України від 12.10.2018 р. 

№ 320 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 

12.10.2018 року «Про невідкладні заходи щодо захисту національних 

інтересів на Півдні та Сході України, у Чорному та Азовському морях і 

Керченський протоці». 

Аналіз та загальна характеристика екологічного стану південної 

частини Херсонської області  

Південна частина Херсонської області знаходиться у степовій зоні і за 

адміністративним розподілом складається з двох районів (Чаплинський, 

Каланчацький).  

Вплив підприємств Армянсько-Перекопського промислового вузла на 

екологічний стан південної частини Херсонської області відбувається за 

рахунок: 

 перенесення макро- і мікрокомпонентів через атмосферне повітря 

в результаті викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин; 

 формування площ, зайнятих під відходи хімічної промисловості 

(кислото- накопичувач та фосфогіпсосховище) ПрАТ «Кримський 

Титан»; 

 надходження з території АР Крим забруднюючих речовин в акваторію 

Каркінітської затоки з підземних та річкових стоків, забруднених 
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токсичними речовинами, що використовуються в сільському 

господарстві та промисловості; 

 міграції забруднюючих речовин  (ЗР) з земної поверхні через ґрунти та 

поверхневі води в ґрунтові та міжпластові води. 

Оцінка впливу цих техногенних об’єктів виконувалась шляхом 

порівняння екологічного стану до 2014 року та у 2018 році найбільш 

уразливих компонентів природного середовища: атмосферного повітря, 

поверхневих та підземних вод, ґрунтів і заповідних об’єктів.  

Проблема, що розглядається у статті, присвячена аналізу впливу на 

об’єкти навколишнього природного середовища підприємств Армянсько-

Перекопського промислового вузла та розробці пропозицій щодо шляхів 

покращення екологічного стану південної частини Херсонської області. 

Оцінка впливу на стан атмосферного повітря 

Основними забруднювачами атмосферного повітря півдня Херсонської 

області є підприємства Армянсько-Перекопського промислового вузла, що 

входять до сотні найбільших підприємств-забруднювачів України, а саме: 

ПрАТ «Кримський ТИТАН» і ПрАТ «Кримський содовий завод».  

Валовий викид в атмосферне повітря від ПрАТ «Кримський ТИТАН» у 

2012 р. склав приблизно 13,7 тис. т, від ПАТ «Кримський содовий завод» - 

7 тис. т. Основними забруднюючими речовинами виступають сірчистий 

ангідрид, сірчаний ангідрид (сірчана кислота), фтористий водень, хлористий 

водень, аміак, пил сульфатів, фосфатів, заліза, що входять до складу 

сировини. За даними 2012 р. перевищення максимально разових гранично 

допустимих концентрацій ГДКм.р. вказаних речовин до 2 разів на кордоні 

санітарно-захисної зони ПрАТ «Кримський ТИТАН» спостерігалось у 8 - 10 

% досліджених проб, по ПАТ «Кримський содовий завод» перевищень не 

зафіксовано. 

У зв’язку із чисельними скаргами у серпні 2018 р. мешканців 

прилеглих територій на погіршення стану навколишнього природного 

середовища, Херсонською обласною державною адміністрацією було 

організовано робочі виїзди для проведення візуального обстеження та 

відбору проб повітря, атмосферних опадів, ґрунту, поверхневої та питної 

води у Каланчацькому та Чаплинському районах.  

Відбір проб атмосферного повітря і їх дослідження проводились 

протягом вересня 2018 р. 

Визначали вміст оксидів азоту, сірчистого ангідриду, сірчаного 

ангідриду (сульфатів, сірчаної кислоти), фосфорного ангідриду (фосфатів), 

сірководню, хлористого водню, фтористого водню, аміаку, пилу. По 
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сірководню виявлено перевищення максимально разової гранично 

допустимої концентрації у 1,8 рази.  

Було також досліджено склад атмосферних опадів, визначено їх 

кислотний характер рН ~ 2, а також забруднення сульфатами, сульфітами та 

хлоридами. Визначений склад атмосферних опадів корелює із 

номенклатурою забруднюючих речовин у викидах ПрАТ «Кримський 

ТИТАН», що свідчить про ймовірний зв’язок із виробничою діяльністю 

підприємства. 

Кислотні атмосферні опади, потрапляючи у водойми та водотоки, 

негативно впливають на їх екосистему. Кислотні опади здатні змінювати 

буферні властивості ґрунту, що може спричинити забруднення водоносних 

горизонтів металами. Вони також призводять до зниження родючості ґрунту, 

загибелі рослинності.  

Вище наведене свідчить про необхідність регулярного контролю 

атмосферних опадів. 

Оцінка стану поверхневих вод 

Поверхневі води представлені в Чаплинському та Каланчацькому 

районах річкою Каланчак з притоками балок та прибережними морськими 

водами Каркінітської затоки та оз. Сиваш, а також технологічними 

водоймами, зокрема – технічною водоймою  «Червоний Титан». 

Геологічне середовище і природні води прибережно-морської зони 

півдня Херсонської області, де можливий вплив підприємств хімічної 

промисловості, станом на  період до 2014 року  характеризувалися наступним 

чином [1, 2, 5]. 

1. Річковий стік в замикаючих створах і пригирлових ділянках: вода не 

відповідала гігієнічним нормативам. 

2. Стан природного шару морських вод на відкритому узбережжі 

відповідав, а в районі оз. Сиваш та  Каркінітської затоки - не відповідав 

вимогам ДCанПіН 2.2.4-171-10.  

3. Стан донних осадів і порових вод прибережної зони 

характеризувався перевищенням концентрацій важких металів, фенолів, 

нітратів, пестицидів та нафтопродуктів у тонких фракціях донних відкладів  

на відкритому узбережжі з перевищенням хоча б за одним токсичним 

елементом та наявністю інших забруднюючих речовин і сполук. В 

Каркінітській затоці – локальними ділянками забруднення ґрунтів і 

субмаринним розвантаженням забруднених підземних вод. 

На узбережжі зафіксовані явища морської абразії та осередки 

забруднення підземних вод у береговій зоні. 
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Крім джерел забруднення поверхневих вод, які знаходяться на 

території півдня Херсонської області, такий  стан прибережно-морських вод 

може бути зумовлений також впливом забрудненого стоку поверхневих та 

підземних вод. 

Слід відзначити, що гідрографічна мережа рівнинного Криму 

представлена кінцевими ділянками річок і балками з забрудненим стоком, які 

розвантажуються у Каркінітську затоку та в оз. Сиваш. 

За даними Херсонського обласного управління водних ресурсів, згідно 

з результатами хіміко-аналітичних досліджень проб води, відібраних 12 

вересня 2018 року, в водоймах Каланчацького району, які знаходяться в зоні 

потенційного впливу ПрАТ «Кримський ТИТАН», на 91 км Північно-

Кримського каналу та в технологічній водоймі «Червоний ТИТАН» біля с. 

Преображенка  гідрохімічні показники поверхневих вод та води технічної 

водойми знаходяться в межах середньо - багаторічних показників якості 

природних поверхневих вод Херсонської області.  

У порівнянні з показниками якості поверхневих вод у пробах води, 

відібраних 01 вересня 2018р. у технічній водоймі «Червоний ТИТАН» 

зафіксовано: зменшення мінералізації, та підвищення лужності. 

Оцінка стану підземних вод 

Важливим фактором захисту підземних вод від забруднення є ступінь 

їх захищеності від надходження забруднюючих речовин з поверхні землі. 

В межах південної частини Херсонської області ґрунтові води (vdQ1) 

еолово-делювіальні відносяться до «незахищених». 

Водоносний комплекс сармат-меотис-понтичних відкладів (NІ s+m+p), 

який має розповсюдження по всій території південної частини Херсонської 

області (рис. 1), в межах південної частини Каланчацького та Чаплинського 

районів, захищений від надходження з поверхні землі ЗР завдяки перекриттю 

глинистими відкладами середнього та верхнього пліоцену (N2 
2+3). 

В межах північної частини території Чаплинського району водоносний 

комплекс «умовно захищений», а в радіусі 6,2 км від центру смт Чаплинка, 

водоносний комплекс «незахищений», тобто уразливий до забруднення. 

Крім того, на відстані близько 6,5 км  в північно-західному напрямку 

від смт Чаплинка та в районі смт Асканія Нова існують ділянки 

взаємозв’язку напірних міжпластових вод сармат-меотис-понтичного 

водоносного комплексу з ґрунтовими водами через «гідрогеологічні вікна» 

де і відбувається перетік ґрунтових вод в міжпластові. Поблизу від цих 

ділянок розміщені водозабори, експлуатаційні свердловини яких 

облаштовані на сармат-меотис-понтичний та меотис-понтичний водоносні 

горизонти.  
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Рисунок 1 – Схематична карта природної захищеності підземних вод на півдні Херсонської області 
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Така ситуація викликає необхідність постійного контролю якості 

ґрунтових вод на цих ділянках з метою попередження (профілактики) 

забруднення основного водоносного комплексу питного призначення у 

випадку забруднення атмосферного повітря, ґрунтів або ґрунтових вод [3, 4]. 

До 2014 р. ґрунтові води майже на всій території Каланчацького та 

Чаплинського районів характеризувались сульфатно-хлоридним (S-Cl) та 

хлоридно-сульфатним (Cl-S) типом води з мінералізацією до 1,5 г/дм3 та від 

1,5 до 3,0 г/дм3, а на деяких ділянках більше 3,0 г/дм3. Крім того, на ділянці 

між смт Чаплинка та смт. Асканія Нова з півночі на південь розповсюджені 

гідрокарбонатно-хлоридні (C-Cl) води з мінералізацією 1,5-3,0 г/дм3. 

Міжпластові підземні води сармат-меотис-понтичного комплексу 

неогену характеризуються мінералізацією до 1,5 г/дм3. Більш мінералізовані 

води характеризуються сульфатно-хлоридним магнієво-натрієвим типом, 

менш мінералізовані – гідрокарбонатно-хлоридним натрієво-магнієвим 

типом. Характеристика підземних вод станом на 2018 р. наводиться за 

результатами хіміко-аналітичних досліджень складу підземних вод, 

виконаних фахівцями Головного управління ДПСС в Херсонській області та 

Херсонської регіональної державної лабораторії ім. Ценковського 

Держпродспоживслужби України в населених пунктах Чаплинського 

(с.Першокостянтинівка, с. Павлівка, с.Григорівка)та Каланчацького 

(с. Преображенка, с. Олександрівка) районів в серпні – вересні 2018 р. в 

зв’язку з оцінкою впливу на довкілля півдня Херсонської області викидів 

ПрАТ «Кримський Титан». 

За результатами досліджень, в населених пунктах Каланчацького та 

Чаплинського районів на відстані близько 5 км від ПрАТ «Кримський Титан» 

за санітарно-хімічними показниками та вмістом токсичних елементів (важкі 

метали) якість підземних вод відповідала вимогам ДСанПіН2.2.4-171-10. 

Лише за вмістом хлоридів у пробах підземних вод, відібраних в с. 

Олександрівка Каланчацького району та с. Першокостянтинівка і с. Павлівка 

Чаплинського району, зафіксоване максимальне перевищення хлоридів у 1,4 

рази, що є природним для цієї території. 

Таким чином, в період погіршення екологічної ситуації, що виникла на 

півдні Херсонської області в межах Каланчацького та Чаплинського районів 

в результаті впливу діяльності ПрАТ «Кримський ТИТАН», зміни хімічного 

складу підземних вод не зафіксовано. 

Оцінка стану ґрунтів  

Територія південної частини Херсонської області, яка межує з північною 

частиною Кримського півострова, характеризується розвитком південних 

сухо-степових соленосних ландшафтів.  
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В Присивашсько-Причорноморській полосі розповсюджені каштанові 

ґрунти [6, 7]. Каштанові ґрунти з солонцями каштановими розповсюджені  в 

рівнинному степу. Каштаново-лучні солонці формуються на низинному 

узбережжі Сивашу, де ґрунтові води знаходяться на глибині 1–3 м, лучно-

каштанові солонцюваті ґрунти розповсюджені у пониззях присивашських 

рівнин, де ґрунтові води залягають на глибині 3–5 м.  

Для ландшафтів південних степів соленосного класу, характерне 

накопичення важких металів на випарному бар’єрі і їх низька біогенна 

активність при загальній низькій продуктивності фітомаси. 

Степова зона характеризується:  

 підвищеною площинною міграцією хімічних елементів, із змивом 

ґрунтів у кальцієвих ландшафтах;  

 переважною акумуляцією більшості важких металів і токсичних 

речовин в акумулятивних формах ландшафтів;  

 низькою здатністю до самоочищення ландшафтів кальцієвого і 

содового класів.   

Ландшафти забруднені пестицидами і нітратами в процесі 

сільськогосподарської діяльності. 

У зв’язку з викидами на ПрАТ «Кримський ТИТАН» були проведені 

дослідження забруднення ґрунтів в зоні потенційного впливу в 

Каланчацькому та Чаплинському районах Херсонської області. 

Результати досліджень свідчать про кислотне забруднення ґрунтів на 

територіях, приграничних із проммайданчиком ПрАТ «Кримський ТИТАН». 

Так концентрація обмінного алюмінію місцями дванадцятикратно перевищує 

фонове  значення. Також, порівняно з фоновою пробою, відбулось зміщення 

водневого показника у бік більшої кислотності. Ці результати свідчать про 

хронічний вплив кислотних атмосферних опадів на якість ґрунту, зокрема 

його буферну ємність. У разі кислотного забруднення в багатьох типах 

ґрунтів відмічається вимивання важливих для живлення рослин іонів, при 

цьому, навіть за умови постійного pH, родючість ґрунту знижується. 

Встановлено забруднення ґрунтів сульфатами до 16,6 ГДК, а також 

сульфітами, хлоридами, бромідами, амонієм обмінним порівняно з фоновими 

значеннями. Відмічений також підвищений вміст нітратів (8,1 ГДК) та 

фосфатів (19 ГДК). Результати свідчать про високу концентрацію солей у 

ґрунтовому розчині, що  призводить до плазмозу клітин і загибелі рослин. 

Надлишок фосфору у ґрунті порушує співвідношення поживних речовин і 

знижує доступність для рослин заліза та цинку. В результаті чого виникає 

хлороз, який призводить до зниження врожаю і пригнічення рослин. 

Перевищення в деяких пробах фонового значення концентрації сульфітів 
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свідчить про свіже забруднення сполуками сірки (+4), з часом відбувається їх 

доокиснення до сульфатів. 

Оцінка впливу відходів 

Значною проблемою для навколишнього природного середовища 

південної частити Херсонської області є вплив промислових відходів, що 

накопичені на промислових майданчиках – ПрАТ «Кримський ТИТАН», 

ПАТ «Кримський содовий завод», ПАТ «Бром». 

Місця зберігання відходів є джерелами викидів та чинять вплив на 

ґрунти і підземні води  [1]. 

Основним забруднювачем навколишнього природного середовища 

південної частити Херсонської області відходами є ПрАТ «Кримський 

ТИТАН», зокрема: 

- огарконакопичувач – 93,3 га (в межах Першоконстянтиновської 

сільради Чаплинського району; 

- кислотонакопичувач – 464,45 га (388,68 га - в межах 

Першоконстянтиновської сільради і 75,77 га в межах Григорівської 

сільради  Чаплинського району), призначений для прийому та 

розміщення промислових і господарчо-побутових стічних вод, а також 

господарчо-побутових стічних вод м. Армянськ; 

- фосфогіпсонакопичувач – 31,3 га на территории Херсонської області. 

Об’єкти, які потребують особливої охорони в зоні можливого 

впливу заводу «Кримський ТИТАН» 

У південній частині Херсонської області розташовані наступні об’єкти, 

які потребують особливої охорони (рис.2) [8-9].  

В зоні можливого впливу ПрАТ «Кримський ТИТАН» знаходиться: 2 

водно-болотних угіддя міжнародного значення та 9 об’єктів природно-

заповідного фонду України. 

Водно-болотні угіддя (ВБУ) міжнародного значення 

Центральний Сиваш 

Рослинність, що репрезентує ВБУ, налічує 250 видів судинних 

рослин. На узбережжі Сиваша трапляється понад 30 видів ссавців. 

Птахи: зареєстровано 255 видів з 17 рядів, значна їх кількість (115) тут 

розмножуються, 216 видів – мігруючі або кочові, 68 – залишається тут на 

зимівлю. Загальна кількість гніздового орнітокомплексу становить близько 

80 тис. пар. На гніздуванні, прольоті чи зимівлі трапляється близько 20 видів 

з Червоної книги України та 8 видів з Європейського червоного списку. 
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Рисунок 2 – Об’єкти, які потребують особливої охорони в зоні можливого впливу 

заводу «Кримський ТИТАН» 

 

Каркінітська і Джарилгацька затоки 

На острові Джарилгач відмічено 499 видів судинних рослин – 3 види 

занесені до Червоної книги України, 4 види – до Європейського червоного 

списку. 

Відмічено близько 30 наземних видів та 3 види морських видів ссавців, 

12 видів відносяться до різноманітних списків охоронних тварин, 8 з них 

занесені до Червоної книги України. 

Тут розмножується 35,5-42,5 тис. пар водно-болотних птахів. Угіддя 

має велике значення в національному масштабі для мігруючих птахів: тут 

спостерігалося 150 тис. коловодних птахів восени та 100 тис. пар навесні, 115 

видів птахів занесені до різних охоронних списків, 46 з них – до Червоної 

книги України. 

Об’єкти природно-заповідного фонду 

Національний природний парк «Азово-Сиваський» 

Охороняється: флора – загальна кількість видів рослин, які зростають 

на території парку – 308, з них 12 занесені в Червону книгу України; фауна – 

на території НПП мешкають 250 видів тварин, з них 48 занесені у Червону 

книгу України 
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Біосферний заповідник «Асканія Нова» 

У заповіднику виявлено 6 видів судинних рослин з Міжнародного 

Червоного списку , 9 видів з Європейської червоної книги, 20 з Червоної 

книги України, 2 з Додатку І Бернської конвенції (разом – 26 видів). 

Національний природний парк «Джарилгацький» 

Фауна парку налічує: 83 види морських безхребетних, 352 види (22 

рідкісні) – комах, 57 (13 рідкісні) – риби, 4 – амфібій, 7 (3 – Червона книга 

України) – рептилій, 250 видів (69 – Червона книга України) – птахи, 30 

видів ссавців (15 – рідкісних, із них 3 – морських Червоної книги України). 

Ландшафтний заказник загальнодержавного значення «Саги» 

Охороняються лісові ценози, псамофіти і степи, згладжені піщані 

кучугури, озера, болотні ценози. На лісових ділянках зростають 3 рідкісні 

види рослин. 

Загальнозоологічний заказник місцевого значення «Корсунський» 

Загальна кількість видів природної флори складає 96 видів, серед них 

6 ендемічних. До Європейського Червоного списку занесені 4 види. 

Природна фауна заказника нараховує 47 видів, 2 з них ендемічні. На 

території заказника знаходяться види тварин занесені до Додатку ІІ Бернської 

конвенції. 

Регіональний ландшафтний парк «Бакальська коса» 

Під час зимівлі і пташиних міграцій на прибережних територіях 

скупчується до 150 тис. пернатих  водоплавних видів. 

«Лебедині острови» орнітологічна філія Кримського природного 

заповідника 

Кількість видів пернатих, що зустрічаються на території та акваторії 

заповідника, сягає 265. Постійно населяють заповідник близько 25 видів 

птахів. Як місце гніздування у різні роки тут можна спостерігати 10-30 тис. 

качок різних видів, до 2 тис. гусей. 

Загальнозоологічний заказник загальнодержавного значення 

«Алтагирський» 

Спостерігаються 3 види рослин, занесені до Червоної книги України. 

На прольоті реєструється близько 80 видів пернатих, 3 види занесені до 

Червоної книги України. 

Регіональний ландшафтний парк «Калинівский» 

Рослинність парку представлена природними асоціаціями декількох 

видів степів Криму: дерново-злакові, зональні пустельні, блідо-різнотравні 

степи. Ці види степів в ландшафтному парку представлені як еталони 

рослинності степового Криму. 

Характеристика існуючої мережі спостережень суб’єктів системи 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8,_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%BE_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D1%84%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B8_%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89_%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA,_%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD_%D1%96_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D1%89%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%8E_%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D1%81%D0%B2%D1%96%25
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D1%84%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B8_%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89_%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%84%D0%B2%D1%80%25D
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D1%84%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B8_%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89_%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%84%D0%B2%D1%80%25D
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82
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моніторингу довкілля Херсонської області у південних районах  

На території Херсонської області, згідно «Положення про державну 

систему моніторингу довкілля» [12], здійснюється регіональний моніторинг 

довкілля регіональними структурами суб’єктів моніторингу. Зокрема у 

південній частині області, моніторинг довкілля мають здійснювати: 

Регіональний центр Гідрометеорології, Лабораторний центр МОЗ, 

Регіональний офіс водних ресурсів, ДЕІ Херсонської обл., обласна структура 

Держгеонадра, обласна структура Держлісагентства, обласна структура 

Мінагрополітики, обласна структура Держспожиивслужби, Заповідники на 

території області до яких відносяться НПП «Азовсько-Сиваський» за 20 км 

від м. Армянськ, біосферний заповідник «Асканія Нова» за 50 км від м. 

Армянськ, НПП «Джарилгацький» за 90 км від м.Армянськ. 

Постійної мережі постів моніторингу у Чаплинському та 

Каланчацькому районах Херсонської області не має. Регулярні 

спостереження за об’єктами навколишнього природного середовища та 

оцінка впливу на них не проводяться, за винятком: спостережень за якістю 

води у Північно-Кримському каналі (пост Держводагентства, біля с. Мирне). 

Це не відображає антропогенний вплив на стан водних об’єктів. 

Спостереження за опадами проводиться на посту Регіонального центру з 

Гідрометеорології, розташованого у смт. Асканія Нова. За  станом земельних 

ресурсів ведуться спостереження у 10 контрольних точках, що 

підпорядковані обласній структурі Держпродспоживслужби. 

Виходячи з вимог водного законодавства України (стаття 105 «Водного 

кодексу»), на цій території необхідно організувати локальний моніторинг 

підземних вод у зонах можливого впливу промислових підприємств. Це 

потребує створення мережі спостережних пунктів, у т. ч. облаштування 

спостережних свердловин. 

Мережа спостережних свердловин забезпечить доступ до підземних 

вод. Основна увага має приділятися ґрунтовим водам (першому від поверхні 

водоносному горизонту), які є основним носієм ЗР, що надходять з поверхні 

при забрудненні атмосферного повітря, при випаданні опадів і при 

надходженні стічних або технологічних вод. 

Головною метою вдосконалення системи моніторингу стану 

навколишнього природного середовища південної частини Херсонської 

області є забезпечення екологічної рівноваги на її території та забезпечення 

конституційного права людини на безпечне для її життя і здоров'я довкілля. 

Для забезпечення ефективності управління охороною навколишнього 

природного середовища Херсонської області має бути Програма з 

вдосконалення системи моніторингу [11, 12]. 
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Авторами пропонуються ряд заходів підвищення ефективності 

управління охороною природного середовища, поліпшення екологічної 

безпеки території: 

 вдосконалення моніторингових спостережень; 

 поліпшення якості та оперативності отримання даних щодо стану 

об’єктів довкілля території, на якій ведуться спостереження; 

 інтеграція екологічно-значимої інформації, що надходить від суб’єктів 

системи моніторингу довкілля області; 

 інформаційно-аналітична підтримка прийняття рішень в галузі охорони 

довкілля та екологічної безпеки, аналізу екологічного стану довкілля та 

прогнозування його змін; 

 поліпшення забезпечення органів державної влади та місцевого 

самоврядування необхідною інформацією про стан і прогноз розвитку 

екологічної ситуації південної частини Херсонської області; 

 поліпшення інформування громадськості про стан навколишнього 

природного середовища. 

Пропозиції щодо вдосконалення мережі спостережень 

Для оцінки ймовірного впливу на цей район області з боку підприємств, що 

розташовані у м. Армянськ та м. Красноперекопськ, необхідно 

облаштовувати базову мережу спостережень за станом усіх об’єктів 

навколишнього природного середовища. 

Для цього пропонується: 

 обґрунтувати та створити мережу постійних постів спостережень за 

станом атмосферного повітря, поверхневих і підземних вод, ґрунтів та 

біорізноманіття; 

 встановити кілька автоматизованих стаціонарних постів спостережень 

за станом атмосферного повітря та оцінки впливу на нього; 

 наявність сучасної мобільної аналітичної лабораторії обладнаної для 

спостережень за станом атмосферного повітря; 

 наявність сучасної мобільної аналітичної лабораторії обладнаної для 

спостережень за станом поверхневих вод в районах можливого впливу 

промислових підприємств у тому числі морських вод в районі 

Каркінітської затоки та оз. Сиваш.  

На першому етапі для проведення моніторингу атмосферного повітря в 

зоні впливу підприємств пропонується встановити 3 стаціонарні 

автоматизовані пости спостережень (АПС): 

- АПС 1 – у районі прикордонного  переходу «Каланчак»; 

- АПС 2 – у районі прикордонного переходу «Чаплинка»; 
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- АПС 3 – у районі населеного пункту Червоний Чабан. 

Для організації моніторингу можливого забруднення ґрунтового 

покриву й підземних вод, відповідно до статті 105 «Водного Кодексу 

України», на першому етапі може бути рекомендована порівняно обмежена 

кількість спостережних пунктів. А саме, для контролю забруднення 

ґрунтового покриву на місцевості, виділяються місця найбільш ймовірного 

надходження ЗР та їх можливої міграції за напрямком потоків підземних вод 

до місць надходження. Визначення місць розміщення спостережних пунктів 

ґрунтується на результатах рекогносцирувального обстеження та умовного 

зонування території. Схема розміщення спостережних свердловин і пунктів 

контролю стану забруднення ґрунтового покриву має коректуватися, а 

облаштування пунктів контролю підземних вод має реалізовуватися у два 

етапи.  

На I-му етапі моніторингу до переліку спостережних пунктів 

включаються всі наявні на досліджуваній території пункти водовідбору – 

колодязі і свердловини, що в достатньому ступені може забезпечити 

початковий етап досліджень. 

Визначення місць розташування спостережних пунктів, обладнаних на 

першому етапі ведення моніторингу, відбувається наступним чином: 

На першому від поверхні землі водоносному горизонту ґрунтових вод 

слід обладнати 3 спостережні свердловини за потоком підземних вод:  

- 1 свердловина – у межах  потенційного джерела забруднення 

підземних вод; 

- 1 свердловина – у районі об'єкта, за яким має вестись спостереження; 

- 1 свердловина - на границі санітарно-захисної зони підприємства - 

потенційного джерела забруднення підземних вод. Дані моніторингових 

спостережень по цій свердловині є показниками природного 

(слабопорушеного) режиму підземних вод. 

На підставі результатів даних моніторингу підземних вод, які будуть 

отримані, можуть бути надані рекомендації щодо можливого коригування 

спостережної мережі. 

Порядок надання та опрацювання результатів моніторингу 

Визначення порядку надання інформації за результатами моніторингу 

довкілля є важливим етапом в організації функціонування системи 

моніторингу. 

Суб’єкти Херсонської обласної системи моніторингу довкілля і 

порядок інформаційного обміну результатів спостережень між суб’єктами 

моніторингу та центральними і місцевими органами виконавчої влади 

схематично наведено на рис. 3.  
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Рисунок 3 – Схема обміну інформацією при проведенні моніторингу в південній частині Херсонської області 
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На рис. 3 використані наступні скорочення: 

АПС – автоматизований пост спостережень. 

ДЕІ – Держекоінспекція України. 

ДЕПР ОДА – Департамент екології та природних ресурсів обласної 

державної адміністрації. 

Держводагенство – Державне агентство водних ресурсів України. 

Держгеонадра - Державна служба геології та надр України. 

Держлісагентство – Державне агентство лісових ресурсів України. 

Держпродспоживслужба – Державна служба України з питань 

безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. 

ДСНС – Державна служба надзвичайних ситуацій.  

ДУ «Держґрунтохорона» – Державна установа «Інститут охорони 

ґрунтів України». 

ЗР – забруднюючі речовини. 

Мінагрополітики – Міністерство аграрної політики та продовольства. 

Мінприроди – Міністерство екології та природних ресурсів України. 

МОЗ – Міністерство охорони здоров'я України. 

НПС – навколишнє природне середовище. 

ОДА – обласна державна адміністрація. 

ПС – пункт спостереження.  

НАНУ – Національна Академія  Наук України. 

УКРНДІЕП – Науково - дослідна установа «Український науково-

дослідний інститут 

 

Висновки 

1. В зв’язку з надзвичайною ситуацією на ПрАТ «Кримський ТИТАН» 

проведена оцінка впливу виробничої діяльності Армянсько-Перекопського 

промислового вузла АР Крим на стан довкілля південної частини 

Херсонської області. При цьому виконана оцінка антропогенного впливу на 

атмосферне повітря, поверхневі та підземні води, ґрунти та об’єкти, які 

потребують особливої охорони. 

2. Результати оцінки впливу виробничої діяльності ПрАТ «Кримський 

ТИТАН» свідчать про те, що перевищень ГДКм.р. за оксидами азоту, 

сірчистому ангідриду, сірчаному ангідриду, фосфорному ангідриду, 

хлористому водню, фтористому водню, аміаку, пилу протягом вересня 2018 

р. на території Каланчацького та Чаплинського районів не виявлено, окрім 

перевищення ГДКм.р. у 1,8 рази за сірководнем. 

3. Встановлено кислотний характер атмосферних опадів на початку 

вересня 2018 р. і зв’язок їх складу із виробничою діяльністю 

https://davr.gov.ua/
https://davr.gov.ua/
http://www.geo.gov.ua/
http://www.geo.gov.ua/
http://dklg.kmu.gov.ua/
http://dklg.kmu.gov.ua/
http://www.consumer.gov.ua/
http://www.consumer.gov.ua/
http://www.iogu.gov.ua/
http://www.iogu.gov.ua/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://moz.gov.ua/
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ПрАТ «Кримський ТИТАН», що свідчить про необхідність систематичного 

контролю складу атмосферних опадів. 

4. При оцінці впливу промислового вузла АР Крим на якість 

поверхневих вод півдня Херсонської області використані дані обстеження 

Херсонським управлінням водних ресурсів. За результатами аналізу 

ретроспективних даних та результатів проведених в 2018 році спостережень, 

гідрохімічні показники якості поверхневих та підземних вод в районі 

обстежень знаходились в межах середньо-багаторічних змін показників 

якості природних поверхневих вод Херсонської області. 

5. В зоні можливого впливу ПрАт «Кримський ТИТАН» знаходиться 2 

водно-болотних угіддя міжнародного значення та 9 об’єктів природно-

заповідного фонду України. 

В зону безпосереднього впливу потрапляють біотопи водно-болотних 

комплексів водно-болотних угідь міжнародного значення: «Центральний 

Сиваш», «Каркінітська і Джарилгацька затоки» та НПП «Азово-Сиваський», 

а також місця гніздування у природному заповіднику «Лебедині острови» 

(філії Кримського природного заповідника). 

В майбутньому у зону ризику потраплять угрупування гідробіонтів в 

біотопах означених угідь, степові ділянки НПП «Азово-Сиваський» і 

«Джарилгацький», а також місця гніздування птахів у період з квітня по 

травень у орнітологічній філії Кримського природного заповідника 

«Лебедині острови». 

6. Незважаючи на екологічно прийнятний стан підземних вод в період  

впливу на довкілля Херсонської області небезпечних викидів 

ПрАТ «Кримський Титан», необхідно проводити моніторинг ґрунтових, та 

міжпластових вод, оскільки  проявлення забруднення неогенового сармат-

меотис-понтичного водоносного комплексу, який експлуатується 

водозаборами, може відставати у часі за рахунок вертикальної міграції 

забруднюючих речовин, які потрапили в ґрунти та в ґрунтові води при 

забрудненні атмосферного повітря, через товщу глин різної потужності. 

Крім того, необхідно проводити моніторинг прибережно-морських вод 

на півдні Херсонської області, стан яких  знаходиться у зоні ризику. 

7. Проведені дослідження свідчать про суттєвий вплив виробничої 

діяльності ПрАТ «Кримський ТИТАН» на екосистему ґрунту в прилеглих 

районах Херсонської області. Встановлено кислотне й сульфатне 

забруднення ґрунтів південних районів Херсонської області та його зв’язок зі 

складом атмосферних опадів і виробничою діяльністю ПрАТ «Кримський 

ТИТАН», що потребує заходів щодо ліквідації наслідків цього забруднення. 

В залежності від ступеня техногенного забруднення ґрунтів слід вживати 



 

21 
 

відповідних заходів щодо збереження або відтворення екологічної стійкості 

земельних ресурсів. 

8. Підвищення ефективності управління охороною навколишнього 

природного середовища, поліпшення екологічної безпеки території має бути 

досягнуто шляхом вдосконалення мережі моніторингу довкілля за рахунок 

створення мережі постійних постів спостережень за станом атмосферного 

повітря, поверхневих вод, у т. ч. автоматизованих, підземних вод, ґрунтів і 

біорізноманіття та використання сучасної мобільної аналітичної лабораторії. 

9. Проведення комплексних наукових досліджень екологічного стану 

території у південній частині Херсонської області, опрацювання і 

узагальнення результатів моніторингу може здійснювати Науково-дослідна 

установа «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем». 
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exposed to the components of the environment: air, groundwater and surface water, 

soils and protected objects. 

Directions for improving environmental monitoring and environmental 

protection in this region have been identified. The data presented on the effects of 

migration of pollutants and their effects on air, surface and groundwater, soils and 

biota. Proposals are made to reduce the risks of environmental pollution. 
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УМОВИ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ  

ДІЮЧИХ В УКРАЇНІ ПОЛІГОНІВ ТПВ 

 

Визначені засади екологічно безпечної експлуатації діючих полігонів 

ТПВ. Оцінено сучасний стан Роганського полігона (м. Харків), як типового 

для України. На підставі аналізу дозвільних і нормативно-технічних 

документів та узагальнення результатів натурних, камеральних і 

лабораторних досліджень зроблено висновок, що ТОВ «Перероблюючий 

завод» може здійснювати подальшу експлуатацію Роганського полігона ТПВ 

з дотриманням вимог чинного вітчизняного законодавства. Розроблені 

рекомендації щодо умов подальшої експлуатації діючих полігонів ТПВ, які 

можуть бути використані при створенні регіональних мереж полігонів 

України.  

Методи дослідження – натурні, камеральні і лабораторні дослідження 

та експертна оцінка умов подальшої експлуатації полігона ТПВ. 

Ключові слова: тверді побутові відходи, полігони ТПВ, екологічна 

безпека. 

 

Анищенко Л. Я., Гончаренко И. А., Маркина Н. К., 

Доценко Е. А., Писня Л. А., Свердлов Б. С. УСЛОВИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ В УКРАИНЕ 

ПОЛИГОНОВ ТБО 

Определены принципы экологически безопасной эксплуатации 

действующих полигонов ТБО. Оценено современное состояние Роганского 

полигона (г. Харьков), как типичного для Украины. На основании анализа 

разрешительных, нормативно-технических документов и обобщения 
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результатов натурных, камеральных и лабораторных исследований сделан 

вывод, что ООО «Перебатывающий завод» может осуществлять 

дальнейшую эксплуатацию Роганского полигона ТБО с соблюдением 

требований действующего отечественного законодательства. 

Разработанные рекомендации относительно условий дальнейшей 

эксплуатации действующих полигонов ТБО, которые могут быть 

использованы при создании региональных сетей полигонов Украины.  

Методы исследования - натурные, камеральные, лабораторные 

исследования и экспертная оценка условий дальнейшей эксплуатации 

полигона. 

Ключевые слова: твердые бытовые отходы, полигоны ТБО, 

экологическая безопасность. 

 

Актуальність. На сьогодні в Україні збільшуються обсяги 

накопичення відходів, кількість полігонів і звалищ для їх захоронення, 

погіршується санітарний стан населених пунктів. За офіційними даними, в 

Україні накопичено близько 36 млрд. т відходів, або більш як 50 тис. т на 1 

км2 території, з яких утилізується лише 30 відсотків промислових відходів та 

4 відсотки побутових. При великій різноманітності методів утилізації 

твердих побутових відходів у розвинутих країнах світу, нажаль, в Україні ще 

довгі роки поховання на полігонах залишиться основним напрямком 

поводження з ТПВ у цій галузі природоохоронної діяльності [1, 2]. 

Щорічне зростання кількості утворених відходів і водночас складність 

вирішення питань відведення земель для нових полігонів визначили 

актуальність проблеми забезпечення сучасних вимог екологічної безпеки 

діючих полігонів при подовженні термінів їх експлуатації. 

Мета роботи полягає у визначенні засад екологічно безпечної 

експлуатації діючих в Україні полігонів ТПВ, оцінці на цих засадах 

сучасного стану Роганського полігона та розробці рекомендацій щодо умов 

подальшої експлуатації діючих полігонів.  

Методи дослідження – аналіз дозвільних та нормативно-технічних 

документів, натурні, камеральні і лабораторні дослідження та експертна 

оцінка умов подальшої експлуатації полігона ТПВ. 

Об’єкт дослідження – Роганський полігон ТПВ, розташований у балці 

Писаренків яр Харківського району Харківської області, який знаходиться в 

експлуатації ТОВ «Перероблюючий завод».  

Результати дослідження. Полігони, та особливо звалища ТПВ, є 

потужними джерелами забруднення всього навколишнього середовища – 

атмосфери, гідросфери, ґрунтів. Полігон ТПВ є, в деякому розумінні, 
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«біохімічним реактором» – у його товщі відбувається утворення значної 

кількості токсичних фільтратів і газів (а деякі гази ще і вибухонебезпечні), 

виплід мух, розвиток хвороботворних мікроорганізмів (дизентерія, гепатит, 

туберкульоз, навіть тиф); на звалищах (особливо стихійних) можуть 

утворюватися галогенопохідні, при цьому в атмосферу виділяється велика 

кількість шкідливих газів, здатних до самоспалахування, діоксинів, HCl 

(адже в ТПВ міститься до 10% пластмас, в тому числі хлорованих полімерів) 

та ін. Через різноманіття відходів, що надходять на звалища та полігони, 

оцінити їх хімічний склад досить складно. Зокрема, нормативними 

документами допускається складування на полігонах ТПВ різноманітних 

промислових відходів в кількості до 30 % загального об’єму надходжень.  

Основними факторами негативного впливу полігонів ТПВ на довкілля 

згідно з [1-4] є токсичний фільтрат, біогаз від розкладання органічних 

складових відходів, забруднений поверхневий стік, засмічення території, 

пожежі, значне збільшення кількості птахів, гризунів та комах при наявності 

органічних залишків на території полігонів. Схема поширення впливів 

сучасних полігонів ТПВ на довкілля показана на рис. 1. 

 

Рисунок 1 – Типова схема факторів взаємодії балкових  

та високонавантажених полігонів ТПВ з довкіллям (за [4]) 

На сучасному етапі розвитку галузі поводження з ТПВ в Україні 

відбуваються фундаментальні зміни в напрямку інтеграції до європейських 

вимог і підходів, які ґрунтуються на трьох ключових директивах 2008/98/ЄС 

(про відходи), 1999/31/ЄС (про захоронення відходів), 2006/21/ЄС (про 

відходи видобувної промисловості). Статистика фіксує щорічне зростання 

кількості відходів у всіх розвинутих країнах світу [2, 7]. Особливе значення 

має не лише напрямок запобігання утворенню відходів [1], а й побудова 
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максимально екологічно безпечної системи поводження з їх потоками на 

місцевому та регіональному рівнях.  

Національною Стратегією управління відходами в Україні до 2030 

року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 

листопада 2017 р. № 820-р., визначені основні вимоги щодо імплементації в 

Україні Директив Європейського Парламенту та Ради 2008/98/ЄС (про 

відходи) і 1999/31/ЄС (про захоронення відходів). 

Дотримання зазначених вимог дозволить у перспективі істотно 

зменшити як площу діючих полігонів, так і їх негативний вплив на довкілля.  

З 1 березня 2017 року в Україні введена в дію Зміна № 1 до ДБН В.2.4-

2-2005 Правила проектування полігонів твердих побутових відходів [5], 

згідно з якою захоронення побутових відходів дозволяється тільки на 

спеціально обладнаних для цього полігонах/звалищах. Сутність Зміни №1 

стосується, перш за все, питань захоронення брикетованих побутових 

відходів, систем збирання та утилізації біогазу, збирання і знезараження 

фільтрату на полігонах побутових відходів (в тому числі тих, що вже 

експлуатуються), а також ефективної рекультивації земель після закриття 

полігона побутових відходів. Таким чином, з прийняттям Зміни 1 зроблено 

суттєвий крок до впровадження положень сучасної законодавчої бази щодо 

поводження з ТПВ у нормативні документи. 

Несприятлива екологічна ситуація, пов’язана з накопиченням відходів 

та їх негативним впливом на довкілля, притаманна всім регіонам України. 

Але особливо це стосується мегаполісів, до яких належить м. Харків. 

Щорічно в місті утворюється майже 1,5 млн. м3 ТПВ. Система поводження з 

твердими побутовими відходами, що на цей час функціонує у м. Харків, 

включає збирання, транспортування та захоронення твердих побутових 

відходів з житлової забудови та підприємств невиробничої сфери.  

За інформацією Департаменту житлового господарства виконавчого 

комітету Харківської міської ради (лист від 27.07.2016 р. за вих. № С-1-

10/1529/0/180-16.08-39-6873/0/129-16) тверді побутові відходи, відходи 3-го і 

4-го класу небезпеки приймаються на Дергачівський полігон ТПВ, який 

розташований у балці Криський яр Дергачівського району Харківської 

області (площа другої черги становить 6,0 га), та на полігон АТЗТ 

«Підприємство Харківського району «Перероблюючий завод», який 

розташований у балці Писаренків яр Харківського району Харківської 

області (Роганський полігон). 

Загальний обсяг прийнятих твердих побутових відходів на територію 

Роганського полігона: 2012 р. – 1144,0 тис. м3; 2013 р. – 543,8 тис. м3; 2014 р. 

– 435 тис.  м3; 2015 р. – 1178,2 тис. м3; за І півріччя 2016 р. – 223,2 тис. м3 [7]. 
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Полігон знаходиться поблизу селища Рогань на землях бувшого 

навчального господарства «Комуніст», тепер с. Докучаєвське. Площа 

полігона становить 21,2 га.  

Це високонавантажений полігон, створений на місці відпрацьованого 

глиняного кар’єру. Сучасний зовнішній вигляд полігона станом на 28.06.2017 

з кадрів відео з квадрокоптера у матеріалах XR Adventures можна знайти на 

сторінці https://www.youtube.com/watch?v=q33oFHvedaU  (рис. 2 - 4). 
 

 

Рисунок 2 – Сучасний зовнішній вигляд полігона (фото з квадрокоптера) 

 

 

Рисунок 3 – Вигляд на робочі карти полігона з під’їзною дорогою  

та польовою дорогою для ґрунтовозів (фото з квадрокоптера) 

 

https://www.youtube.com/channel/UCDx-bmr4iKjJ0Ql7vyqZGxQ
https://www.youtube.com/watch?v=q33oFHvedaU
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Рисунок 4 – Вид на розташування полігона та окружної дороги м. Харків  

Проведений УКРНДІЕП аналіз дозвільної документації для 

експлуатації Роганського полігона, розробленої в період 2002 – 2017 років, 

засвідчив, що її вимоги в цілому відповідають положенням діючої 

законодавчої та нормативної бази у сфері поводження з відходами.  

Полігон має огородження, пропускник і сполучений з містом діючою 

дорогою з твердим покриттям. Найближчий населений пункт знаходиться на 

відстані більше 3,0 км. Полігон поділяється на господарську та робочу зони. 

До складу господарської зони входять: адміністративні приміщення, 

стоянка для автотранспорту, ангар для ремонту автотранспорту, резервуар 

для зберігання нафтопродуктів, господарські приміщення. 

Відходи видаляються на карти робочої зони, де здійснюється їх 

ущільнення спеціальною технікою до висоти 2 метрів, з подальшою 

пошаровою рекультивацією ізолюючим ґрунтом та відходами IV класу 

небезпеки, які можуть використовуватися як ізолюючий матеріал. Така 

технологія відповідає сучасним вимогам до складування відходів та 

рекультивації території полігонів ТПВ. 

Крім того у відповідності до чинного законодавства, зокрема Зміни 1 до 

ДБН В.2.4-2-2005 [5] полігон обладнаний дренажною системою, системою 

збирання та утилізації біогазу, збирання і знезараження фільтрату тощо. 

Аналіз інформації щодо наявних звернень громадськості стосовно 

екологічної безпеки та загрози здоров’ю населення в районі функціонування 

Роганського полігона ТПВ за минулий період експлуатації (2002-2017 роки) 

та на час проведення цього дослідження вказує на в цілому нейтральну 

позицію громадян щодо діяльності ТОВ «Перероблюючий завод». Єдине 

занепокоєння з боку громадськості викликали пожежі ТПВ на території 
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полігона, які фактично виникали майже щорічно. Це відображено в 

публікаціях ЗМІ регіонального рівня та мережі Інтернет у вигляді відео – 

сюжетів (рис. 5 - 6). 
 

 
Рисунок 5 –– Пожежа на полігоні ТПВ (стоп-кадр відео з квадрокоптера  

з матеріалів XR Adventures від 05.05. 2017) 

Рисунок 6 – Результати ефективності заходів з ліквідації  

пожежі ТПВ у травні 2018 року 

З метою запобігання виникненню пожеж та інших надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру «Державною аварійно-

рятувальною службою» постійно здійснюється аварійно-рятувальне 

обслуговування та профілактичне обстеження об’єкта і території, спрямоване 

https://www.youtube.com/channel/UCDx-bmr4iKjJ0Ql7vyqZGxQ
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на поліпшення техногенної безпеки, підвищення рівня підготовленості 

працівників ТОВ «Перероблюючий завод» до рятування людей та ліквідації 

надзвичайних ситуацій. 

Для упередження скупчення птахів було закуплено та використано 

звуковий відлякувач птахів «КОРШУН-8». прилад показав достатню 

ефективність для відлякування. Принцип роботи екологічно безпечного 

приладу полягає у циклічному відтворенні спеціальних звуків через певні 

паузи. Вбудоване сутінкове реле реагує на зміну часу доби і забезпечує 

автоматичне вмикання приладу при ранній зорі близько 4:30 – 05:00 годин 

ранку влітку і вимикання в сутінках ввечері близько 20:30 – 21:00 години, 

коли птахи вже відлітають на ночівлю. Ефективність відлякування 

перевірено в природних умовах проживання різних видів птахів ворон, 

граків, шпаків, дроздів, галок, сорок, чайок.  

Оцінка результатів виконаних протягом 2015-2017 років лабораторних 

досліджень проб повітря, води, ґрунту, вимірювань рівнів шуму засвідчує, 

що порушення вимог до показників забруднення, які містяться у матеріалах 

ОВНС проектної документації, відсутні. 

На сучасному етапі функціонування полігона нагальною потребою стала 

оцінка можливості подовження терміну його екологічно безпечної експлуатації. 

У 2017 році ТОВ ГК «Геопром» були проведені інженерно-геодезичні 

вишукування Роганського полігона ТПВ та створений цифровий векторний 

план території. Полігон умовно поділений на 14 зон, для кожної з яких нами 

згідно з ДБН В.2.4-2-2005 (табл.3.1) розраховані орієнтовні значення кількості 

відходів, що можуть бути захороненні додатково (табл. 1).  

Гідрогеологічні умови району характеризуються поширенням в межах 

всієї ділянки Роганського полігона ТПВ безнапірного водоносного 

горизонту, приуроченого до дрібнозернистих, щільних пісків межигірського 

віку. Рівні ґрунтових вод в період досліджень залягають на глибинах 11,0-

14,5 м від поверхні землі. Розкрита потужність горизонту досягає 16,40 м. 

Джерелом його живлення є інфільтрація атмосферних опадів. Розвантаження 

відбувається в р. Студенок, що протікає на відстані 1,3-1,5 км на південний 

захід від майданчика полігона. 

Для оцінки і прогнозу впливу полігона на якість і гідродинаміку 

підземних вод визначена така схема формування фільтрату і 

гідродинамічного потоку на території полігона. 
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Таблиця 1 – Картка суб’єкта господарювання, щодо орієнтовної місткості ТПВ  

Зони Мінімальна 

площа, м2 

Орієнтовна кількість ТПВ, тис. т 

мінімальна максимальна 

1 27567 551,34 1378,35 

2 9610 192,2 480,5 

3 17711 354,22 885,55 

4 976 19,52 48,8 

5 31487 629,74 1574,35 

6 3897 77,94 194,85 

7 1881 37,62 94,05 

8 827 16,54 41,35 

9 163 3,26 8,15 

10 1187 23,74 59,35 

11 3185 63,7 159,25 

12 4803 96,06 240,15 

13 347 6,94 17,35 

14 6843 136,86 342,15 

15 110484 2209,68 5524,2 

 

Випалі на поверхню полігона атмосферні опади поділяються на два 

потоки: один з них стікає по поверхні землі, утворюючи поверхневий стік, 

інший –інфільтрується у тіло звалища, просочуючись через товщу відходів 

до поверхні протифільтраційного екрана, змішується з водами, що 

утворюються при розкладанні і ущільненні відходів. При цьому якість 

атмосферних вод трансформується, утворюючи фільтрат. Витрата фільтрату 

залежить від кількості атмосферних опадів і рідини, що утворюється при 

гнитті і ущільненні відходів. Просочуючись через протифільтраційний екран, 

метаморфізовані води потім поширюються в напрямку ухилу потоку до місць 

їх розвантаження у р. Студенок.  

Максимальне навантаження при цьому припадає на підземні води, 

приурочені до водоносного горизонту межигірських відкладень. 

Інтенсивність впливу ТПВ, складованих на полігоні, на підземні води є 

функцією обсягу витоків, складу і властивостей забруднюючих речовин у 

фільтраті (міграційних, резистентних і токсикологічних). 

Вплив фільтрату з тіла полігона на стан підземних вод визначався за 

результатами таких розрахунків: 

  а) визначення коефіцієнтів фільтрації глинистого екрана в основі 

полігона;  
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  б) визначення часу надходження забруднених атмосферних опадів 

(фільтрату) на поверхню глинистого шару в днищі полігона(екрана); 

  в) оцінка підвищення рівня фільтрату, який накопичився на поверхні 

екрана за попередній період його експлуатації і імовірно накопичиться за 

період нарощування відходів до 20 м; 

  г) визначення можливих витрат фільтрату при досягненні водоносного 

горизонту; 

  д) визначення відстані, на яку може просунутися фронт забруднених 

вод у межах водоносного горизонту; 

Розрахунковими умовами передбачено, що площа полігона ТПВ 

характеризується однаковими на всьому протязі умовами формування і 

відведення поверхневого стоку і будовою тіла складованих відходів; 

атмосферні опади в кількості 530 мм за рік (для території м. Харків) 

розподіляються наступним чином: 30 % йде на інфільтрацію; 70 % – на 

поверхневий стік і випаровування. 

Визначення коефіцієнтів фільтрації глинистого екрана в основі 

полігона виконано шляхом аналізу фізико-механічних показників 

властивостей глинистих порід, отриманих в результаті проведення 

лабораторних інженерно-геологічних випробувань зразків глин, відібраних в 

днищі колишнього кар'єру. Коефіцієнт фільтрації суглинків додатково 

визначався розрахунковим способом з використанням формули Цункера.  

За результатами проведених лабораторних інженерно-геологічних 

випробувань суглинків і глин встановлено, що число пластичності для 

суглинків становить 16, для глин 20. 

У практиці інженерно-геологічних досліджень значення коефіцієнтів 

фільтрації (Кф) глинистих ґрунтів визначають в залежності від числа 

пластичності. Суглинки з числом пластичності, рівним 16, характеризуються 

Кф < 8,5х10-5 м/добу, що відповідає 8,5х10-10 м/с. Глини при числі 

пластичності, що дорівнює 20, характеризуються Кф = 7,5х10-6 м/добу, або 

7,5х10-11 м/с. 

Коефіцієнт фільтрації суглинків, розрахований за емпіричною 

формулою Цункера, дорівнює 1,4 х 10-4 м/добу або 1,6х10-10 м/с.Відповідно 

до п. 2.6 ДБН В.2.4-2-2005 коефіцієнт фільтрації протифільтраційного екрана 

основи полігона ТПВ не повинен перевищувати 1,0 х 10-9 м/с.  

Таким чином, глини, з яких складається днище полігона, і суглинки, що 

були використані для спорудження додаткового екрана в його основі, за 

фільтраційними характеристиками відповідають нормативним вимогам і є 

надійним захистом підземних вод від можливого проникнення фільтрату. 
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Згідно з розрахунками, час надходження забруднених атмосферних 

опадів на поверхню глинистого шару в днищі полігона при їх просочуванні 

через шар складованих відходів при його проектній товщині (20 м) буде 

становити 2,5 років. 

Оцінка підвищення рівня фільтрату на поверхні протифільтраційного 

екрана проводилася для найгірших умов – аварійного виходу з ладу 

дренажної системи. При цьому за час роботи звалища до 2018 року товща 

фільтрату, що надійшов на поверхню екрана, мала би скласти 2,23 м. 

Накопичення фільтрату на екрані протягом наступних п’яти років може 

скласти 0,8 м. Загальна потужність шару фільтрату на екрані до 2023 року 

може скласти 3,01 м. 

У глинистих породах велика частина води знаходиться в зв'язаній 

формі. Зв'язана вода може пересуватися тільки під впливом зовнішнього 

навантаження при певному початковому градієнті напору – порозі фільтрації. 

За менших величин градієнта фільтрація через протифільтраційний 

глинистий екран не відбувається – екран є водотривом.  

За результатами розрахунків за умов виходу з ладу дренажної системи 

до 2018 р. на екрані міг сформуватися градієнт напору, що дорівнює 3,36 м, і 

є меншим від обрахованого початкового градієнта напору – 3,7 м. За таких 

умов фільтрація через екран є неможливою. Таким чином, на 2018 рік 

техногенне навантаження на підземні води за рахунок потрапляння 

фільтрату з полігона характеризується як прийнятне при мінімальному 

екологічному ризику. 

За розрахункових умов початковий градієнт напору може бути 

досягнутий не раніше 2023 р. Лише після цього є імовірною фільтрація 

забруднених вод через екран. Витрата фільтрату на 1 погонний метр ширини 

фільтраційного потоку (питома фільтраційна витрата) при цьому за 

розрахунками складе 0,00024 м2/доб. м, а загальна добова – 2 м3. 

За результатами розрахунків швидкості переміщення фільтраційних 

вод з потоком підземних вод за наступні 5 років при вільній фільтрації зона 

впливу може досягти відстані 8,0 м. За 10-річний період експлуатації (до 

2028 р.) геофільтраційний вплив полігона може позначитися на відстані не 

більше 16,0 м. 

При допущенні наявності розрахованої фільтраційної витрати за 

минулий період експлуатації полігона (до 2018 р), геофільтраційний вплив 

полігона на підземні води міг позначитися на відстані не більше 26,0 м в 

напрямку р. Студенок.  

Таким чином, як показали результати розрахунків, зона 

геофільтраційного впливу полігона не поширюватиметься за територію, 
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обмежену лінією берегового регулювання річки Студенок, що виключає 

його вплив на якість річкових вод. 

Результати прогнозних розрахунків поширення забруднюючих 

речовин з полігона з фільтраційними водами свідчать, що навіть при виході 

з ладу дренажної системи по відкачці фільтрату і в припущенні зниження 

захисного ефекту протифільтраційного екрана полігона концентрація 

забруднюючих речовин в підземних водах не перевищуватиме ГДК. 

Підтвердження захисного ефекту протифільтраційного екрана в основі 

полігона було одержано за результатами аналізу і оцінки бактеріального і 

хімічного забруднення підземних і поверхневих вод (р. Студенок) в районі 

розташування, а також оцінки хімічного складу фільтрату, що утворюється в 

тілі складованих відходів.  

Виходячи з проведених аналітичних досліджень, зроблено висновок, 

що в період літньої межені 2018 р. у формуванні бактеріологічного стану і 

хімічного складу як підземних, так і поверхневих вод в районі розташування 

майданчика полігона ТПВ, переважаюча роль належить природним та іншим 

факторам, не пов'язаним з експлуатацією полігона. 

Результати проведених УКРНДІЕП досліджень підтверджують 

можливість подовження терміну експлуатації полігона без ризику 

погіршення якості підземних і поверхневих вод. 

Незважаючи на сприятливі результати оцінки сучасного стану 

підземних і поверхневих вод, а також прогнозу можливої їх зміни при 

подовженні терміну експлуатації полігона, визнане обов’язковим 

проведення таких запобіжних та моніторингових заходів: 

 контроль за станом дренажної системи по відкачці фільтрату в тілі 

полігона ТПВ; 

 контроль справності системи дегазації з проведенням спостережень за 

вмістом метану; 

 контроль якості підземних вод у спостережних свердловинах 

відповідно до регламенту моніторингу; 

 регулярне (один раз на 2-3 роки) проведення аналізу моніторингової 

інформації та виконання оцінки стану підземних вод та його змін в 

часі. 
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Висновки 

На підставі проведеного аналізу сучасної законодавчої бази та 

нормативно-дозвільної документації основними вимогами до екологічно-

безпечної експлуатації полігонів ТПВ слід вважати: 

 дотримання всіх вимог ОВНС у складі проектної документації на 

полігон ТПВ; 

 дотримання вимог контролю утворення фільтрату та біогазу, їх збору 

та нейтралізації; 

 впровадження системних заходів щодо запобігання виникненню 

пожеж; 

 впровадження сучасних екологічно-безпечних заходів боротьби зі 

скупчення птахів, комах та гризунів;  

 захороненню на полігонах мають підлягати лише ті ТПВ, які не можуть 

бути використані інакше чи перероблені. 

Результати натурного обстеження території Роганського полігона 

твердих побутових відходів в період квітень-червень 2018 року та аналіз 

умов його функціонування на момент досліджень засвідчили, що наявне на 

полігоні обладнання за своїм складом відповідає основним вимогам сучасних 

законодавчих, нормативних та дозвільних документів, а профілактичні 

заходи щодо зменшення можливого впливу на довкілля є достатньо 

ефективними та забезпечують задовільний стан навколишнього природного 

середовища в межах санітарно-захисної зони полігона.  

За результатами камеральних та лабораторних досліджень проб 

повітря, води, ґрунту, вимірювань рівнів шуму, виконаних ТОВ 

«Перероблюючий завод» протягом 2015 – 2018 років, встановлена 

відсутність перевищення показників, наведених у матеріалах ОВНС проектів.  

Проведені розрахунки коефіцієнта фільтрації глин в основі полігона 

вказують на більш суворі вимоги до водотривкості, ніж це передбачено 

сучасними нормативними документами, що свідчить про надійний захисний 

ефект існуючого протифільтраційного екрана. 

На підставі проведених комплексних досліджень зроблено загальний 

висновок, що ТОВ «Перероблюючий завод» може здійснювати подальшу 

експлуатацію Роганського полігона ТПВ з дотриманням вимог чинного 

законодавства України в сфері охорони навколишнього природного 

середовища та екологічної безпеки щодо поводження з ТПВ за умов 

подальшого забезпечення робочого стану наявного обладнання. 

Розташування території полігона поблизу окружної дороги на стику 

чотирьох адміністративних районів Харківської області, на достатньому 
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віддаленні від міста Харків та наявної житлової забудови,  робить його 

перспективним для подальшого здійснення своїх функцій. При цьому, 

завдяки ефективній організації заходів з недопущення збільшення кількості 

птахів над полігоном, він не створює загроз безпечній діяльності 

міжнародного аеропорту «Харків».  

Термін досягнення запроектованої максимальної висоти складування 

відходів залежить не стільки від загальної кількості надходження ТПВ, 

скільки від сортування та впроваджених технологій переробки первинних 

відходів і потребує постійного уточнення безпосередньо за результатами 

натурних замірів фактичного заповнення карт складування. 

З метою приведення діяльності діючих полігонів ТПВ у відповідність 

до сучасних вимог законодавства України та ЄС, зокрема, в рамках реалізації 

Національної Стратегії управління відходами в Україні до 2030 року, 

схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 листопада 

2017 р. № 820-р., щодо імплементації в Україні Директив Європейського 

Парламенту та Ради 2008/98/ЄС (про відходи) і 1999/31/ЄС (про захоронення 

відходів) пропонуємо: 

а) у зв’язку із забороною захоронення неперероблених 

(необроблених) побутових відходів, введеною в дію Законом України «Про 

відходи» з 1 січня 2018 року та на виконання вимог ДБН В.2.4-2-2005 

"Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування", 

Зміна № 1, на полігонах, де тимчасово зберігається необхідність приймання 

несортованих відходів, запровадити сортування відходів на їх територіях з 

використанням механізованих сортувальних ліній;   

б) в рамках реалізації Національної Стратегії управління відходами 

подати заявки до місцевих органів влади щодо внесення до регіональної 

мережі полігонів ТПВ усіх діючих полігонів, що відповідають сучасним 

вимогам екологічної безпеки та чинного законодавства; 

в) розробити для кожного полігона програму заходів приведення 

діяльності у відповідність до вимог сучасної редакції ДБН В.2.4-2-2005 та 

Директиви 1999/31/ЄС про захоронення відходів, в якій передбачити, 

зокрема, реконструкцію огорожі території, технічне обслуговування мережі 

відведення зливових вод та спостережних свердловин, розробку Плану 

ліквідації аварійних ситуацій (ПЛАС) тощо; 

г)  запровадити на всіх діючих полігонах організацію робіт на 

робочих картах за щорічно розроблюваними технологічними планами. 

Вважаємо також за доцільне провести наукову еколого-експертну 

оцінку стану діяльності кожного полігона ТПВ з врахуванням місцевих умов 

та факторів середовища, що має передбачати: комплексні вишукування 
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(інженерні, екологічні, санітарно-гігієнічні тощо), оцінку впливу на довкілля, 

включаючи вплив на життєдіяльність та здоров’я людини, обґрунтування 

заходів щодо зменшення або ліквідації негативного впливу на навколишнє 

середовище, розвитку небезпечних геологічних процесів і явищ та 

забезпечення експлуатаційної надійності полігонів ТПВ з подальшою 

розробкою та впровадженням відповідних конструктивних і технологічних 

рішень. 
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Principles are certain ecologically to safe exploitation of operating grounds 

of hard domestic wastes. The modern state of Rogan of ground (Kharkiv) is 

appraised, as typical for Ukraine. On the basis of analysis of permissive, 

normatively-technical documents and generalization of results of model, laboratory 

researches drawn conclusion, that LTD "PEREROBLIUIUCHYI ZAVOD" can 

carry out further exploitation of Rogan of ground of hard domestic wastes with the 

observance of requirements of current home legislation.  

Worked out recommendations in relation to further external of operating 

grounds of hard domestic wastes that can be used for creation of regional networks 

of grounds of Ukraine environments.  

On the basis of the conducted analysis of modern legislative base and 

normatively-permissive documentation to ecologically-safe exploitation of grounds 

of hard domestic wastes it follows the basic requirements to consider: it is an 

observance of all requirements of an estimation of influence is on an environment 

in composition project documentation on the ground of hard domestic wastes; it is 

an observance of requirements of control of formation of filtrate and biogas, their 

collection and neutralization; it is introduction of system measures in relation to 

prevention of origin of fires; it is introduction of modern ecologically-safe 

measures of fight from the accumulation of birds, insects and rodents; to the burial 

place on grounds must be subject only those hard domestic wastes, that can not be 

used differently or done. 

Research methods are model, laboratory researches and expert estimation of 

further external of ground environments. 
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УЧЕТ ВАРИАЦИИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ТУРБУЛЕНТНОЙ 

ДИФФУЗИИ ПРИ РАСЧЕТЕ КРАТНОСТИ РАЗБАВЛЕНИЯ 

ВОЗВРАТНЫХ ВОД 

 

Исследована полученная ранее табличная зависимость коэффициента 

вертикальной турбулентной диффузии от скорости приводного ветра и 

глубины моря. Показано, что используемая в настоящее время для 

аппроксимации данной зависимости функция в виде неполного полинома 3-й 

степени неприменима в случае малых скоростей приводного ветра (данный 

случай представляет наибольший практический интерес с точки зрения 

оценки влияния сброса возвратных вод, так как соответствует 

минимальной кратности разбавления). Предложена новая формула для 

оценки вариаций коэффициента вертикальной турбулентной диффузии в 

виде нелинейной зависимости, которая имеет вид экспоненциальной 

функции, асимметрично убывающей по мере отклонения глубины моря от 

величины, соответствующей максимуму коэффициента вертикальной 

турбулентной диффузии при заданной скорости ветра. Предложенная 

функция характеризуется более низкими значениями дисперсии ошибок и 

максимального абсолютного отклонения от табличных значений, а также 

высоким коэффициентом детерминации. 

Ключевые слова: предельно допустимый сброс, возвратные воды, 

кратность разбавления, турбулентная диффузия, приводной ветер, 

аппроксимация, дисперсия ошибок, коэффициент детерминации. 

 

Брук В. В., Гичка Ю. О. УРАХУВАННЯ ВАРІАЦІЙ 

ВЕРТИКАЛЬНОЇ ТУРБУЛЕНТНОЇ ДИФУЗІЇ ПРИ РОЗРАХУНКАХ 

КРАТНОСТІ РОЗБАВЛЕННЯ ЗВОРОТНИХ ВОД 

При розробленні норм гранично допустимого скидання (ГДС) речовин зі 

зворотними водами в моря для розрахунку кратності розбавлення зворотних 

вод необхідна оцінка коефіцієнта вертикальної турбулентної дифузії (DВ). У 

чинній інструкції з розроблення ГДС для розрахунків DВ при різних значеннях 

швидкості приводного вітру та глибини моря використовується функція 
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апроксимації у вигляді неповного кубічного полінома. Однак, застосування 

цієї функції неможливо у випадку малих швидкостей приводного вітру 

(даний випадок представляє найбільший практичний інтерес із погляду 

оцінки впливу скидання зворотних вод, тому що відповідає мінімальній 

кратності розбавлення). Мета роботи – удосконалення формули для оцінки 

коефіцієнтів вертикальної турбулентної дифузії. 

З цією метою була досліджена таблична залежність коефіцієнта 

вертикальної турбулентної дифузії від швидкості приводного вітру й 

глибини моря, що була отримана раніше. Для апроксимації табличної 

залежності були розглянути різні варіанти нелінійних функцій, для яких 

можлива лінеаризація. Параметри лінеарізації оцінювалися базуючись на 

методі найменших квадратів. Вибір відповідної функції апроксимації 

здійснювалася за допомогою коефіцієнта детермінації. За результатами 

досліджень була запропонована нова формула для оцінки варіацій 

коефіцієнта вертикальної турбулентної дифузії у вигляді нелінійної 

залежності, що при заданій швидкості вітру має вигляд експонентної 

функції, що асиметрично убуває в міру відхилення глибини моря від величини, 

що відповідає максимуму коефіцієнта вертикальної турбулентної дифузії 

при заданій швидкості вітру. 

Отримана функція характеризується більш низькими значеннями 

дисперсії помилок і максимального абсолютного відхилення від табличних 

значень, а також високим коефіцієнтом детермінації. Запропонований 

алгоритм оцінки коефіцієнта вертикальної турбулентної дифузії може 

бути використаний для розрахунку кратності розбавлення зворотних вод 

при розробці проектів ГДС. 

Ключові слова: гранично допустимий скид, зворотні води, кратність 

розбавлення, турбулентна дифузія, приводний вітер, апроксимація, дисперсія 

помилок, коефіцієнт детермінації. 
 

Вступ 

Для оценки влияния сбросов возвратных вод на качество морских вод 

[1, 2], а также для расчетов предельно допустимых сбросов (ПДС) веществ в 

море [3], необходимо рассчитывать кратность разбавления возвратных вод 

морскими водами в контрольном створе. Величина кратности основного 

разбавления существенно зависит от коэффициентов горизонтальной и 

вертикальной турбулентной диффузии [4], причем для морей значения 

коэффициентов горизонтальной и вертикальной турбулентной диффузии 

могут значительно различаться вследствие вертикальной стратификации 

морских вод. 
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Для корректной оценки кратности разбавления необходимо учитывать 

возможные вариации коэффициентов турбулентной диффузии при 

изменении скорости приводного ветра и глубины моря в районе выпуска. 

Однако применение для оценки коэффициента вертикальной турбулентной 

диффузии формулы, которая рекомендуется в действующей инструкции по 

расчету ПДС (см. [3]), не всегда представляется возможным. Цель данной 

работы усовершенствовать формулу для оценки коэффициента вертикальной 

турбулентной диффузии таким образом, чтобы она была применимой при 

малых скоростях приводного ветра в широком диапазоне глубин моря. 

Основными факторами, влияющими на величину среднего 

коэффициента вертикальной турбулентной диффузии моря DВ в районе 

сброса возвратных вод, являются скорость приводного ветра V и средняя 

глубина моря H в районе сброса. В методике по расчету ПДС, которая 

действовала до 1994 г. [5], для сбросов возвратных вод в море вариации 

коэффициента вертикальной турбулентной диффузии при изменениях 

величин V и H не учитывались; величина DВ считалась постоянной и 

принималась согласно [6] равной 4105   м2/с. Зависимость коэффициента 

вертикальной турбулентной диффузии от данных факторов исследована в [7-

8] на основе численного решения системы дифференциальных уравнений в 

частных производных. В [8] получена формула аппроксимации для оценки 

величины DВ в виде неполного полинома 3-й степени: 
2

7
2

65
2

4
2

3210 VHсHVсVHсHсVсHсVссDВ  ,  (1) 

где ci – постоянные коэффициенты, значения которых приведены в табл. 1 

согласно [3]. 
 

Таблица 1 – Значения коэффициентов ci в формуле для оценки коэффициента 

вертикальной турбулентной диффузии 

i 
Коэффициенты ci 

6V м/с 6V м/с 

0 5,99410-4 4,43010-2 

1 5,34710-4 -1,02910-2 

2 -3,68110-4 1,29610-4 

3 -1,46910-4 5,90510-4 

4 5,66910-6 -3,02410-4 

5 1,42610-4 1,60810-4 

6 2,27610-6 -1,16010-6 

7 -2,40110-6 3,05710-6 
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Однако, опыт расчета ПДС для различных сбросов возвратных вод в 

море показывает, что применение формулы (1) в ряде случаев приводит к 

отрицательным значениям коэффициентов вертикальной турбулентной 

диффузии. На рис. 1 представлена двумерная диаграмма значений 

коэффициентов вертикальной турбулентной диффузии, рассчитанных по 

формуле (1) для различных значений величин V и H. 

Как видно из представленной диаграммы, для малых скоростей 

приводного ветра (V<1,5 м/с) формула (1) в широком диапазоне глубин моря 

приводит к отрицательным значениям величин DВ 
 

 

Рисунок 1 – Коэффициенты вертикальной турбулентной диффузии (Dв, см2/с), 

рассчитанные по формуле (1) для различных скоростей ветра (V) и глубин (H) 

 

Отметим, что случай малых скоростей приводного ветра представляет 

наибольший практический интерес, так как соответствует наихудшей с точки 

зрения загрязнения моря ситуации (наименьшая кратность разбавления). В 

этой связи возникает необходимость модификации формулы для оценки 

коэффициента вертикальной турбулентной диффузии. Рассмотрим 

табличные зависимости  HVDВ , , полученные в [7] (табл. 2) и в [8] (табл. 3). 

Как видно из представленных в таблицах 2-3 данных, функция   при 

постоянных значениях глубины моря является монотонно возрастающей 

функцией от скорости ветра при всех рассматриваемых значениях глубин. 
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Таблица 2 – Расчетные значения коэффициентов вертикальной турбулентной диффузии  

(DВ, см2/с) для значений глубины моря H=5-400 м и скорости ветра V=5-30 м/с 

H, м 
V, м/с 

5 10 15 20 25 30 

5 12 49 191 600 1375 2588 

10 24 64 182 562 1425 2903 

25 49 142 253 507 1211 2765 

50 35 255 461 730 1233 2367 

75 24 303 639 1005 1530 2483 

100 18 298 761 1257 1855 2799 

200 9 151 706 1665 2845 4171 

300 5 100 474 1447 2307 4796 

400 4 74 356 1095 2553 4625 

Таблица 3 – Расчетные значения коэффициентов вертикальной турбулентной диффузии 

 (DВ, см2/с)  для значений глубины моря H=5-50 м и скорости ветра V=2,5-20 м/с 

H, м 
V, м/с 

2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5 20,0 

5 6,0 12,4 23,3 48,7 96,3 190,9 353,9 599,9 

10 11,0 23,6 38,5 64,2 104,8 182,3 324,5 562,4 

15 10,1 34,3 56,9 87,7 125,4 190,9 310,9 521,3 

20 8,1 43,0 74,8 114,7 156,1 216,6 319,8 501,1 

25 6,7 49,1 91,1 142,0 190,3 253,0 347,9 507,3 

30 5,7 53,4 105,3 168,3 225,3 293,8 387,9 534,0 

35 5,0 47,5 117,0 193,0 259,8 335,7 433,9 574,7 

40 4,3 42,3 126,0 215,9 293,4 377,9 481,9 623,8 

45 4,0 39,3 132,1 236,6 325,5 419,8 530,6 676,2 

50 3,6 34,7 135,5 254,9 355,8 460,7 579,8 730,1 

 

При постоянных значениях скорости ветра функция  HVDВ ,  имеет 

локальный максимум Dm, причем глубина, при которой достигается данный 

максимум Hm, возрастает с увеличением скорости приводного ветра. Было 

установлено, что регрессионная зависимость Hm(V) хорошо 

аппроксимируется однородным квадратичным полиномом (рис. 2): 
2136,0667,5 VVHm  .      (2) 

 

Коэффициент детерминации составляет B = 0,969. Максимальная (при 

заданной скорости ветра) величина коэффициента вертикальной 

турбулентной диффузии также возрастает с увеличением скорости ветра. 

Регрессионная зависимость Dm(V) хорошо аппроксимируется степенной 

функцией (рис.3): 
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441,2057,1 VDm  .       (3) 
 

Коэффициент детерминации составляет B = 0,999. 

 

Рисунок 2 – Зависимость глубины моря, при которой наблюдается максимум среднего 

коэффициента вертикальной турбулентной диффузии (Hm), от скорости ветра (V) 

 

Рисунок 3 – Зависимость максимального значения среднего коэффициента вертикальной 

турбулентной диффузии (Dm), от скорости ветра (V) 

 

Отметим, что при использовании для расчетов величины DВ формулы 

(1) зависимости  HDВ  при постоянных значениях V представляют собой 

квадратичные полиномы. При определенных значениях коэффициентов ci 

такие зависимости могут иметь локальные максимумы. Однако, в случае, 

когда функция  HDВ  имеет вид квадратичного полинома, между величинами 
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DВ и  2HHm   должна наблюдаться линейная зависимость. Вместе с тем, 

графический анализ функций   2
HHfD mВ   при различных значениях V 

показывает, что данные функции значительно отклоняются от линейных 

(рис. 4). В связи с этим были исследованы возможности аппроксимации 

табличной зависимости  HVDВ ,  различными нелинейными функциями, 

отличными от полиноминальной функции и допускающими линеаризацию. 

Было установлено, что при условии mHH   зависимости логарифма 

отношения 
В

m

D

D
 от квадрата отклонения от величины Hm при различных 

значениях V очень хорошо описываются однородными линейными 

функциями (рис. 5).  

 2HH
D

D
Ln m

В

m 







 .     (4) 

 

Рисунок 4 – Зависимость величины  Вm DD   от величины  2mHH   при скорости 

приводного ветра 5,2V  м/с. 

 

При условии mHH   очень близки к линейным однородным функциям 

зависимости логарифма отношения 
В

m

D

D
 вида от модуля отклонения от 

величины Hm (рис. 6):  

 m

В

m HH
D

D
Ln 










 .     (5) 

На рис. 5-6 приведены зависимости для скорости приводного ветра 

5V  м/с. Указанные зависимости построены на основе данных, приведенных 

в табл. 2-3. Аналогичные зависимости наблюдаются и для других значений 
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скорости приводного ветра. Коэффициенты α и β в (4, 5) также являются 

функциями от скорости ветра V. Анализ графиков зависимостей  HDВ  при 

различных значениях V позволил установить, что регрессионные 

зависимости  V  и  V  хорошо описываются убывающими степенными 

функциями: 

  53,213,0  VV ;      43,114,0  VV                                     (6) 

Рисунок 5 – Зависимость величины  Вm DD /  от величины  2mHH   при скорости 

приводного ветра 5V  м/с и глубине моря mHH  . 

Рисунок 6 – Зависимость величины  Вm DD /  от величины  mHH   при скорости 

приводного ветра 5V  м/с и глубине моря mHH  . 
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Это позволяет сделать вывод о возможности аппроксимации 

зависимости  HVDВ ,  при постоянных значениях V экспоненциальной 

функцией, асимметрично убывающей по мере отклонения глубины H от 

значения Hm: 

 
  
  










  при , exp

 при , exp
,

2

mmm

mmm
В

HHHHD

HHHHD
HVD




,    (7) 

где величины Hm и Dm зависят от скорости ветра V согласно формулам (2, 3), 

а коэффициенты α и β согласно формулам (6). В отличие от формулы (1) 

формула (7) не приводит к отрицательным значениям коэффициента DВ. 

Количество параметров регрессии в функции (7) так же, как и для функции 

(1), равно 8. Однако, среднее отклонение значений коэффициента 

вертикальной турбулентной диффузии, рассчитанных по формуле (7), от 

табличных значений составляет   1,28 Вср D  см2/с, что значительно меньше 

среднего отклонения для значений, рассчитанных по формуле (1): 

  1,155 Вср D . Коэффициент детерминации для регрессионной функции (7) 

составляет B = 0,9. В то же время коэффициент детерминации для функции 

(1) оценить невозможно, поскольку дисперсия ошибок для данной функции 

превышает дисперсию величины DВ. 

 

Выводы 

1. Используемая в действующей инструкции по расчету ПДС формула 

для оценки коэффициента вертикальной турбулентной диффузии при расчете 

кратности разбавления возвратных вод морскими водами неприменима при 

малых скоростях приводного ветра (V < 1.5 м/с). 

2. Представляется целесообразным для учета вариации коэффициента 

вертикальной турбулентной диффузии при изменениях глубины моря и 

скорости приводного ветра использовать предложенную нелинейную 

зависимость, имеющую вид экспоненциальной функции, асимметрично 

убывающей по мере отклонения глубины моря от значения, 

соответствующего максимальному для данной скорости ветра значению 

коэффициента вертикальной турбулентной диффузии. 

3. Преимущества предложенной нелинейной зависимости заключаются 

в том, что она не приводит к отрицательным значениям величины DВ на всем 

диапазоне глубин и скоростей ветра; кроме того, она характеризуется более 

низкими значениями дисперсии ошибок и среднего модуля отклонения 

расчетных значений, а также высоким коэффициентом детерминации (B = 

0,9). 

 



 

51 
 

Литература 

1. Utkina K., Kresin V., Brook V., Lisnyak A. Integrated criteria for ranking 

Black Sea land-based point pollution sources // Folia geographica. Volume 

59, 2017, No. 2. P.35-49. 

2. Utkina K., Kresin V., Brook V., Iakovleva N. The Black Sea hot spot 

methodology: general overview and UA results // Ekologіchna bezpeka. 

Kremenchuk: KrNU, 2016. – Vipusk №2/2016(22). P.43-50. 

3. Інструкція про порядок розробки та затвердження гранично 

допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об’єкти із зворотними 

водами / УкрНЦОВ. – Харків, 1994. –  79 с. 

4. Баранник В. А., Кресин В. С. Расчет локального влияния 

сосредоточенного выпуска сточных вод на качество воды водоема. // 

Водоохранные комплексы речных бассейнов: Сб. научн. тр. – Харьков: 

ВНИИВО, 1985. – С. 101-106. 

5. Методика расчета предельно допустимых сбросов (ПДС) веществ в 

водные объекты со сточными водами / ВНИИВО. Харьков, 1990. 113 с. 

6. Цухтяр Л. Д., Осипов Ю. С. Турбулентные характеристики 

прибрежной зоны моря // Вопросы гидрологии и гидрохимии южных 

морей: Труды ГОИН, вып. 158. - Л.: Гидрометеоиздат, 1981. - С. 35-41. 

7. Тарнопольский А. Г. Вертикальная структура неглубокого 

турбулентного моря // Тр. ГОИН. 1991. Вып. 202. С. 99-109. 

8. Тарнопольский А. Г. Способ учета циркуляционно-диффузионных 

процессов в методике расчета предельно допустимых сбросов веществ 

со сточными водами в прибрежную зону моря // Проблемы охраны вод. 

Сб. науч. тр. / УкрНЦОВ. Харьков. 1993. Вып. 1, 2. С. 79-89. 

 

UDC 551.465.15:628:394 

V. V. Brook, PhD (engineering), lead researcher, 

USRIEP, Kharkov, 

Y. A. Gychka, student, 

KhAI, Kharkov 

 

TAKING INTO ACCOUNT VARIATIONS OF VERTICAL TURBULENT 

DIFFUSION FOR CALCULATION OF THE RECIPROCAL DILUTION OF 

WASTEWATER 

For correct calculation of reciprocal dilution of wastewater during 

discharging into a sea it is necessary to take into account the variations of the 

coefficient of vertical turbulent diffusion (Dv) with changing the near-water wind 

velocity (V) and the depth of the sea (H). The influence of these factors on a 
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vertical turbulent diffusion is expressing by approximating formula in the form of 

reduced cubic polynomial which has 8 parameters. But the use of this formula is 

limited to near-water wind velocities 5.1V m/s. The purpose of this article is to 

modify the approximating formula for give a possibility to use it for smaller wind 

velocities values.  

With this purpose the possibility of approximation of the tabular function 

 HVDv ,  by different nonlinear functions has been investigated. For investigation 

the linearization of functions and the estimation of linearization function 

parameters by means of least squares method have being used. The choice of the 

appropriate approximation function has being realized by means of coefficient of 

determination. It has been established that the appropriate approximating function 

has a form of exponential curve which asymmetrically decreases during deviation 

H from the value Hm that correspond to the Dm – maximum of Dv for constant V. It 

is expressed by following formulas:     2
, HHExpDHVD mmv   for mHH   

and     HHExpDHVD mmv ,  for mHH  , where Dm, Hm, α and β are 

depended on V. It has been established that functional dependence Hm(V) has the 

appearance of homogeneous square polynomial and function dependences Dm(V), 

α(V), β(V) have the appearance of power functions. 

The new approximating formula for function depending  HVDv ,  has 8 

parameters too, but it is characterized by smaller error variance and high 

coefficient of determination value. After giving more accurate values of parameters 

the proposed approximating formula can be used for calculations of a reciprocal 

dilution during estimation of impacts of wastewater discharge on a sea or 

calculations of emission limit values for point wastewater discharges. 

Key words: emission limit value, wastewater, reciprocal dilution, turbulent 

diffusion, near-water wind, approximation, error variance, coefficient of 

determination. 
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А. Г. Васенко, канд. биол. наук, доц.; 

О. В. Козловская, науч. сотр.  

(УКРНИИЭП, г. Харьков) 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И 

МИНИМИЗАЦИИ ИНВАЗИОННЫХ ЯВЛЕНИЙ В УКРАИНЕ 

 

В работе обоснована актуальность проблемы проникновения 

инвазивных чужеродных организмов на территорию Украины. Приведены 

результаты анализа проводимых исследований, который свидетельствует о 

наличии информации необходимой для построения системы предупреждения 

и минимизации инвазионных явлений в Украине. На основе результатов 

собственных исследований, а также анализа результатов работ, 

опубликованных в открытой печати, предложены рекомендации по 

развитию системы предупреждения и минимизации инвазионных явлений. 

Сформулированы основы построения системы, ориентированной на 

сохранение природных ресурсов, в частности, биологического разнообразия, 

очерчен круг первоочередных проблем, как организационных, так и 

методического характера. Реализация предложенных рекомендаций 

позволит, по мнению авторов, обеспечить соблюдение положений 

ратифицированных Украиной конвенций, а также гармонизацию 

Украинского законодательства с законодательством Европейского Союза.  

Ключевые слова: инвазионные организмы, чужеродные виды, 

экологическая безопасность, нормативное регулирование, биологическое 

разнообразие.  

 

Васенко О. Г., Козловська О. В. ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ  І  МІНІМІЗАЦІЇ  ІНВАЗІЙНИХ ЯВИЩ В УКРАЇНІ 

Велика кількість інвазійних явищ, збільшення випадків прояву 

інвазійних властивостей аборигенними видами, широке розповсюдження та 

зростаючі темпи використання потенційно небезпечних в інвазійному 

відношенні генетично модифікованих організмів становлять значну загрозу 

для екологічної безпеки країни. Необхідність побудови державної системи з 

забезпечення екологічної безпеки від інвазійних чужорідних видів обумовлена, 

як значними загрозами, що становлять такі види, так і досвідом 

міжнародного співтовариства.  
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На основі аналізу нормативно-правової бази країни з питань 

чужорідних видів, робіт українських вчених, та з урахуванням європейського 

досвіду надані рекомендації з побудови в Україні системи попередження і 

мінімізації інвазійних явищ.  Обґрунтована необхідність розробки Концепції з 

інвазійних чужорідних видів, яка допоможе у формуванні основ «Стратегії з  

інвазійних видів України». Для забезпечення екологічно безпечного сталого 

економічного та соціального розвитку країни необхідною також є розробка 

національного плану дій по забезпеченню виконання Україною зобов'язань 

міжнародних екологічних угод, конвенцій, протоколів, програм. 

У результаті проведеного аналізу виявлені основні напрямки, які 

необхідно розвивати  для практичної реалізації цілей системи. Зокрема до 

них відноситься необхідність визначення, обґрунтування та затвердження 

пріоритетних напрямків політики країни відносно чужорідних інвазійних 

видів, розробка механізму підготовки програм з попередження, мінімізації 

та ліквідації інвазійних явищ. Також пріоритетними завданнями є: розробка 

шляхів нормативно-правового забезпечення екологічної безпеки, в першу 

чергу в зонах підвищеного екологічного ризику щодо інвазійних явищ; 

розбудова у країні базових засад для функціонування державної системи 

моніторингу чужорідних видів; удосконалення діючої нормативно-технічної 

документації в галузях господарства, які пов’язанні з інтродукцією 

чужорідних видів; розробка програми з інформаційного забезпечення 

екологічної безпеки від інвазійних явищ; розширення міжнародного 

співробітництва у галузі забезпечення екологічної безпеки від інвазійних 

явищ; Забезпечення  нормативно-правової основи впровадження та 

застосування системи оцінки рівня небезпеки чужорідних видів. 

Забезпечення нормативно-правової основи впровадження та 

застосування системи оцінки рівня небезпеки чужорідних видів також 

відноситься до одних з найважливіших напрямків. Аналіз накопиченого 

досвіду  розвинених країн вказує на значну превагу оцінок заснованих на 

встановлені рівня ризику. Україна також потребує впровадження таких 

методів оцінок. Встановлений рівень ризику чужорідного організму на основі 

таких оцінок дає змогу науково обґрунтувати заходи з ліквідації виду або 

мінімізації його впливу, за прикладом європейських країн. 

Ключові слова: інвазійні організми, чужорідні види, екологічна безпека, 

нормативне регулювання, біологічне різноманіття. 
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Актуальность, постановка и состояние проблемы 

Проникновение и массовое развитие чужеродных видов все чаще 

ставит под угрозу экологическую безопасность страны. Растущие темпы 

глобализации, изменение климата, фрагментация и деградация мест обитаний 

увеличивают скорость вторжения опасных чужеродных видов в новые 

районы за пределами их естественных ареалов. Большой процент 

чужеродных организмов проявляет инвазионные свойства, а их массовое 

развитие приводит к биологическому загрязнению в экосистемах. Развитие 

инвазионных видов может вызвать целый ряд негативных эффектов, в 

частности, значительные экономические потери, нежелательные социальные 

эффекты, а также негативные последствия для здоровья населения, нарушать 

экологическую устойчивость природных экосистем. 

Большое количество инвазионных явлений, увеличение случаев 

проявления инвазионных свойств аборигенными видами, широкое 

распространение и растущие темпы использования потенциально опасных в 

инвазионном отношении генетически модифицированных организмов, 

активная интродукция чужеродных видов требуют создания и 

совершенствования нормативно-правовой базы по регулированию этих 

вопросов в Украине. 

Изменение среды обитания вследствие антропогенной деятельности, 

потеря биологического разнообразия, деформированная структура хозяйства, 

несовершенство системы экологического регулирования ввоза чужеродных 

видов в Украине в течение прошлых десятилетий привели к тому, что 

сегодня почти вся территория страны в той или иной степени испытывает 

влияние инвазионных видов. В сложившихся условиях, успешное решение 

вопросов, связанных с чужеродными видами, в значительной степени зависит 

от состояния изученности природы инвазий и понимания последствий такого 

вида загрязнения. Актуальной задачей является создание системы 

мероприятий по предупреждению и минимизации негативных экологических 

последствий инвазий. 

На данный момент существует большое количество международных 

документов, программ и стратегий, регулирующих вопросы, связанные с 

появлением и развитием инвазионных видов.  

Украина также требует перенятая опыта развитых стран, адаптацию 

или создание новых законодательных основ, регулирующих такие вопросы. 

В ряде научных работ украинских ученых [1-7 и др.] изложены 

предложения, отражающие различные аспекты решения проблем в Украине, 

связанных с чужеродными видами на законодательном и организационном 

уровне, в том числе и в соответствии с европейскими стандартами. За 
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последние годы составлены списки инвазионных видов животных и растений 

[4, 8, 9, 10], которые могут использоваться отдельно, а также входить в 

общий карантинный список.  

Однако, система контроля чужеродных видов, как методически, так и 

организационно находится на низком уровне. Таким образом, прежде всего, 

необходимо усовершенствование существующей нормативно-методической 

базы в области контроля появления и развития инвазионных видов в 

Украине. 

Общие положения 

Первым шагом на пути создания системы по предупреждению и 

минимизации инвазионных видов должна быть разработка концепции как 

системы взглядов, определяющих средство понимания и направления 

решения проблемы. 

Концепция поможет в: 

 формировании основ «Стратегии по инвазионным видам Украины» для 

обеспечения безопасного, устойчивого экономического и социального 

развития страны; 

 определении основных целей и задач оценки чужеродных видов, в 

частности инвазионных, и ее соответствие европейскому опыту; 

 определении структуры и механизмов защиты территорий, в том числе 

и объектов природно-заповедного фонда; 

 определении первоочередных задач по созданию системы контроля и 

мониторинга инвазионных видов на разных уровнях (политическом, 

административном, территориальном и т.п.); 

 определении необходимости включения в Классификатор 

чрезвычайных ситуаций Украины случаев, связанных с биологическим 

загрязнением, вызываемым развитием инвазионных видов. 

Концепция по инвазионным видам должна быть разработана с учетом 

положений «Конвенции о биологическом разнообразии», «Конвенции об 

охране дикой флоры и фауны и природных сред обитания в Европе», 

«Конвенции о водно-болотных угодьях....», Европейской и Всемирной 

стратегии по инвазионным чужеродным видам (European Strategy on invasive 

Alien Species, Global strategy on invasive alien species), Законов Украины« Об 

охране окружающей природной среды », « О животном мире », « О 

природно-заповедном фонде Украины ", а также на основании Земельного, 

Лесного, Водного кодексов Украины и других законов и подзаконных актов. 

Положения Концепции по предупреждению и минимизации 

инвазионных явлений должны стать составной частью «Концепции 
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национальной экологической политики Украины на период до 2020 года», и 

дополнять положения Закона Украины «Об основных принципах (стратегии) 

государственной экологической политики Украины на период до 2020 года». 

Регулирование инвазионных видов должно соответствовать 

современному уровню развития систем регулирования инвазионных видов в 

развитых странах мира, обеспечивать проведение единой экологической 

политики, направленной прежде всего на осуществление превентивных мер в 

отношении проникновения и развития инвазионных видов с целью охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности Украины. 

Особенно важным, на начальных стадиях построения системы 

контроля инвазионных видов в Украине, является формирование понятийно-

терминологического аппарата во избежание путаницы и двусмысленности 

толкования. 

Цели и задачи системы предупреждения и минимизации 

инвазионных явлений в Украине 

Основные цели системы предупреждения и минимизации инвазионных 

явлений в Украине должны быть обусловлены общими стратегическими 

целями экологической политики Украины, в частности необходимостью 

обеспечения экологической безопасности, как составляющей национальной 

безопасности страны. 

Такая система должна стать основой, обеспечивающей экологическую 

безопасность страны в рамках данной проблемы с ориентацией на решение 

трех основных задач: 

 обеспечение экологического благополучия экосистем разных рангов; 

 сохранение окружающей среды, то есть сохранение природными 

объектами условий благоприятных для человека и биоты; 

 сохранение природных ресурсов, в частности сохранения 

биологического разнообразия природных экосистем. 

Наиболее приоритетной задачей, учитывая несовершенную систему 

контроля чужеродных организмов при импорте товаров в Украину, является 

выявление возможных источников антропогенно-обусловленного переноса, 

которые могут влиять на увеличение случаев проникновения инвазионных 

видов на территорию страны. Необходимо усиление таможенного контроля в 

отношении ввоза и вывоза организмов, расширение перечня карантинных 

организмов.  

Важным также является контроль и мониторинг имеющихся 

природных коридоров миграции чужеродных видов, с целью обеспечения 

необходимых превентивных мер. Превентивные меры являются наиболее 
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экономически эффективные в сравнении с мерами, направленными на 

минимизацию и ликвидацию инвазионных явлений. 

Необходимо выявление и мониторинг имеющихся в настоящее время 

инвазионных очагов. Поскольку они в первую очередь могут привести к 

ухудшению экологической ситуации в стране, ее регионах, или на отдельных 

территориях, и влиять на состояние здоровья людей и ведение хозяйства. 

Целесообразна разработка программ по восстановлению аборигенной 

флоры и фауны для нарушенных территорий, уязвимых экосистем с целью 

предупреждения развития популяций инвазионных видов, а также в случае 

нарушения территорий после проведения мероприятия по ликвидации 

инвазионных чужеродных видов, минимизации их влияния. 

Недооценена на сегодняшний день проблема аборигенных видов, 

которые могут обладать инвазионными свойствами [11]. Актуальным в связи 

с меняющимися условиями среды, прежде всего климатическими, является 

исследование флоры и фауны Украины на предмет выявления таких видов.  

Учитывая современное социально-экономическое положение в 

Украине, первоочередные задачи в области обеспечения экологической 

безопасности от инвазионных явлений могут быть сформулированы 

следующим образом. 

С 2018 по 2025 необходимо: 

1. Разработать государственную Стратегию по инвазионным видам; 

2. Разработать целевую государственную программу по 

предупреждению и минимизации инвазионных явлений. В этом документе 

необходимо определить, обосновать и утвердить приоритетные направления 

деятельности; 

3. Осуществить инвентаризацию существующей нормативной базы в 

области обеспечения экологической безопасности от биологического 

загрязнения, вызванного инвазионными явлениями. Определить соответствие 

действующих нормативных документов законодательным актам Украины. 

Выполнить необходимый комплекс работ, связанный с их корректировкой; 

4. Оценить возможность использования иностранных, в первую 

очередь европейских, нормативных документов в природоохранной практике 

Украины и подготовить перечень норм, пригодных для этого; 

5. Решить организационные вопросы по созданию государственной 

системы обеспечения экологической безопасности от биологического 

загрязнения, вызванного инвазионными явлениями; 

6. Усилить контроль за интродукцией чужеродных организмов и 

разработать нормативно-правовые требования по научному обоснованию 

такой деятельности; 
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7. Рассмотреть возможность расширения перечня Классификатора 

чрезвычайных ситуаций Украины относительно чрезвычайных ситуаций, 

обусловленных биологическим загрязнением, вызванным инвазионными 

явлениями; 

8. Разработать инструмент, который бы обеспечивал установление 

уровня опасности от инвазионных явлений.  

С 2020 по 2025 гг. целесообразно: 

1. Обеспечить научно-методическую и материально-техническую 

основу работ, связанных с предупреждением и минимизацией инвазионных 

явлений на территории Украины; 

2. Внедрить в практическую деятельность инструмент, который бы 

обеспечивал установление уровня опасности от инвазионных явлений на 

основе анализа рисков. 

Концептуальные основы системы предупреждения и минимизации 

инвазионных явлений в Украине 

Научно-теоретические основы обеспечения экологической 

безопасности от инвазионных явлений можно понимать, как совокупность 

ряда общих, экологических, географических и биологических подходов, 

принципов и методов. 

Иные общие принципы формируются на базе таких аспектов: 

социально-экономического (учет потребностей и реальных возможностей 

общества), технологического (ориентация на возможности достижения 

состояния экологической безопасности), антропоэкологических 

(приоритетное обеспечение благоприятной для человека среды), 

философского, общенаучного (рассмотрение обеспечения экологической 

безопасности от инвазионных видов как сложного системного образования, 

использования общенаучных подходов: системного, комплексного и др.), 

информационного (обеспечение достоверности используемых 

экспериментальных материалов). 

При понимании природы инвазионных процессов необходимо также 

руководствоваться географическим подходом, который предполагает 

всесторонний анализ взаимосвязей компонентов ландшафтных комплексов в 

целом, учет их генезиса и свойств, закономерностей формирования и 

изменений под воздействием природных и антропогенных факторов. В 

рамках географического подхода особенно следует выделить территории с 

нарушенными экосистемами, которые могут быть более уязвимыми к 

инвазиям. 
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Основываясь на рассмотренных подходах, к числу основных 

принципов, которыми при этом следует руководствоваться, могут быть 

отнесены: 

 принцип надежности – инструменты по установлению уровня 

экологической опасности инвазионных явлений должны быть научно 

обоснованными, максимально объективными, легко контролироваться; 

 принцип иерархичности – обеспечение экологической безопасности 

должно быть ориентировано на экосистемы различных иерархических 

уровней и для различных уровней управления природопользованием 

(местного, регионального, национального, глобального); 

 принцип дифференциации и интеграции – система обеспечения 

экологической безопасности должна отличаться для разных типов 

экосистем, различных регионов, ситуаций, с учетом зонирования 

территории, для различных кризисных ситуаций и др. В то же время 

должны быть разработаны и унифицированные инструменты. К 

примеру, необходимым является внедрение таксономически 

универсальной методики оценки экологических рисков от чужеродных 

организмов; 

 принцип реалистичности – текущие задачи в области обеспечения 

экологической безопасности должны быть такими, чтобы их можно 

было достичь; 

 принцип оптимальности – ориентация на достижение максимального 

социально-экологического эффекта от внедрения мероприятий по 

предупреждению, минимизации, ликвидации инвазионных явлений при 

минимизации экономических затрат; 

 принцип "слабого звена" – система обеспечения экологической 

безопасности от инвазионных явлений должна ориентироваться на 

наиболее уязвимые компоненты, связи в системе или же системы; 

 принцип цели – приоритет учета долгосрочных последствий для 

общества и природы в целом над краткосрочными экономическими 

интересами отдельных природопользователей, региональных интересов 

над локальными; 

 принцип ненулевого (приемлемого) риска и принцип уменьшения 

удельного риска и другие общие принципы. 

С точки зрения охраны окружающей природной среды от инвазионных 

явлений наибольшее значение среди динамических характеристик экосистем 

реципиентов имеет их устойчивость, толерантность, уязвимость и не 

идентичность. 
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Из других характеристик экосистем приоритетными являются схожие с 

аборигенными условия существования для вида, а с точки зрения организма – 

его инвазивный потенциал, который включает следующие характеристики: 

вариабельность репродуктивных стратегий, устойчивость к воздействиям 

окружающей среды, отсутствие конкуренции и т.д. 

В качестве критерия экологического благополучия природно-

территориальных комплексов при оценке последствий инвазионных явлений 

могут быть использованы следующие признаки: сохранение биологического 

разнообразия, сохранения экологической устойчивости и т.д. 

Принимая во внимание многообразие предложенных в настоящее 

время подходов к решению проблем, вызванных инвазионными видами, 

общепризнанной является ориентация на мероприятия по предупреждению 

развития инвазионных видов. 

За последние годы, как в Украине, так и за рубежом, выполнено 

значительное количество исследований, посвященных разработке различных 

критериев оценки инвазивного потенциала организма, уровня опасности, что 

он представляет. Одними из наиболее перспективных в использовании при 

выявлении уровня опасности инвазивного вида являются системы, 

основанные на оценке экологического риска. По результатам таких оценок 

чужеродный организм может быть отнесен к определенному списку. Это даст 

возможность группировать чужеродные виды по уровню опасности и 

разрабатывать соответствующие меры по регулированию инвазий. Также 

поможет утвердить перечень инвазионных видов Украины с установленным 

уровнем опасности и постоянно его дополнять. 

Для формирования системы обеспечения экологической безопасности 

от инвазионных явлений, а также повышение экологической обоснованности 

решений по регулированию инвазий, необходимо создать в стране 

государственный кадастр территорий, на которых наблюдаются инвазивные 

явления (особое внимание уделить ценным территориям, объектам природно-

заповедного фонда). 

Заложить основы эколого-географического районирования территории 

страны по уровню экологического риска, обусловленного инвазионными 

явлениями. 

Методические подходы обеспечения экологической безопасности 

от инвазионных явлений 

Разработка методического обеспечения системы экологической 

безопасности от инвазионных явлений – одна из самых сложных задач. 

Особенности экологических систем-реципиентов и разнообразие 

характеристик инвазивного организма не позволяют разработать 
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унифицированный метод комплексной количественной оценки опасности. 

Исходя из состояния изученности проблемы в Украине, а также текущих 

задач в области обеспечения экологической безопасности от инвазионных 

явлений и разнообразие систем оценки, прежде всего, необходима разработка 

унифицированной методики оценки уровня экологической опасности 

чужеродного организма. Анализ накопленного опыта развитых стран мира 

свидетельствует о том, что концепция оценки риска в этих странах является 

ведущей для принятия научно обоснованных управленческих решений при 

установлении приоритетных проблем на разных уровнях 

Важно, чтобы разработанный методический подход к оценке 

удовлетворял следующим требованиям: был таксономически-

универсальным, оказывал характеристику уровня опасности чужеродного 

организма, был простым в использовании. Результаты такой оценки должны 

быть основой для разработки соответствующих мероприятий. Более 

комплексные и сложные в использовании методы должны применяться в тех 

случаях, когда это целесообразно. 

В настоящее время разработаны основные методические подходы к 

определению уровня экологической опасности чужеродного вида. К их числу 

могут быть отнесены: 

- проведение экспериментов; 

- проведение стационарных исследований; 

- использование теоретических и расчетно-аналитических методов; 

- использование методов математического моделирования; 

- использование экспертных процедур; 

- обобщение данных, полученных: в процессе наблюдения за 

состоянием экосистем, в условиях чрезвычайных ситуаций, с экстремально 

высоким уровнем антропогенной нагрузки и выявлением процессов 

деградации, а также по этапам восстановления нарушенных экосистем; 

- анализ результатов глобального, фонового и импактного 

мониторинга. 

Каждый из приведенных подходов имеет свои преимущества и свои 

недостатки. Выбор того или иного подхода зависит от поставленных задач и 

объекта исследований. 

Организационные вопросы формирования государственной 

системы по предупреждению и минимизации инвазионных явлений 

Необходимо создание уполномоченного органа по вопросам 

инвазионных явлений, который бы контролировал внедрение и 

функционирование системы обеспечения экологической безопасности от 

инвазионных явлений. 
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Основными принципами в организации и функционировании системы 

обеспечения экологической безопасности от инвазионных видов должны 

быть:  

 использование системного подхода;  

 параллельное и сбалансированное развитие всего комплекса элементов 

системы; 

 учет уровня развития науки и техники; 

 многофункциональность, устойчивость, завершенность, 

экономичность, целостность и эффективность системы; 

 обеспечение соответствия экологических требований актам 

законодательства; 

 расширение использования международного опыта по инвазионным 

видам в отечественной практике (гармонизация, прямое использование, 

участие в создании международных экологических программ); 

 открытость информации о состоянии проблемы имеющихся 

инвазионных явлений и чужеродных видов на территории Украины; 

 участие в обсуждении и апробации системы обеспечения 

экологической безопасности от инвазионных видов всех 

заинтересованных сторон; 

 сотрудничество с государственной системой таможенного контроля по 

вопросам чужеродных видов; 

 использование современных информационных систем и технологий. 

Формирование системы обеспечения экологической безопасности от 

инвазионных явлений в современных экономических условиях должно 

происходить как на основе создания специального координационного органа 

по вопросам инвазионных чужеродных видов в составе Министерства 

экологии и природных ресурсов Украины, так и организационного 

объединения ряда функциональных элементов и структур, которые уже есть 

в министерствах и ведомствах, но решают отдельные задачи по инвазионным 

чужеродным видам. 

К работе такого координационного органа кроме специалистов 

Министерства экологии и природных ресурсов Украины должны 

привлекаться полномочные представители заинтересованных учреждений и 

организаций, ведущие специалисты Украины по вопросам инвазионных 

чужеродных видов. 

В перспективе в стране необходимо создать открытые 

информационные источники, которые будут отражать актуальную 

информацию о чужеродных видах, уровня их опасности и территорий, где 
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получили развитие инвазионные явления. Актуальной задачей является 

разработка мер по информированию граждан об опасности, которую 

представляют инвазионные организмы. 

Подготовленные в установленном порядке планы мероприятий по 

ликвидации и минимизации опасных инвазивных явлений, должны быть 

направлены в заинтересованные организации. 

Проекты по интродукции чужеродных видов до утверждения должны 

проходить экологическую экспертизу с установлением уровня опасности 

вида. 

Обеспечение экологической безопасности, согласно Закону Украины 

"Об охране окружающей природной среды", является приоритетным 

направлением природоохранной деятельности. Инвазионные виды 

признанная угроза для экологической безопасности страны. Таким образом 

работы по предупреждению и минимизации инвазионных явлений должны 

подлежать (среди прочих) первоочередному финансированию в рамках 

бюджетных средств. Объемы ассигнований должны отвечать научно 

обоснованным потребностям. 

Международное сотрудничество по предупреждению и 

минимизации инвазионных явлений 

Необходима интеграция Украины в деятельность международного 

сообщества по вопросам инвазионных видов, и заимствование мирового 

опыта в этой области. 

Среди задач направления важнейшими являются: 

1. Участие Украины в разработке и реализации международных 

научных и научно-технических программ по вопросам инвазионных видов; 

2. Разработка национального плана действий по обеспечению 

выполнения Украиной обязательств международных экологических 

соглашений, конвенций, протоколов, программ; 

3. Сближение и гармонизация систем обеспечения экологической 

безопасности от инвазионных чужеродных видов в Украине с 

существующими системами других государств; 

4. Предусмотрение интеграции будущей информационно-поисковой 

системы Украины по вопросам инвазионных чужеродных видов в 

аналогичные базы других странах, в частности в глобальную базу данных 

(Global Invasive Species Database); 

5. Участие Украины в работе конференций, симпозиумов, семинаров по 

вопросам инвазионных чужеродных видов; 

6. Совместная подготовка ученых и специалистов в области 

обеспечения экологической безопасности от инвазионных видов.  
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Основные работы по реализации системы экологической 

безопасности от инвазионных явлений 

Для практической реализации целей системы обеспечения 

экологической безопасности от инвазионных видов в Украине необходимо 

решить следующие основные задачи: 

1. Определить, обосновать и утвердить приоритетные направления 

обеспечения экологической безопасности по инвазионным видам; 

2. Разработать государственную стратегию по инвазионным видам 

опираясь на опыт других стран; 

3. Разработать основу для проведения в стране экологического 

мониторинга чужеродных видов; 

4. Утвердить целевую государственную программу по обеспечению 

экологической безопасности от инвазионных явлений, в которой определить 

и обосновать приоритетные направления этой деятельности; 

5. Разработать механизмы подготовки программ по предупреждению, 

минимизации и ликвидации инвазионных явлений; 

6. Обеспечить нормативно-правовые основы внедрения и применения 

системы оценки уровня опасности чужеродных видов; 

7. Усовершенствовать действующую нормативно-техническую 

документацию в тех отраслях хозяйства, которые связанны с интродукцией 

чужеродных видов; 

8.  Разрабатывать и внедрять программы по восстановлению 

аборигенной флоры и фауны для нарушенных территорий, уязвимых 

экосистем, территорий на которых были осуществлены мероприятия по 

ликвидации инвазионных чужеродных видов, минимизации их влияния. 

9.  Разработать пути нормативно-правового обеспечения экологической 

безопасности, в первую очередь в зонах повышенного экологического риска 

инвазионных явлений; 

10. Разработать программу по информационному обеспечению 

экологической безопасности от инвазионных явлений; 

11. Разработать механизм привлечения общественности к разработке, 

обсуждению и внедрению путей обеспечения экологической безопасности от 

инвазионных явлений; 

12. Разработать план по расширению международного 

сотрудничества в области обеспечения экологической безопасности от 

инвазионных явлений. 
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Выводы 

1. Необходимость и актуальность построения государственной системы 

обеспечения экологической безопасности от инвазионных чужеродных видов 

обусловлена значительными угрозами экологическому состоянию 

территорий Украины, здоровью населения и сохранению биоразнообразия в 

целом.  

2. Система контроля чужеродных видов в Украине как методически, 

так и организационно находится на низком уровне. Проблема 

предупреждения и минимизации инвазионных явлений в первую очередь 

должна быть решена на государственном уровне. Необходимо определение, 

обоснование и утверждение приоритетных направлений политики 

государства относительно чужеродных видов, а также разработка программ 

по предупреждению, минимизации и ликвидации инвазионных явлений.  

3. Предложенные рекомендации и мероприятия по формированию 

системы обеспечения экологической безопасности от инвазионных 

чужеродных видов требуют разработки нормативно-правовых основ для их 

реализации. 

4. Предложены концептуальные основы решения проблем, а также 

методические подходы обеспечения экологической безопасности от 

инвазионных явлений.  
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IMPROVEMENT OF THE SYSTEM OF PREVENTION AND 

MINIMIZATION OF INVASION PHENOMENA IN UKRAINE 

Changes in habitat due to anthropogenic activity, loss of biological diversity, 

deformed structure of the economy, shortcomings of the system of environmental 

management of the import of alien species in Ukraine over the past decades have 

led to the fact that almost the entire territory of the country affected by invasive 

species. To overcome a problem situation, the urgent development and 

implementation of a regulatory framework in the context of invasive species is 

necessary. 
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The control of invasive species should correspond the current level of 

development of invasive species regulation systems in foreign countries and ensure 

the implementation of a unified environmental policy of the country. 

The recommendations on building in Ukraine a prevention system and 

minimizing invasion phenomena based on the analysis of the country's regulatory 

and legal framework for alien species, the work of Ukrainian scientists, and taking 

into account European experience are given. The necessity of developing the 

Concept on invasive alien species which will help to form the foundations of 

"Strategy on invasive species of Ukraine" is substantiated. It is also necessary to 

develop a national action plan road map on ensure compliance by Ukraine with the 

obligations of international environmental agreements, conventions, protocols and 

programs to provide safe sustainable economic and social development of the 

country. 

The main directions that need to be developed for the practical 

implementation of the system goals are identified as a result of the analysis. In 

particular, they include the necessity to identify, substantiate and approve the 

priority directions of a country's policy regarding alien invasive species, develop a 

mechanism for preparing programs for the prevention, minimization and 

elimination of invasive phenomena. The tasks of development of ways of 

regulatory and legal support of environmental safety, primarily in areas of 

increased environmental risk of invasive phenomena; development in the country 

of the basic framework for the functioning of the state system for monitoring alien 

species; improvement of the current regulatory and technical documentation in the 

field of management associated with the introduction of alien species; development 

of a program for information support of environmental safety from invasive 

phenomena; expansion of international cooperation in the field of environmental 

safety; development and implementation of a risk assessment system for an alien 

species are also priorities. 

Key words: invasive organisms, alien species, ecological safety, normative 

regulation, biodiversity. 
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ОЦІНКА ЕКОСИСТЕМНИХ ПОСЛУГ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ 

УКРАЇНИ 

 

Розглянуті питання оцінки екосистемних послуг як одного з основних 

інструментів відновлення та раціонального використання екосистем, 

важливості включення економічної цінності екосистемних послуг до 

управлінських рішень у політиці сталого розвитку в Україні та світі. 

Наведено результати аналізу екологічного стану основних водних екосистем 

України і основні положення розробленої авторами Методики вартісної 

оцінки екосистемних послуг згідно з рекомендаціями ЄЕК ООН.  

Ключові слова: екосистеми, екосистемні послуги, оцінка 

екосистемних послуг, платежі за екосистемні послуги (ПЕП), сталий 

розвиток. 

 

Васенко А. Г., Миланич А. Ю. ОЦЕНКА ЭКОСИСТЕМНЫХ УСЛУГ 

ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ УКРАИНЫ  

В статье рассмотрены вопросы оценки экосистемных услуг как 

одного из основных инструментов восстановления и рационального 

использования экосистем, важности включения экономической ценности 

экосистемных услуг в управленческие решения для политики устойчивого 

развития в мире и Украине. Приведены результаты анализа экологического 

состояния основных водных экосистем Украины и ключевые положения 

разработанной авторами Методики стоимостной оценки оценки 

экосистемных услуг в соответствии с  рекомендациями ЕЭК ООН.  

Ключевые слова: экосистемы, экосистемные услуги, оценка 

экосистемных услуг, платежи за экосистемные услуги (ПЭУ), устойчивое 

развитие. 

Вступ 

Згідно з сучасними оцінками перехід суспільства до сталого розвитку 

неможливий без поступового відновлення природних екосистем та послуг, 

які ними надаються. У теперішній час у більшості країн світу зростає 

кількість ініціатив стосовно оцінки екосистемних послуг у негрошовому та 

грошовому вираженні, що відображається у Національних стратегіях та 
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планах дій. Тематика екосистемних послуг є відносно новою і у певній мірі 

дискусійною для України, але активно досліджується і має багато прикладів 

успішного практичного застосування в окремих країнах впродовж останніх 

десяти років. 

Актуальність. Порушення екосистем і, як наслідок, погіршення якості 

екосистемних послуг вважається однією з найбільших загроз для існування 

та сталого розвитку суспільства. Особливої актуальності дана тематика 

набула на початку ХХІ ст. у зв’язку з проведенням масштабних досліджень 

Міжнародної робочої групи у рамках Програми ООН і оприлюдненням 

комплексного Звіту «Оцінка екосистем на порозі тисячоліття» (Millenium 

Ecosystem Assessment, 2005 [1]), в якому проведено аналіз стану більшості 

екосистем, визначено причини їх деградації та перспективи збереження, 

викладено сутнісно-змістовну основу Концепції екосистемних послуг і 

запропоновано напрями її імплементації у діяльність економічних суб'єктів 

на різних ієрархічних рівнях господарювання для країн з різним рівнем 

економічного розвитку. Оцінка екосистемних послуг – один з пріоритетних 

кроків у здійсненні політики сталого розвитку, спрямованої, зокрема, на 

відповідальне споживання природних ресурсів. [1-9] 

Розроблення напрямку екосистемних послуг продовжувалося у проекті 

Європейського співтовариства TEEB (The Economics of Ecosystem and 

Biodiversity, 2010 – «Економіка екосистем і біорізноманіття» [2]), 

Нагойському протоколі Десятої наради Конференції Сторін Конвенції про 

біорізноманіття (2010), Загальній міжнародній класифікації екосистемних 

послуг CICES (Common Internetional Classification of Ecosystem Services, 2013 

[3]), а також у роботах окремих дослідників (Р. де Грут, Н. В. Дегтярь, 

С. М. Бобильов, В. М. Захаров та ін. [4 – 7].  

Основні методичні рекомендації ЄЕК ООН стосовно оцінки вартісної 

цінності екосистемних послуг викладені у таких міжнародних документах, як 

«Recommendations on Payments For Ecosystem Services in Integrated Water 

Resources Management» — «Рекомендації щодо плати за послуги екосистем у 

контексті комплексного управління водними ресурсами», підготовленому у 

рамках Конвенції про охорону та використання транскордонних водотоків та 

міжнародних озер ЄЕК ООН (Бонн, 2006 р.) [8] і матеріалах  TEEB (2010) [2].  

Впродовж останнього десятиліття Концепція екосистемних послуг 

визнана Світовим співтовариством одним з головних інструментів 

відновлення екосистем, стимулювання їх збереження та регулювання 

використання, а платежі за екосистемні послуги (ПЕП) - payment for 

ecosystem service - економічним інструментом обмеження неконтрольованого 

та безвідповідального втручання людини у природу й забезпечення 
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компенсації спричинених порушень, підтримання всіх функцій природного 

капіталу, реалізації національних стратегій сталого розвитку. [6, 8] Оцінка 

екосистемних послуг займає центральне місце у процесі розробки та 

впровадження платежів за екосистемні послуги з метою більш сталого 

управління ресурсами та прийняття поінформованих рішень й оптимального 

вибору щодо збалансування вимог економічної ефективності з більш 

широкими цілями забезпечення соціальної справедливості й рівності. 

Економіка довкілля пропонує вирішення даної проблеми шляхом 

присвоєння економічної цінності окремим екосистемним послугам. 

Наявність подібної оцінки дасть можливість у повній мірі оцінити 

ефективність природоохоронної діяльності, визначити економічні та 

екологічні ризики й загрози проектів освоєння різноманітних ресурсів, а 

також розміри збитків, спричинених діяльністю людини. На даний час у світі 

вже проведена значна робота з класифікації різних типів екосистемних 

послуг і методів їх економічної оцінки.  

Висновок міжнародної політичної та наукової спільноти про 

необхідність врахування економічної цінності природних екосистем та їх 

послуг як одного з базових ресурсів розвитку займає важливе місце серед 

шляхів подолання світової фінансово-економічної кризи. Проте, така задача 

потребує розробки та впровадження адекватних уніфікованих методик 

економічної оцінки екосистемних послуг на рівні підприємств, регіонів, 

територій, країн та глобальному рівні. Поряд з відомими позитивними 

прикладами розвитку ринків екосистемних послуг в окремих країнах, загалом 

у світі ще недостатньо діючих проектів стосовно впровадження системи 

платежів за екосистемні послуги. Вигоди, які забезпечуються екосистемами 

для населення та економіки, з одного боку загальновизнані, з іншого - не 

усвідомлюються й не оцінюються належним чином. 

У Національних звітах України у рамках впровадження Конвенції про 

біорізноманіття констатується погіршення стану довкілля в цілому, подальше 

забруднення водних джерел країни, у зв’язку з чим значна увага приділена 

розгляду тенденцій змін в основних екосистемах та оцінці їх стійкості. У 

Законі України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної 

політики до 2020 року», спрямованому на гармонізацію українського 

екологічного законодавства з ЄС, передбачена «імплементація підходу 

екосистемних послуг до 2020 року, оцінка екосистем і екосистемних послуг» 

[9].  

На протязі 2017-2018 рр. на замовлення Мінприроди України нами 

була виконана НДР «Наукове обґрунтування переліку водних екосистем, які 

забезпечують основні екосистемні послуги, та порядок здійснення оцінки 
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вартісної цінності їх біорізноманіття та розроблення рекомендацій щодо 

відновлення і збереження цих екосистем» [10, 11]. 

Виконана НДР містить матеріали за наступними напрямками:  

 аналіз вітчизняного та закордонного досвіду щодо відновлення й 

збереження водних екосистем і оцінки вартісної цінності їх основних 

екосистемних послуг, зокрема, біорізноманіття; 

 огляд загальних принципів оцінки екосистемних послуг; 

 аналіз законодавчої й нормативної бази України та країн світу з питань 

відновлення екосистем, у тому числі водних, і збереження їх послуг; 

 огляд інформації щодо екологічних ризиків екосистемних послуг; 

 наукове обґрунтування переліку водних екосистем України, які 

надають основні екосистемні послуги: забезпечення водою задовільної 

якості, рибогосподарські, рекреаційні з оцінкою їх сучасного стану; 

 визначення ролі заповідних територій у збереженні та покращенні 

основних екосистемних послуг водойм України; 

 огляд основних екосистемних послуг гідроекосистем, на яких 

проводились моніторингові дослідження УКРНДІЕП; 

 рекомендації щодо відновлення і збереження водних екосистем. 

У ході виконання НДР фахівцями УКРНДІЕП було складено два 

науково обґрунтовані переліки водних екосистем України річкових басейнів, 

які  забезпечують основні екосистемні послуги:   

1. «Перелік водних екосистем України з оцінкою щодо забезпечення 

води належної якості - основної екосистемної послуги гідроекосистем» - 

відповідно до результатів оцінки сучасного стану основних водних екосистем 

України за гідрохімічними й гідробіологічними показниками на основі 

моніторингової інформації Міністерства екології та природних ресурсів 

України (за 2009-2013 рр.) і державної мережі спостережень гідрометслужби 

(за 2014 р. - І півріччя 2017 р.), який складається з 4 частин: 

 перелік основних водних об’єктів України з оцінкою екологічного 

стану за гідробіологічними показниками; 

 оцінка якості води основних річкових басейнів та їх ділянок в Україні 

за індексами екологічної оцінки якості вод;  

 оцінка якості води водосховищ Дніпровського каскаду за індексами 

екологічної оцінки якості вод;  

 перелік досліджених малих річок України з найкращими та 

задовільними показниками якості води за середніми значеннями 

екологічних індексів. 

Перелік відображає загальний екологічний стан основних водойм 
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України та їх здатність до забезпечення якості води - основної екосистемної 

послуги гідроекосистем, від якої залежать інші послуги, і можуть бути 

корисними як для визначення водойм, здатних забезпечувати найбільш якісні 

послуги гідроекосистем, так і водних об’єктів, що потребують невідкладного 

покращення екологічного стану, а також для оцінки ефективності здійснення 

природоохоронних заходів.   

2. «Перелік основних водних екосистем у складі заповідних територій 

України, які забезпечують збереження генетичних ресурсів біорізноманіття 

та інші послуги» - за наявними відомчими даними, що складається з 2 

частин: 

 перелік територій ПЗФ України, які забезпечують основні послуги 

водних екосистем, за басейнами головних річок;  

 перелік водних екосистем, які забезпечують основні екосистемні 

послуги у складі екомережі України. 

Матеріали зазначеного Переліку містять докладну інформацію щодо 

водних екосистем України у складі територій ПЗФ різних рівнів за басейнами 

річок та адміністративними областями, а також відносно особливо цінних 

водних об’єктів у складі екомережі.   

Проведений аналіз показав, що екологічний стан більшості 

поверхневих водних об’єктів України хоч і дозволяє забезпечення більшості 

екосистемних послуг, але не гарантує їх якісного рівня, а у низці випадків 

робить ці послуги пов’язаними з ризиками або унеможливлює їх взагалі. 

Зокрема: 

1. Результати оцінки екологічного стану основних річок і водосховищ 

України, виконаної за гідробіологічними показниками: фітопланктоном, 

зоопланктоном, фітобентосом і макрозообентосом згідно з даними 

Центральної геофізичної обсерваторії України (ЦГО) свідчать, що на 

більшості водних об’єктів України у період 2014 – І півріччя 2017 рр. за 

загальною оцінкою якості вод спостерігалося помірне забруднення, ІІІ клас 

якості вод – «помірно забруднені води». Проте, в окремих випадках отримані 

результати свідчили як про нижчий рівень забруднення, так і про значно 

вищий.  

Найкраща здатність до надання головної послуги водних екосистем - 

забезпечення водою належної якості – відмічена головним чином у річках 

басейнів Дунаю (Тиса, Латориця, Прут), Дністра (Бистриця Солотвинська) і 

Дніпра (Вільшанка, Горинь, Десна, Ірша, Ірпінь, Недра, Остер, Рось, Стир, 

Тетерів, Трубіж, Тясьмин, Устя), якість води яких відповідала переважно II 

та II-III класам якості вод – відповідно «чисті» й між «чистими» та «помірно 
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забрудненими», а подекуди навіть I, I-II класам – відповідно «дуже чисті» та 

між «дуже чистими» й «чистими».  

На більшості водних об’єктів України у період 2014 – І півріччя 2017 

рр. за загальною оцінкою якість вод відповідала ІІІ класу – «помірно 

забруднені»: головним чином у Дніпровському басейні (р. Дніпро та 

більшість приток, усі водосховища Дніпровського каскаду), Дністровському 

водосховищі, значній кількості створів Південного Бугу, Сіверського Дінця, 

на окремих ділянках Дністра, Дунаю, Західного Бугу. Слід зазначити, що 

показники якості води на рівні III-IV класу - між «помірно забруднені» та 

«забруднені» - спостерігалися в усіх досліджених річкових басейнах. 

Вищі рівні забруднення за гідробіологічними показниками (від IV 

класу -«забруднені» - до V-VI класів - між «брудні» та «дуже брудні») 

відмічались постійно в р. Полтва (басейн Західного Бугу), у більшості створів 

річок Приазов’я та басейну р. Сіверський Донець, в окремих випадках - у 

басейнах Дністра (р. Дністер, р. Стрий, р. Тисьмениця, р. Бистриця 

Солотвинська), Дніпра (р. Стир, р. Мокра Московка, р. Інгулець), Південного 

Бугу (р. Інгул), що відображає погіршення здатності даних водойм до 

надання їх основної екосистемної послуги та необхідність заходів щодо 

покращення екологічного стану. 

2. Аналіз моніторингової інформації щодо річкових басейнів України 

за гідрохімічними показниками (2014-2017 рр.), підтверджує висновки 

фахівців Центральної геофізичної обсерваторії стосовно інтенсивного 

забруднення переважної більшості поверхневих вод країни: якість води не 

відповідала нормативам за такими найбільш розповсюдженими речовинами, 

як сполуки важких металів (сполуки марганцю, міді, цинку, заліза 

загального, хрому шестивалентного), а також азотом амонійним і нітритним. 

Встановлено, що в цілому відносно нижчі концентрації забруднюючих 

речовин були відзначені у Каховському водосховищі та р. Дніпро, а 

гідрохімічний стан басейнів Західного Бугу, Дунаю, Дністра, на відміну від 

гідробіологічних показників, характеризувався як досить забруднений. Разом 

з тим, у більшості річкових басейнів спостерігалася тенденція до зменшення 

або повної відсутності у воді фенолів та нафтопродуктів, крім річок 

Приазов’я. 

3. Аналіз відомчої моніторингової інформації Міністерства екології та 

природних ресурсів України (2009-2013 рр.) також свідчить, що у більшості 

водних об’єктів перевищувалися рівні господарсько-побутових ГДК 

(найчастіше за БСК5 і ХСК) і рибогосподарських ГДК (найчастіше за БСК5, 

вмістом важких металів, нафтопродуктів, СПАР і сполук біогенних 

елементів), а у деяких випадках і ГДК води для зрошення. Це знижує якість 
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екосистемних послуг, пов’язаних із використанням води як природного 

ресурсу: забором води, рекреацією, розведенням та виловом риби тощо.  

Зокрема, практично в усіх річкових басейнах України нижні (південні) 

ділянки характеризувалися перевищеннями показників середньої 

мінералізації як мінімум бажаних рівнів ГДК для зрошення, що знижує якість 

відповідних екосистемних послуг. Також, ще більшою мірою, це стосується 

груп приазовських і причорноморських річок. Водосховища Дніпровського 

каскаду, з огляду на хімічний склад води, на низькому рівні забезпечують 

якість таких екосистемних послуг, як:  

 рекреація та постачання прісної води для питного водоспоживання (за 

перевищенням господарсько-побутових ГДК); 

 формування середовища мешкання риб для рибного господарства й 

промислу (за перевищенням рибогосподарських ГДК); 

 постачання прісної води для потреб тваринництва (за перевищенням 

господарсько-побутових ГДК та ГДК для водопою худоби); 

 збереження біорізноманіття, формування середовища мешкання 

гідробіонтів, приймання стічних вод і самоочищення (за перевищенням 

екологічних нормативів); 

 збереження біорізноманіття, формування середовища мешкання 

гідробіонтів, фотосинтез і кругообіг речовини й енергії (за ознаками 

«цвітіння» вод). 

У водосховищах Дніпровського каскаду, які є найбільшими 

поверхневими водними об’єктами та головним джерелом водних ресурсів 

України, відмічені періодичні випадки дефіциту кисню, характерні ознаки 

зниження якості води внаслідок «цвітіння», а також значна ймовірність 

вторинного забруднення вод речовинами, накопиченими у донних відкладах, 

що свідчить про ймовірність існування на цих водосховищах додаткових 

загроз збереженню біорізноманіття та забезпеченню інших екосистемних 

послуг. 

Води узбережних акваторій Азовського та Чорного морів, а також 

чорноморських і дунайських лиманів мають погану якість за низкою 

показників. Відповідно до цього, невисокою можна вважати якість всіх 

екосистемних послуг, які залежать від якості води. 

За середніми рівнями показників якість вод більшості проаналізованих 

ділянок річкових басейнів України (за винятком нижньої ділянки 

р. Сіверський Донець та групи Приазовських і Причорноморських річок) не 

перевищувала верхньої межі 3 категорії екологічної оцінки, а отже, можна 

вважати, що передумови для екосистемних послуг, пов’язаних із якістю води 
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як природного ресурсу, середовища існування біоти, компоненту природних 

екосистем та осередку процесів самоочищення в цілому (крім згаданого 

винятку) забезпечуються. Проте, середні з найгірших індексів в усіх 

випадках перевищували вказану межу, що свідчить про розповсюджені 

порушення цих умов і, таким чином, про посередній рівень якості 

відповідних екосистемних послуг, а також про те, що вони пов’язані з 

ризиком.  

4. Згідно з виконаною оцінкою екологічного стану за середніми 

значеннями екологічних індексів близько 65 % малих річок України, на яких 

проводились систематичні спостереження, виявилися придатними надавати 

одну з головних екосистемних послуг водних об’єктів – забезпечення водою 

належної якості. Проте, для 35 % від загальної кількості обстежених річок 

існує загроза втрати можливості забезпечення цієї послуги за умов невжиття 

своєчасних природоохоронних заходів.  

Загалом аналіз наявної моніторингової інформації свідчить про 

достатньо високі рівні забруднення річкових басейнів, гирлових і морських 

вод Чорного та Азовського морів у межах України за гідрохімічними й 

гідробіологічними показниками, що погіршує здатність більшості водойм 

України до надання основної послуги водних екосистем – забезпечення 

водою належної якості – у повному обсязі потужного водоресурсного 

потенціалу держави і вимагає невідкладних заходів щодо відновлення 

екологічного стану та покращення якості води. 

Аналіз наявної інформації стосовно оцінки екосистем і введення різних 

схем платежів за екосистемні послуги [5-8 та ін.] свідчить про те, що у 

теперішній час держава стоїть перед викликами та потребами сучасної 

модернізації принципів екосистемного управління, яка може відбуватися на 

засадах залучення України до міжнародних тенденцій включення послуг 

природних екосистем у механізми економічного розвитку, що вимагає 

відповідної економічної оцінки цих послуг. Вартісна оцінка екосистемних 

послуг та включення останніх у реальний ринковий обіг сприятимуть 

створенню надійного фундаменту ефективних економічних механізмів 

попередження подальшої деградації та поступового відновлення як місцевих, 

так і глобальних екосистемних послуг.  

Відповідно до методичних рекомендацій ЄЕК ООН [2, 8] та аналізу 

світового досвіду використання методів оцінки вартості екосистемних послуг 

розроблено «Методику оцінки вартості екосистемних послуг» [11] як один з 

перших кроків на шляху ознайомлення з принципами оцінки екосистемних 

послуг і врахування цінності природи у процесі прийняття управлінських 

рішень відносно використання ресурсів екосистем та їх збереження.  
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Згідно з Методикою економічний аналіз екосистемних послуг 

складається з 4-х основних етапів: 

І. Виявлення відповідних екосистемних послуг - на підставі 

спеціальних наукових досліджень, всебічного аналізу моніторингової 

інформації щодо стану конкретних екосистем, експертних оцінок; 

ідентифікація екосистемних послуг за допомогою відповідних індикаторів; 

визначення меж – як екосистем, так і груп людей, які користуються їх 

послугами; оцінка послуг у фізичних і грошових одиницях; оцінка 

альтернативних варіантів використання екосистем через уявлення щодо 

потенційних збитків, яких можуть зазнати інші види послуг при виборі на 

користь одного з них.  

ІІ. Виявлення основних зацікавлених сторін – постачальників 

(власників) і користувачів (споживачів) екосистемних послуг (національні 

уряди, місцеві органи управління, громадські групи, окремі землевласники, 

комерційні підприємства, неурядові організації (НУО), донори). 

ІІІ. Оцінка чистої віддачі від екосистемних послуг - сукупної чистої 

віддачі від реалізації того чи іншого сценарію внаслідок зміни виду 

використання даних екосистем або управління ними - виконується із 

застосуванням різних методів вартісної оцінки, з яких рекомендуються: 

- традиційний метод – порівняльний аналіз витрат і результатів;  

- інші аналітичні методи (у середньостроковій/довгостроковій 

перспективі, яка повинна бути чітко позначена) – залежно від наявної 

інформації та загальних обставин проведення оцінки, зокрема: аналіз за 

кількома критеріями (АКК),  аналіз ефективності витрат (АЕВ), аналіз 

корисності витрат (АКВ).  

ІV. Аналіз і оцінка розподілу витрат і благ серед основних зацікавлених 

сторін, розроблення пакету компенсаційних заходів: 

- визначення отримувачів вигоди від екосистемних послуг і тих, хто 

понесе витрати, - яким чином витрати та вигоди будуть розподілятися між 

різними зацікавленими сторонами, які користуються екосистемними 

послугами;  

- проведення переговорів зацікавлених сторін щодо використання 

екосистемних послуг і, відповідно, цін на дані послуги, урахування 

соціально-політичних наслідків – за участю потенційних ринкових партнерів 

і залученням експертів;  

- вирішення (із залученням усіх зацікавлених сторін) питань 

фінансування і виплати компенсації групам, для яких доступ до природних 

ресурсів або екосистемних послуг буде обмежений за допомогою 

інструментів політики економічного інформування, зокрема:  
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 субсидії, податки, платежі за екосистемні послуги; 

 регулювання доступу до екосистемних послуг та їх використання; 

 інституційні заходи (розробка правил, програм, планів 

дій, регламентація розподілу та використання, підвищення 

ефективності, виявлення альтернативних або додаткових джерел);   

 визначення важливості біорізноманіття; 

 створення та укріплення законодавства у сфері охорони довкілля; 

 добровільна екологічна сертифікація та маркірування. 

- урахування можливості періодичного перегляду оцінки, виконаної 

раніше, оскільки цінність екосистемних послуг з часом може змінюватися. 

Розроблена «Методика оцінки вартості екосистемних послуг» може 

використовуватися при розробці природоохоронних заходів щодо 

відновлення та збереження екосистем України, зокрема водних, та 

підвищення якості їх послуг, сприятиме врахуванню цінності природи у 

процесі прийняття управлінських рішень.  

 

Висновки 

Підсумовуючи огляд наявної інформації стосовно екологічного стану 

екосистем, зокрема основних водних екосистем України, та оцінки їх послуг, 

слід зазначити наступне.  

1. Проведений авторами аналіз екологічного стану водних екосистем 

України показав, що в цілому держава має потужний природний потенціал 

для забезпечення усіма основними послугами водних екосистем, який 

потребує відновлення, захисту від руйнації та збереження. Для більшості 

водних екосистем України необхідні невідкладні заходи, спрямовані на 

покращення екологічного стану та запобігання його порушенню з метою 

підвищення якості екосистемних послуг, сприяння сталому розвитку в 

цілому, наближення екологічної політики держави до країн Євросоюзу. 

2. Дослідження та покращення стану екосистем і послуг, які вони 

забезпечують, є актуальним напрямком сучасної науки та екологічної 

політики провідних країн світу. Відсутність або недостатня обґрунтованість 

вартісного вираження цінності природи є однією з причин надмірної 

експлуатації природних ресурсів з метою отримання швидкої вигоди, що у 

теперішній час визнано як серйозна загроза добробуту людства, оскільки 

призводить до виснаження екосистем.  

3. Вартісна оцінка екосистемних послуг і включення їх у реальний 

ринковий обіг визнані у світі ефективним економічним механізмом 
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попередження подальшої деградації та поступового відновлення як місцевих, 

так і глобальних екосистемних послуг.  

4. Відповідно до методичних рекомендацій ЄЕК ООН розроблено 

«Методику оцінки вартості екосистемних послуг» як один з перших кроків на 

шляху ознайомлення з принципами оцінки екосистемних послуг і врахування 

цінності природи у процесі прийняття управлінських рішень відносно 

використання ресурсів екосистем та їх збереження. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ САМООЧИЩЕННЯ ВОДНИХ 

ОБ’ЄКТІВ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (НА ПРИКЛАДІ ОЗЕР 

ЛИМАНСЬКОЇ ГРУПИ І ДІЛЯНКИ Р. СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ) ЗА 

МІКРОБІОЛОГІЧНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 

 

Проведені дослідження процесів самоочищення озер Лиманської групи  

(Чайка, Комишувате, Личове) та ділянок басейну Сіверського Донця 

(смт. Червоний Донець, с. Черкаський Бішкин). Встановлені мікробіологічні 

показники для аналізу води досліджених озер та ділянок р. Сіверський 

Донець. Визначені санітарно-бактеріологічні показники: загальне мікробне 

число (ЗМЧ), бактерії групи кишкової палички (БГКП), коліфаги, патогенні 

ентеробактерії (у т.ч. роду Сальмонела). Встановлена потенційна 

самоочисна здатність досліджених водних об’єктів за мікробіологічними 

показниками. 

Ключові слова: озера Лиманської групи, р. Сіверський Донець, 

антропогенний вплив, санітарно-бактеріологічний стан, процеси 

самоочищення. 

 

Васенко А. Г., Зинченко И. В., Карлюк А. А. ИССЛЕДОВАНИЕ 

ПРОЦЕССОВ САМООЧИЩЕНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ХАРЬКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ (НА ПРИМЕРЕ ОЗЕР ЛИМАНСКОЙ ГРУППЫ И УЧАСТКА 

Р. СЕВЕРСКИЙ ДОНЕЦ) ПО МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИМ 

ХАРАКТЕРИСТИКАМ 

 Проведен санитарно-бактериологический анализ проб воды из разных 

участков бассейна Северского Донца (пгт. Червоный Донец, с. Черкасский 

Бишкин) и озер Лиманской группы (Чайка, Камышеватое, Лычевое). Для 

оценки санитарно-бактериологического состояния исследуемых водных 

объектов определено общее микробное число (ОМЧ), бактерии группы 

кишечной палочки (БГКП), колифаги, патогенные энтеробактерии (в т.ч. 

рода Сальмонелла) и проведена идентификация условно-патогенных 

энтеробактерий. Рассчитана потенциальная самоочищающаяся 
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способность исследованных водных объектов по микробиологическим 

показателям. 

Ключевые слова: озера Лиманской группы, р. Северский Донец, 

антропогенное воздействие, санитарно-бактериологическое состояние, 

процессы самоочищения. 

 

Актуальність. Озера Лиманської групи: оз. Чайка, оз. Комишувате, 

оз. Личове, знаходяться в зоні впливу Зміївської ТЕС, що спеціалізується на 

виробництві теплової та електричної енергії на базі органічного палива та 

входить до переліку екологічно небезпечних об’єктів. Озера відносяться до 

заплавних терас долини ріки Сiверський Донець, що поєднані між собою 

протоками: оз. Комишувате – оз. Чайка; оз. Чайка – оз. Личове; оз. Личове – 

р. Сіверський Донець.  

Озера Лиманської групи Комишувате, Чайка, Личове привернули увагу 

дослідників ще на початку 21-го сторіччя. Вже на той час виникла 

необхідність їх дослідження в умовах посиленого антропогенного тиску. 

Основні наслідки антропогенного впливу відображені в роботах 

Васенко О. Г., Єрмоленко В. А., Колісника А. В. та інших [1-2]. За останні 

роки змінились, як природні умови так і антропогенне навантаження на озера 

Лиманської групи, тому актуальним є проведення аналізу хімічного та 

мікробіологічного забруднення водних об’єктів внаслідок діяльності 

Зміївської ТЕС. 

Метою досліджень є оцінка санітарно-бактеріологічного стану озер 

Лиманської групи та ділянки річки Сіверський Донець, що знаходяться в зоні 

впливу Зміївської ТЕС; аналіз самоочисної здатності води досліджених 

водних об’єктів за мікробіологічними показниками. 

Матеріали і об’єкти  досліджень. Проведено хімічний та санітарно-

бактеріологічний аналізи проб води з різних ділянок басейну Сіверського 

Донця (смт. Червоний Донець, с. Черкаський Бишкин) та озер Лиманської 

групи (Комишувате, Чайка, Личове) (рис.1).  

Для оцінювання санітарно-бактеріологічного стану досліджуваних 

водних об’єктів визначено загальне мікробне число, бактерії групи кишкової 

палички, коліфаги та ідентифіковані патогенні ентеробактерії. 

Облік Загального мікробного числа (ЗМЧ) проби води проводився з її 

децимального розбавлення, прямим посівом на поживний агар, в умовах 

інкубації за температурою 22 ± 1°С та 37 ± 1°С. Визначення бактерій 

кишкової палички проводили на середовищах Ендо та лактозо-пептоному 

агарі. Ідентифікацію та тестування ентеробактерій проводили на 

середовищах Кліглера, Сімонса, глюкозо-пептонному агарі. Визначення 
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патогенних ентеробактерій проводили на магнієвому середовищу, вісмут-

агарі і середовищі з лізином. Наявність коліфагів  визначали на поживному 

агарі [4]. 

 

 

Рисунок 1 – Карта-схема району проведення досліджень 

Проби води з об’єктів дослідження відбирали навесні, улітку та восени 2017-

2018 рр. [3]. 

 

Хімічне аналізування проводили за інтегральними показниками 

хімічного споживання кисню (ХСК) та біологічного споживання кисню 

(БСК5).  

Сапрофітні мікроорганізми, що належать до різних таксономічних груп 

та утилізують продукти розпаду органічних речовин, визначали як 

додатковий показник ступеню забруднення водного середовища. ЗМЧ, яке 

визначали при температурі інкубації (37±1)°С – це індикаторна група 

мікроорганізмів, що містить  аллохтонну мікрофлору, яка потрапляє у 

водойму в результаті антропогенного або біологічного забруднення, 

переважно фекального. ЗМЧ, яке визначали при температурі інкубації 

(22±1)°С – це група природних автохтонних мікроорганізмів, що відносяться 

до природної мікрофлори цієї водойми, а також можуть містити мікрофлору 

антропогенного походження (аллохтонну).  
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Для оцінювання санітарного стану поверхневих водних об’єктів, що 

досліджувались, визначали бактерії групи кишкової палички, водні віруси –

коліфаги, умовно-патогенні та патогенні ентеробактерії (у т.ч. 

р. Сальмонела).  

Бактерій групи кишкової палички (БГКП) складають санітарно-

показові мікроорганізми та є індикатором фекального забруднення 

середовища. До БГКП відносяться лактозопозитивні кишкові палички (ЛПК), 

вміст яких лімітується санітарним законодавством. 

Для підтвердження фекального, а також, вірусного забруднення води 

визначали наявність коліфагів. При наявності коліфагів у пробі 

досліджуваної води відбувалася контамінація фагів і клітин кишкової 

палички, що спостерігалося  у вигляді бляшок (зон відсутності зростання) на 

діагностичному середовищі.  

Результати дослідження. Результати визначення кількості 

сапрофітних бактерій представлені на рис. 2.  

 

 
Рисунок 2 – ЗМЧ сапрофітних бактерій 

 

1 - ЗМЧ при температурі (22±1)°С (автохтонні мікроорганізми); 

2 - ЗМЧ при температурі (37±1)°С (аллохтонні мікроорганізми) 
 

Для визначення інтенсивності самоочищення досліджених водних 

об’єктів за мікробіологічними показниками був розрахований коефіцієнт 

самоочищення, який виражається у відношенні кількості автохтонних 

мікроорганізмів (ЗМЧ 22°С) до кількості аллохтонних мікроорганізмів (ЗМЧ 

37°С). Якщо спостерігаються процеси самоочищення,  значення коефіцієнту 
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наближається до 4-х і вище [5]. Результати дослідження представлені у 

таблицях 1 та 2. 

З даних таблиць видно, що загальне мікробне число, у цілому, 

відповідає щільності сапрофітних мікроорганізмів для досліджених сезонів 

 

Таблиця 1 – Результати визначення загального мікробного числа сапрофітних бактерій в 

озерах Лиманської групи 

Пункти відбору 

проб 

Число сапрофітних бактерій, КУО/см3 

Автохтонна мікрофлора 

за температурою (22±1)°С 

Аллохтонна мікрофлора 

за температурою (37±1)°С 

Весна Літо Осінь Осінь Весна Літо Осінь Осінь 

2017 р. 2018 р. 2017 р. 2018 

р. 

оз. Комишувате 1944 20000 1650 33000 1044 12000 580 19000 

оз. Чайка  

(об’єднаний стік) 
1072 29000 4680 12300 762 14000 1300 8700 

оз. Чайка  

(насосна станція) 
986 9000 1900 11200 792 4000 528 6100 

оз. Личове 1196 16000 2800 11000 748 9000 718 6300 

 

Таблиця 2 – Результати визначення загального мікробного числа сапрофітних бактерій у 

р. Сіверський Донець 

Пункти відбору 

проб 

Число сапрофітних бактерій, КУО/см3 

Автохтонна мікрофлора 

за температурою (22±1)°С 

Аллохтонна мікрофлора 

за температурою (37±1)°С 

Весна Літо Осінь Осінь Весна Літо Осінь Осінь 

2017 р. 2018 

р. 

2017 р. 2018 р. 

р. Сіверський Донець 

(с. Черкаський 

Бишкин) 

2980 18000 1560 66100 2100 10000 890 22000 

р. Сіверський Донець 

(смт.Червоний Донець) 
1108 28000 1370 19200 840 13000 110 311 

 

Встановлено, що коефіцієнт самоочищення (ЗМЧ (22°С)/ЗМЧ (37°С)) 

для досліджуваних проб води озер та  р. Сіверський Донець навесні та влітку 

досить низький бо знаходився у межах 1,2 – 2,3, що свідчить про наявність 

антропогенного забруднення. Коефіцієнт самоочищення в осінній період при 

температурі (6–7)°С збільшився та коливався у межах від 3,6 до 4,4, що 

свідчить про тенденцію до природного відновлення води озер Чайки, Личове 

та річки Сіверський Донець (смт.  Червоний Донець). В осінній період при 
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температурі (25–29)°С  2018 р. коефіцієнт самоочищення складав від 1,4 до 

1,8, що свідчить про гальмування процесів самоочищення (рис. 3).  

 

Рисунок 3 – Інтенсивність процесу самоочищення досліджених водних об'єктів 
 

За період дослідження визначали забруднення води за інтегральними 

показниками ХСК і БСК5. Результати дослідження надані у таблиці 3. 

Згідно з даними таблиці 3, можна зазначити, що в ряді водних об’єктів 

значення ХСК та БСК5 свідчать про велику кількість у воді речовин, які 

окислюються, у тому числі органічного походження 
 

Таблиця 3 – Результати визначення органічних речовин в озерах Лиманської групи та 

річці Сіверський Донець (2017 та 2018 рр.) 

Пункти відбору 

проб 

БСК5, мгО2/дм3 ХСК, мгО/дм3 

Весна  Літо Осінь Осінь Весна  Літо Осінь Осінь 

 2017 р. 2018 р. 2017 р. 2018 р. 

оз. Комишувате 1,60 2,35 9,28 9,84 60 116 123 119 

оз. Чайка 

(об’єднаний стік) 
2,56 2,82 1,28 11,04 23 14 51 75 

оз. Чайка  

(насосна станція) 
6,08 6,59 7,52 16,92 38 99 73 75 

оз. Личове 4,64 6,90 7,84 18,72 36 154 73 119 

р. Сіверський 

Донець 

(с. Черкаський 

Бишкин) 

1,44 5,64 0,96 6,24 52 30 60 23 

р. Сіверський 

Донець 

(смт.Червоний 

Донець) 

1,44 1,88 1,44 1,68 10 43 56 52 
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В озерах Лиманської групи відмічені високі значення БСК5 у вересні 

2018 р. що, ймовірно, пов’язані з антропогенним та вторинним  

забрудненням у наслідок евтрофікації  («цвітіння») води в умовах досить 

високого температурного режиму – (20–24)°С.  

Озеро Комишувате приймає забруднені води з оз. Світличне, що 

знаходиться у зоні інтенсивного присадибного господарства, цьому є 

підтвердженням значення ХСК (табл. 3)  та інтенсивний розвиток аллохтоної 

мікрофлори. Отриманий коефіцієнт самоочищення (ЗМЧ 22°/ЗМЧ 37°С) 

досить низький в усі досліджені сезони, що свідчить про низький рівень 

самоочищення води сапрофітними бактеріями. Це кореспондується з даними 

табл. 2 – при наявності у воді високих значень органічних сполук, 

спостерігалася велика кількість аллохтонної мікрофлори, як наслідок 

антропогенного забруднення (приймання стоку з вище розташованих озер), 

проведення меліоративних робіт та поступовим обмілінням цього озера. 

Озеро Чайка зазнає найбільшого техногенного тиску, так як озеро 

приймає стічні води від очисних споруд та від дренажного каналу 

золовідвалу. 

Озеро Личове приймає забруднені води оз. Чайка. Процеси 

самоочищення в озері Чайка та Личове спостерігалися лише восени при 

температурі (6–8)°С. Навесні та влітку водні об’єкти не справлялися з 

антропогенним навантаженням (коефіцієнт самоочищення дорівнював 1,2 – 

2,3), що пов’язано з прийманням стічних вод, неорганізованого поверхневого 

стоку та, як наслідок евтрофікації  («цвітіння») води в умовах досить 

високого температурного режиму – (18–30)°С.  

В р. Сіверський Донець в районі с. Черкаський Бишкин та смт. 

Червоний Донець процеси самоочищення за рахунок мікроорганізмів  

навесні та влітку при температурі (17–26)°С відбувалися досить повільно. В 

районі смт. Червоний Донець в осінній сезон при температурі (7–8)°С 

процеси самоочищення проходили інтенсивніше, цьому є підтвердженням 

значення БСК (табл. 3).  

Для оцінювання санітарного стану поверхневих водних об’єктів, що 

досліджувались, були визначені бактерії групи кишкової палички, водні 

віруси– коліфаги, умовно-патогенні та патогенні ентеробактерії ( у т.ч. р. 

Сальмонела).  

Бактерій групи кишкової палички (БГКП) складають санітарно-

показові мікроорганізми та є індикатором фекального забруднення 

середовища. До БГКП відносяться лактозопозитивні кишкові палички (ЛПК), 

вміст яких лімітується санітарним законодавством. Наявність їх в стічних 

водах в наднормативних значеннях свідчить про фекальне забруднення 
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(рис. 4). Їх вміст не повинен перевищувати 5000 – 10000 клітин в 1 куб. дм 

(залежно від призначення водного об'єкту) [6]. 

 

 

Рисунок 4 – Бактерій групи кишкової палички  

Червоні колонії ознака лактозопозитивних кишкових паличок, 

Блідні колонії – умовно-патогенних ентеробактерій 

 

Найбільша щільність ЛКП спостерігалася в озерах Комишувате, Чайка 

в районі об’єднаного стоку, Личове та в р. Сіверський Донець  (смт. 

Червоний Донець). БГКП присутні в усіх досліджених водних об’єктах в усі 

сезони, що свідчить про постійний вплив антропогенного забруднення.  

Результати визначення кількості колонієутворюючих одиниць (КУО) 

бактерій представлені на рис. 5 

Найбільш забрудненими за показником ЛКП спостерігалися проби 

води, що були відібрані в 2017 р. навесні з р. Сіверський Донець в районі 

с. Черкаський Бішкин, в оз. Комишувате та в оз. Чайка (об’єднаний стік), 

влітку - р. Сіверський Донець в районі с. Черкаський Бішкин, в 

оз. Комишувате, в оз. Личове та восени – в оз. Комишувате, оз. Чайка, в 

оз. Личове – перевищення нормативних показників для водних об’єктів у 

пунктах культурно-побутового водокористування навесні складає у 9 раз, 8 

 раз, 7 раз, улітку 16 разів, 14 разів, 17 разів та восени 12 разів, 10 разів, 18 

разів. 
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Рисунок 5 – Наявність бактерій групи кишкової палички в досліджуваних водних об’єктах 

 

 

Восени 2018 р. спостерігалося високий рівень забруднення води за 

показником ЛКП в оз. Комишувате, оз. Чайка, в оз.  Личове та на обох 

ділянках р. Сіверський Донець. 

Високий рівень ЛКП в оз. Комишувате в першу чергу пов'язаний з 

надходження води з оз. Світличне, що знаходиться у зоні 

інтенсивного присадибного господарства та приймає неорганізований 

дощовий стік з селищ. Враховуючи те, що в оз. Чайку скидають ливневі води, 

стічні води Зміївської ТЕС, смт. Слобожанське та в озеро надходить вода з 

оз. Комишувате, то вміст ЛКП в районі об’єднаного стоку також значно 

високий.  

Наявність патогенних ентеробактерій в р. Сіверський Донець та 

озерах Чайка, Комишувате та Личове за даний період не виявлено. Для 

підтвердження фекального, а також, вірусного забруднення води визначали 

наявність коліфагів (рис. 6).  
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Рисунок 6 – Бляшки (БУО) контамінації фагів і клітин кишкової палички 

 

Результати визначення коліфагів в досліджених пробах надані у 

табл. 4.  
 

Таблиця 4 – Визначення коліфагів  кишкової палички в досліджуваних пробах 

 

З даних таблиці 4 видно, що у весняний період в озері Комишувате 

наявність коліфагів складала 450 БУО/дм3, що перевищує нормативні 

значення (100 БУО/дм3) у 4,5 рази і свідчить про фекальне та можливе 

вірусне забруднення водного об’єкту. В інших пробах, які досліджувались, 

коліфаги не виявлені. У літній період коліфаги не знайдені лише в оз. Чайки 

(насосна станція). В інших пробах спостерігалося перевищення нормативних 

значень показника: в оз. Личове в 7,2 рази, в оз. Чайка (об'єднаний стік) в 1,8 

рази, в оз. Комишувате в 4,5 рази, в р. Сіверський Донець (смт. Червоний 

Пункти відбору 
проб 

Наявність коліфагів, БУО/дм3 

Весна 
2017 

Літо 
2017 

Осінь 
2017 

оз. Комишувате 450 450 180 

оз. Чайка (об’єднаний стік) відсутні 180 <100 

оз. Чайка (насосна станція) відсутні відсутні 150 

оз. Личове відсутні 720 <180 

р. Сіверський Донець 
(с.Черкаський Бишкин) 

відсутні 270 <100 

р. Сіверський Донець (смт. 
Червоний Донець) 

відсутні 270 <180 
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Донець та с. Черкаський Бішкин) в 2,7 рази. Восени коліфаги виявлені в усіх 

досліджених об’єктах. Відмічено перевищення нормативних значень 

показника в оз. Личове та Комишувате в 1,8 рази, в оз.  Чайка (насосна 

станція) в 1,5 рази, у р. Сіверський Донець (смт. Червоний Донець) в 1,8 рази. 

 

Висновки 

В результаті проведеного санітарно-бактеріологічного аналізу води 

озер Комишувате, Чайки, Личове та ділянки р. Сіверський Донець з 2017 – 

2018 рр. в усіх досліджених водних об’єктах спостерігалися бактерії групи 

кишкової палички, у тому числі, лактозо позитивні, які значно перевищували 

нормативні значення (2 - 17 разів), що встановлені державним санітарним 

законодавством для води поверхневих водних об’єктів. У більшості 

досліджених проб виявлена наявність коліфагів, значення яких перевищували 

нормативні вимоги.  

У всіх пробах виявлені умовно-патогенні ентеробактерії, які можуть 

являти потенційну загрозу здоров’ю людини, проте патогенні ентеробактерії, 

у тому числі роду сальмонела, не визначені.  

Визначений мікробіологічний коефіцієнт самоочищення свідчить про 

наявність біологічного та хімічного забруднення та повільні процеси 

самоочищення води в досліджених озерах та на ділянках р. Сіверський 

Донець. 

Встановлено, що в осінній період при температурі (6–7)°С 

співвідношення ЗМЧ 22°/ЗМЧ 37°С наближається до 4-х, що свідчить про 

позитивну динаміку процесів самоочищення води оз. Чайка, Личове та 

р. Сіверський Донець в районі смт. Червоний Донець. 

Озеро Чайка зазнає найбільшого техногенного тиску внаслідок скиду  

стічних вод від очисних споруд та від дренажного каналу золовідвалу. 

Процеси самоочищення в дослідженому озері за мікробіологічним 

показником спостерігалися лише восени при температурі (5–8)°С, а в інші 

сезони водний об’єкт не справлявся з антропогенним навантаженням 

(коефіцієнт самоочищення дорівнював 1,2 - 2,3).  

Отримані дані свідчать про необхідність впровадження окремих 

науково-обґрунтованих природоохоронних заходів із забезпечення 

задовільного екологічного та санітарного стану досліджених озер і 

запобігання забруднення річки Сіверський Донець. 
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and  Seversky Donets River are hydrologically interconnected. The purpose of the 

research is to provide scientifically sound information on the sanitary-

bacteriological state of natural waters and to preserve the quality of water under 

conditions of anthropogenic influence.  

The sanitary-bacteriological analysis of water samples from different sites of 

the Siverskyi Donets basin (villages Chervonyi Donets, Cherkas'kyi Byshkyn) and 

lakes of the Inundative group has been carried out. For the assessment of the 

sanitary-bacteriological state of the investigated water objects the determination of 

the total microbial number was made and the coliform bacteria,  coliphage and 

pathogenic enterobacteriaceae (Salmonella) were identified. The hydrochemical 

parameters: oxygenating and вiochemical oxygen demand are determined. 

Features of formation of the chemical and microbiological composition of 

the lakes of Inundative group lo-cated in zone of influence of Zmiivska are deter-

mined. The potential self-clarification capacity of water of investigated water 

bodies by microbiological parameters is determined. The determined 

microbiological coefficient of self-clarification testifies about of biological and 

chemical contamination and slow processes of water self-clarification in 

investigated lakes and in the areas of the Siversky Donets River. Сoliform bacteria 

and pathogenic enterobacteriaceae are found in all samples that may pose a 

potential threat to human health. 

Findings testify to the necessity of implementation of certain measures on 

ecological and sanitary wellbeing of investigated lakes and pollution prevention of 

the Siversky Donets River. 

Key words: lakes of Inundative group, Seversky Donets River, 

anthropopression,  sanitary-bacteriological condition, natural purification 

processes. 
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ВИКИДИ РАДІОАКТИВНОГО ЙОДУ (131І) З АТОМНИХ 

ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ УКРАЇНИ 

 

У статті наведені результати детальних досліджень викидів 131І 

з атомних електростанцій України. Визначено, що максимальні викиди 

радіоактивного йоду з атомних електростанцій України пов’язані з 

проведенням регламентних робіт за умов відкриття кришки реактору, 

переставленням тепловиділяючих збірок, звільненням активної зони і 

надходженням йоду з води першого контуру та тепловиділяючих збірок у 

реакторне приміщення з наступним видаленням ізотопів у атмосферне 

повітря через вентиляційні системи атомної електростанції. Найбільший 

викид 131І стається під час відкриття реактору і початку проведення 

планових робіт. Виявлено недостатню чутливість систем моніторингу, що 

використовуються для контролю добових викидів радіоактивного йоду (131І), 

у діапазоні нижче 1,0·106 Бк/добу. Рекомендується для атомних 

електростанцій України розробити і втілити програму з модернізації 

систем контролю викидів 131І, з можливістю вимірювання в автоматичному 

режимі з достатньою чутливістю – від 1,0·104 Бк/добу. 

Ключові слова: атомні електростанції України, викиди 

радіоактивного йоду (131І), контроль викидів. 

 

Витько В. И., Гончарова Л. И., Карташев В. В., Коваленко Г. Д., 

Хабарова А. В. ВЫБРОСЫ РАДИОАКТИВНОГО ЙОДА (131І) С 

АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ УКРАИНЫ 

В статье приведены результаты исследований выбросов 131І с 

атомных электростанций Украины. Определено, что максимальные 

выбросы радиоактивного йода с атомных электростанций Украины связаны 

с проведением регламентных работ при условии открытия крышки 

реактора, перестановкой тепловыделяющих сборок, освобождением 
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активной зоны и поступлением йода из воды первого контура и 

тепловыделяющих сборок в реакторное помещение с последующим 

удалением изотопов в атмосферу через вентиляционные системы атомной 

электростанции. Наибольший выброс 131I происходит во время открытия 

крышки реактора и начала проведения плановых работ. Выявлено 

недостаточную чувствительность систем контроля, которые  

используются для суточных выбросов радиоактивного йода (131I), в 

диапазоне ниже 1,0·106 Бк/сут. Рекомендуется для атомных 

электростанций Украины разработать и внедрить программу по 

модернизации систем контроля выбросов 131I, с возможностью измерения в 

автоматическом режиме с достаточной чувствительностью – от 

1,0·104 Бк/сут. 

Ключевые слова: атомные электростанции, выбросы радиоактивного 

йода (131I), контроль выбросов. 

 

Вступ 

В атмосфері Землі, після аварії на Чорнобильській АЕС, декілька разів 

спостерігалась підвищена активність радіоактивного ізотопу 131І в 

атмосферному повітрі. Найбільш значне підвищення концентрації 131І в 

атмосферному повітрі спостерігалось в 2011 році в результаті аварії на 

Фукусімі. 

На початку 2017 року (в другому тижні січня) французький Інститут 

радіаційного захисту та ядерної безпеки (IRSN) повідомив про виявлене ним 

підвищення активності 131І на півночі Норвегії, а потім у Фінляндії, Польщі, 

Чехії, Німеччіні, Франції та Іспанії (рис. 1). Виявлені рівні активності не 

становили загрози життю та здоров'ю людини. Джерело походження ізотопів 

встановити не вдалося [1], але у засобах масової інформації спостерігались 

припущення, що це підвищення активності 131І може бути пов’язане з АЕС 

України [2]. 

Метою даної роботи є визначення можливості впливу АЕС України на 

підвищення активності 131І в атмосферному повітрі країн Європи. Ця стаття є 

першою з циклу статей на представлену тематику та у подальшому набуде 

більш конкретних результатів. 
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Рисунок 1 – Зафіксовані активності 131І в атмосферному повітрі Європи у 2017 р., мкБк/м3 

 

Аналіз викидів радіоактивного йоду в атмосферне повітря з АЕС 

В роботі проаналізовано добові викиди радіоактивного йоду з атомних 

електростанцій України (а саме 131І, який контролюється вимірювальними 

системами АЕС) у період з 2004 по 2017 рік за даними щоденних 

повідомлень диспетчерів Інформаційно-кризового центру Державної 

інспекції ядерного регулювання України. Вони наведені на рис. 2−5. 

Відсутність деяких показників обумовлено змінами налаштувань каналів 

комунікації, збоями програмного забезпечення, технічними збоями у 

комп’ютерному обладнанні та діями шкідливих програм. 

ВП «ЗАЕС». Викиди 131І з ВП «ЗАЕС» за розглянутий період 

знаходились у діапазоні 3,89∙104 (13.02.2005 р.) – 

8,67∙107 (05.08.2017 р.) Бк/добу. Детальний аналіз планових робіт з піковими 

викидами, який наводиться далі для всіх ВП, стосується викидів, які сягають 

1,0∙107 Бк/добу і вище: 

 06.10.2005 р. – 19.10.2005 р. «В 00:02 блок № 3 отключен от сети - 

выведен по заявке в плановый ремонт до 00:00 30.11.2005 г. Выполняется 

воздушное расхолаживание ТГ». Як бачимо пікові викиди 131І у цей період 

обумовлені плановими ремонтними роботами з відкриттям кришки реактору 

і, таким чином, додатковим виходом 131І у реакторне приміщення з 

подальшим виводом активності вентиляційними системами АЕС. 
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 07.01.2006 р. – 05.02.2006 р. «Блок № 4 в ремонте до 24.02.2006 г. 

СБ-2 в ремонте. Перестановки ТВС в активной зоне с частичной выгрузкой в 

БВ (вып. 30п. из 163) и проведением КГО (вып. 2п. из 20).». Перестановки 

ТВЗ здійснюються з відкриттям кришки реактору. 

 31.03.2013 р. – 10.04.2013 р. «Блок № 4. Подана заявка на вывод 

блока в средний ремонт с 00:00 04.04.2013 до 24:00 25.05.2013. С 13:00 

04.04.2013 г. начата разгрузка блока для вывода в СПР согласно заявке». 

 04.08.2017 р. – 25.08.2017 р. «О 20:10 05.08.2017 р. розпочато 

розвантаження блока, 05:00 05.08.2017 р. блок відключено від мережі в 

плановий ремонт, заявка до 24:00 24.09.2017 р.». 

Для ВП «ЗАЕС» проведені більш детальні дослідження аномально 

високих добових викидів 131І, які наведені у табл. 1. 

ВП «РАЕС». Викиди 131І з ВП «РАЕС» за розглянутий період 

знаходились у діапазоні 1,07∙104 (29.04.2010 р.) – 

3,37∙107 (03.06.2011 р.) Бк/добу. 

 17.06.2006 р. – 30.06.2006 р. «Блок № 1 в ремонте до 24:00 16.09.06. 

СБ-3 в ремонте. Ведётся выгрузка а.з. реактора». Як бачимо пікові викиди 131І 

у цей період також обумовлені плановими роботами з відкриттям кришки 

реактору і, таким чином, додатковим виходом 131І у реакторне приміщення з 

подальшим виводом активності вентиляційними системами АЕС 

 20.06.2007 р. – 08.09.2007 р. «На 20.06.2007 г. блок № 4 в ремонте до 

24:00 03.08.07. Продолжается выгрузка ОТВС блока 3 из контейнеров в БВ.». 

«На 24.08.2007 г. блок № 1 в ремонте до 22.10.07 (44-е сутки). Выполняют 

загрузку а.з. РУ (выполнили 71 пункт)». 

 16.12.2009 р. – 23.12.2009 р. «Ведется выгрузка ОТВС с БВ блока 

№ 3 в БВ блока № 4: заполнен 1-й контейнер. Блок № 4 в ремонте до 16.02.10 

(9-е сутки). Разуплотнен главный разъем реактора, ведется сушка ПГ-3 и ПГ-

4». 

 21.03.2011 р. – 01.04.2011 р. «На 21.03.2011 г. блок № 1 в ремонте до 

28.04.11(6-е сутки). В ремонте СБ-2. Разуплотнен 1-й контур, на ГРР 

установлен гайковерт». 

ВП «ХАЕС». Викиди 131І з ВП «ХАЕС» за розглянутий період 

знаходились у діапазоні 1,16∙102 (26.12.2008 р.) – 

2,00∙107 (21.07.2011 р.) Бк/добу. 

 22.04.2005 р. – 08.06.2005 р. «Блок № 1 В ремонте до 13.06.05г. 

Выгрузка СВП из а.з. РУ в БВ (49 из 54)». 
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 20.06.2010 р. – 23.07.2010 р. «На 20.06.2010 г. блок № 2 в ремонте до 

23:55 25.08.10г. (6-е сутки). Выполняется разуплотнение фланцев ТК, КНИ. 

На 25.06.2010 г. блок разгружен в соответствии с диспетчерским графиком». 

 06.07.2011 р. – 27.08.2011 р. «На 06.07.2011 г. блок № 2 в ремонте до 

04.09.11 (4-е сутки). Выполняется дегазация теплоносителя 1-го контура». 

ВП «ЮУАЕС». Викиди 131І з ВП «ЮУАЕС» за розглянутий період 

знаходились у діапазоні 4,07∙103 (26.12.2008 р.) – 2,27∙107  (29.10.2004 р.) 

Бк/добу. 

 03.06.2007 р. – 14.07.2007 р. «На 03.06.2007 г. блок № 2 в ремонте до 

24:00 31.07.07. Разборка РУ. Закончили перестановки СВП в БВ. Выполняют 

отгрузку ОТВС с БВ». 

 19.06.2008 р. – 26.08.2008 р. «На 19.06.2008 г. блок № 2 в ремонте до 

07.08.08 (13-е сутки). Закончены перестановки ТВС в БВ». 

 30.03.2011 р. – 29.04.2011 р. «На 30.03.2011 г. блок № 1 в ремонте до 

10.06.2011 г. (5-е сутки). Гамма-фон в Южноукраинске 10 мкР/час, объёмная 

активность изотопа I-131 в воздухе 3,74Е-04 Бк/м3. Блок № 3 в ремонте до 

15.04.2011 г. (41-е сутки). Загрузка ТВС в а.з.(загружено 96 ТВС)». 

 28.04.2012 р. – 16.05.2012 р. «На 28.04.2012 г. блок № 1 в ремонте до 

11.06.2012 г. (6-е сутки). Подготовка к отгрузке ОЯТ. Блок № 3 в ремонте до 

27.05.12 (39-е сутки). КГО ТВС в БВ.». 

Як показали наведені вище дослідження, аномально високі викиди 

ізотопів 131І пов’язані з відкриттям корпусу реактора, переставленням ТВЗ, 

звільненням активної зони і надходженням йоду з води першого контуру та 

ТВЗ у реакторне приміщення з наступним видаленням ізотопів у атмосферне 

повітря через вентиляційні системи АЕС. Найбільший викид 131І стається під 

час відкриття реактору і початку проведення планових робіт. 

На наведених рис. 2–5 чітко відстежується пилкоподібний вигляд 

діаграм. На нашу думку це свідчить про недостатню чутливість систем 

контролю, що використовуються для добових викидів 131І, у діапазоні нижче 

1,0·106 Бк/добу. Крім того, є «інсайдерська» інформація, про те, що у вихідні 

та святкові дні вимірювання добових викидів 131І взагалі не проводяться. 

У зв’язку з цим ми рекомендуємо для АЕС України розробити і втілити 

програму з модернізації систем контролю викидів 131І. Бажано, щоб 

вимірювання проводились в автоматичному режимі з достатньою чутливістю 

– від 1,0·104 Бк/добу. 
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Рисунок 2 – Добові викиди 131І з АЕС України у 2004−2007 рр. 
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Рисунок 3 – Добові викиди 131І з АЕС України у 2008−2010 рр. 
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Рисунок 4 – Добові викиди 131І з АЕС України у 2011−2013 рр. 
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Рисунок 5 – Добові викиди 131І з АЕС України у 2015−2017 рр. 
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Таблиця 1 – Детальні дослідження аномально високих добових викидів 131І з ВП «ЗАЕС» 

Дата Нормовані 

викиди, 

Бк/(ГВт∙добу) 

Викиди, 

Бк/добу 

Потужність 

АЕС, ГВт 

Примітки 

Аномально великі викиди 

12.01.2006 4,26E+05 2,16E+06 5,070 

Працюють енергоблоки № 1–3, 5, 6. Зауважень по обладнанню та режиму 

роботи немає. На рис. 6 відображено пікові викиди 131І у зазначений час. 

 

13.01.2006 1,19E+06 6,03E+06 5,070 

14.01.2006 3,55E+06 1,80E+07 5,070 

15.01.2006 2,59E+06 1,31E+07 5,070 

16.01.2006 2,24E+06 1,14E+07 5,070 

17.01.2006 1,33E+06 6,73E+06 5,080 

18.01.2006 1,11E+06 5,62E+06 5,075 

Енергоблок № 4 в ремонті до 24.02.2006 р. СБ-2 в ремонті: 

12.01.2006: закінчено переставлення ПС СКЗ у БВ. Виконано ВТК трубок на ПГ-2, 3. Перший контур заповнений до відм. 27,0 м. 

13.01.2006: о 20:45 розпочато переставлення ПС СКЗ в а.з. РУ. 

14.01.2006: закінчено переставлення ПС СКЗ в а.з. РУ. Розпочато переставлення ТВЗ у активній зоні з частковим вивантаженням у БВ. 

15–18.01.2006: переставлення ТВЗ у активній зоні з частковим вивантаженням у БВ та проведенням КГО. 

09.05.2006 1,88E+05 5,66E+05 3,010 Взагалі у травні-червні 2006 р. спостерігалось 5 пікових зростань активності 

викидів ізотопів йоду з енергоблоків ЗАЕС (див. рис. 7). 

Далі розглянуто зростання викидів у періоди 1–6.05.2006 р., 10–13.05.2006 р., 14–

21.05.2006 р., 25–29.05.2006 р. та 06–10.06.2006 р. 

Працюють енергоблоки № 2, 3 та 5. 

 

 

10.05.2006 1,48E+05 4,48E+05 3,020 

11.05.2006 2,24E+06 6,73E+06 3,010 

12.05.2006 1,14E+06 3,41E+06 3,000 

13.05.2006 3,50E+05 1,37E+06 3,920 

14.05.2006 3,03E+05 1,21E+06 3,975 

Енергоблок № 1 в ремонті до 21.06.2006 р. СБ-1 у ремонті: 

01.05.2006 р.: виконано програму випробувань із зупинки енергоблоку. Енергоблок розхолоджують, у першому контурі Р=40 кгс/см2, Т=150°. 
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02.05.2006 р.: енергоблок розхолоджують, у першому контурі Т=100°. 

05.05.2006 р.: почали розбирання РУ: розущільнюють ДПЛ. 

06.05.2006 р.: продовжують розбирання РУ: розущільнено фланці ЕВ. 

10.05.2006 р.: переставлення СВП і ПС СКЗ у БВ. Демонтовано В,Б БЗТ. ВТК ПГ-2, 3. 

11.05.2006 р.: переставлення СВП і ПС СКЗ у БВ закінчено. Продовжується ВТК ПГ-2, 3. 

14.05.2006 р.: СБ-1 після випробувань поставлено у режим «очікування». О 19:20 СБ-2 виведено у ремонт. Почато виконання Програми з 

переміщення у активній зоні і БВ ТВЗ, ПС СКЗ, ЗВП. 

15.05.2006 р.: виконується Програма з переміщення у активній зоні і БВ ТВЗ, ПС СКЗ, ЗВП. 

16.05.2006 р.: у активній зоні РУ виконується програма переміщень ТВЗ із вивантаженням 49 ТВЗ і проведенням КГО 20 ТВЗ. 

17–18.05.2006 р.: продовжується програма переміщень, вивантаження і КГО ТВЗ. 

24.05.2006 р.: Закінчено Програму переміщень ТВЗ з проведенням КГО, виконано огляд ТВЗ, зауважень немає. О 02:00 почали завантаження 

СТВЗ у активну зону. 

25.05.2006 р.: Продовжується завантаження СТВЗ у активну зону. ВТК трубних систем ПГ-2, 4. 

26.05.2006 р.: Завантаження СТВЗ у активну зону РУ завершено. ВТК трубних систем ПГ-2, 4. 

27.05.2006 р.: Виконано переміщення ПС СКЗ у а.з. ВТК трубних систем ПГ-2, 4. 

05.06.2006 р.: Проводиться збірка РУ. Готуються до відправлення на ССВЯП МГК-41. 

06.06.2006 р.: Встановлено блок електророзведення, проводиться ущільнення фланців КНИ, ЕВ. Проводиться КГО у БВ. О 16:20 на ССВЯП 

встановлено МГК-41. 

07.06.2006 р.: Ущільнено фланці КНИ, ЕВ, ТК, проводиться ущільнення фланців датчиків ДПЛ. Продовжується проведення КГО у БВ. 

08.06.2006 р.: Реактор ущільнений. Продовжується проведення КГО у БВ. Виконано ПГВ ПГ, на ПГ-1 виявлено нещільність однієї глушки, 

готуються до усунення зауваження. 



 

110 
 

 

Рисунок 6 – Пік викидів йоду з енергоблоків ЗАЕС у січні 2006 р. 

 

 

Рисунок 7 – Пікові викиди йоду з енергоблоків ЗАЕС у травні-червні 2006 р. 
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Частота показань, яка характеризує стабільність викидів 131І з АЕС, 

наведена на рис. 8–11 для чотирьох АЕС України. Взагалі покази вимірювань 

добових викидів АЕС України мають логнормальний розподіл з дуже 

витягнутими «хвостами» у бік великих величин, що може слугувати 

додатковою доказовою базою значного зростання викидів 131І під час 

виконання регламентних робіт з відкриттям кришки реактору. Піки у центрі 

діаграм штучні і пов’язані зі збільшенням «шагу» осі х для можливості 

візуалізації. 

 

Рисунок 8 – Частота показів активності добових викидів 131І з ВП «ЗАЕС» 

 

Рисунок 9 – Частота показів активності добових викидів 131І з ВП «РАЕС» 
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Рисунок 10 – Частота показів активності добових викидів 131І з ВП «ХАЕС» 

 

Рисунок 11 – Частота показів активності добових викидів 131І з ВП «ЮУАЕС» 
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Висновки 

Викиди 131І з ВП «ЗАЕС» за період 2004–2017 рр. знаходились у 

діапазоні 3,89∙104 (13.02.2005 р.) – 8,67∙107 (05.08.2017 р.) Бк/добу, 

ВП «РАЕС» – 1,07∙104 (29.04.2010 р.) – 3,37∙107 (03.06.2011 р.) Бк/добу, 

ВП «ХАЕС» – 1,16∙102 (26.12.2008 р.) – 2,00∙107 (21.07.2011 р.) Бк/добу, 

ВП «ЮУАЕС» – 4,07∙103 (26.12.2008 р.) – 2,27∙107 (29.10.2004 р.) Бк/добу. 

Визначено, що максимальні викиди 131І з АЕС України пов’язані з 

проведенням регламентних робіт за умов відкриття кришки реактору. 

На побудованих діаграмах добових викидів 131І чітко відстежується їх 

пилкоподібний вигляд. Це свідчить про недостатню чутливість систем 

контролю, що використовуються для добових викидів 131І, у діапазоні нижче 

1,0·106 Бк/добу. Рекомендується для АЕС України розробити і втілити 

програму з модернізації систем контролю викидів 131І. Бажано, щоб 

вимірювання проводились в автоматичному режимі з достатньою чутливістю 

– від 1,0·104 Бк/добу. 
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EMISSIONS OF RADIOACTIVE IODINE (131I) ISOTOPES FROM THE 

UKRAINE NUCLEAR POWER PLANTS 

The article contains the results of 131I emissions from the Ukraine nuclear 

power plants investigations. For the period of 2004-2017 131I emissions from 

Zaporizhzhya nuclear power plant were in the range of 3.89∙104 Bq/day (February 

13, 2005) – 8.67·107 Bq/day (August 5, 2017), Rivne nuclear power plant – 
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1,07·104 Bq/day (April 29, 2010) – 3,37∙107 Bq/day (June 3, 2011), Khmelnitsky 

nuclear power plant – 1,16∙102 Bq/day (December 26, 2008) – 2, 00∙107 Bq/day 

(July 21, 2011), South-Ukrainian nuclear power plant – 4.07∙103 Bq/day 

(December 26, 2008) – 2.27∙107 Bq/day (October 29, 2004). It is determined that 

the maximum radioactive iodine emissions from the Ukraine nuclear power plants 

are associated with routine maintenance with opening of the reactor lid, 

rearrangement of the fuel assemblies, freeing up space of the active zone and the 

flow of iodine from the water of the first circuit and fuel assemblies into the reactor 

space, followed by the removal of isotopes to the atmospheric air through the 

ventilation system of the nuclear power plant. The greatest emission of 131I occurs 

during the opening of the reactor lid at the start of planned work. The inadequate 

sensitivity of control systems that are used for the daily emissions of radioactive 

iodine (131I) in the range below 1.0·106 Bq/day has been detected. It is 

recommended for the Ukrainian nuclear power plants to develop and implement a 

program for the modernization of emission control systems 131I, with the possibility 

of measuring in automatic mode with sufficient sensitivity – from 1.0·104 Bq/ day. 

Key words: Ukrainian nuclear power plants, radioactive iodine emissions 

(131I), emissions control. 
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ОЦІНКА ОЧІКУВАНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ 

НАСЛІДКІВ БУДІВНИЦТВА ВУГЛЕВИДОБУВНОЇ ШАХТИ 

«ЛЮБЕЛЬСЬКА» №1-2  

Приводиться  аналіз і оцінка достатності та ефективності 

комплексу природоохоронних заходів, передбачених в проекті будівництва 

нової сучасної шахти при освоєнні Любельсько-Тяглівського родовища 

Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну. Приводяться розрахункові  

соціальний та екологічний ризики реалізації проекту. На основі анкетування 

проаналізовані існуючі умови проживання місцевого населення і його 

відношення до будівництва шахти. Рекомендовані умови реалізації  

діяльності, що планується з урахуванням природоохоронних та 

компенсаційних заходів, які передбачені проектом. 

Ключові слова: вуглевидобувна шахта, демінералізація шахтних вод, 

моніторинг, режим відведення шахтних вод, підземні води, поверхневі води, 

комплекс природоохоронних заходів, соціальний і екологічний ризики. 

 

Гриценко А. В., Бабаев М. В., Маркина Н. К., Доценко Е. А., 

Пилипенко Л. В, Гумен Я. Н. ОЦЕНКА ОЖИДАЕМЫХ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

СТРОИТЕЛЬСТВА УГЛЕДОБЫВАЮЩЕЙ ШАХТЫ «ЛЮБЕЛЬСКАЯ» 

№1-2 

Приводится анализ и оценка достаточности и эффективности 

комплекса природоохранных мероприятий, предусмотренных в проекте 

строительства новой современной шахты при освоении Любельско-

Тягловского месторождения Львовско-Волынского каменноугольного 

бассейна. Приводятся расчетные социальный и экологический риски 

реализации проекта. На основе анкетирования проанализированы 
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существующие условия проживания местного населения и его отношение к 

строительству шахты. Рекомендованы условия реализации планируемой 

деятельности с учетом природоохранных и компенсационных мероприятий, 

предусмотренных проектом. 

Ключевые слова: угледобывающая шахта, деминерализация шахтных 

вод, мониторинг, режим отведения шахтных вод, подземные воды, 

поверхностные воды, комплекс природоохранных мероприятий, социальный 

и экологический риски. 

 

Актуальність. Розвиток гірничовидобувної промисловості України в 

останні роки суттєво знизився. Закриття великої кількості нерентабельних 

шахт значно скоротило вуглевидобування, тому будівництво нових шахт має 

бути пріоритетним напрямком розвитку нашої країни.  

На території Жовківського і Сокальського районів Львівської області 

України на відстані 40 км на північ від міста Львова та південний-захід від 

діючих шахт Червоноградського вуглепромислового району планується 

будівництво шахти «Любельська» № 1-2 Львівсько-Волинського 

кам’яновугільного басейну України, збагачувальної фабрики (ЗБ) та всіх 

інфраструктурних систем, які до них належать [ 1 ]. 

Згідно проекту [1 ], шахта «Любельська» № 1-2 видобуватиме до 8,0 

млн. тон на рік рядового вугілля, що в декілька разів більше, ніж видобуток 

всіх нині діючих вуглевидобувних підприємств Західної України. За своїми 

якісними характеристиками вугілля відноситься до  коксівного (марка «К»). 

Згідно з міжнародною класифікацією - до вугілля класу HCC 64 Mid Vol. 

Одним із надважливих факторів при прийнятті проектних рішень, було 

врахування значної відповідальності за стан екологічної безпеки в районі 

проведення запланованих робіт [2]. Надзвичайно актуальним при цьому є 

оцінка достатності та ефективності запланованих природоохоронних заходів.  

Постановка проблеми. Територія розміщення шахти відноситься до 

біокліматичної зони Українське Полісся, для якої характерним являється 

значне перевищення середньорічної кількості атмосферних опадів (біля 800 

мм/рік) над випаровуванням (527-560 мм/рік), що спричиняє розвиток 

процесів підтоплення та заболочення, які можуть активізуватись під час 

функціонування підприємства, що проектується. 

В таких складних природних умовах для вирішення екологічних та 

соціальних проблем, вкрай важливою при прийнятті проектних рішень є 

мінімізація впливу на довкілля  та на соціальне середовище, або обмеження й 

зниження несприятливих наслідків до нормативних вимог в період 

будівництва і експлуатації об'єктів шахти «Любельська» №1-2.  
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Слід відзначити, що при експлуатації шахти об’єм шахтних вод за 

прогнозами складає 150 м3/год, при аварійних ситуаціях – може досягати 

300-400 м3/год з мінералізацією від 20,0 г/дм3 до 32,0 г/дм3. У зв’язку з цим, 

особлива увага приділялась вирішенню проблеми, пов'язаної з утилізацією 

шахтних високомінералізованих вод, котрі в вуглевидобувній промисловості 

традиційно планувалось акумулювати  в ставках-відстійниках з подальшим їх 

скиданням у відкриті водойми в міжвегетаційний період. 

Для запобігання впливу об’єктів шахти на довкілля, проектом 

передбачений комплекс науково обґрунтованих заходів організаційного, 

технологічного й інженерного характеру [1, 2], спрямованих на захист: 

 атмосферного повітря в межах розрахункової зони (зниження 

забруднення атмосфери);  

 підземних і поверхневих вод (запобігання забруднення підземних і 

поверхневих вод); 

 геологічного середовища (зниження впливу на ландшафти); 

 ґрунтового покриву, у районі будівництва й експлуатації 

запроектованих об'єктів, а також у межах санітарно-захисної зони; 

 рослинності й тваринного світу; 

 соціального середовища; 

 техногенного середовища (контроль за газопроявленням і деформацією 

земної поверхні). 

При цьому, крім традиційного підходу до вирішення 

природоохоронних проблем, які виникають при будівництві та експлуатації 

шахт, були розроблені та запропоновані інноваційні методи  очищення 

шахтних вод і, тим самим, методи захисту поверхневих водойм та підземних 

вод від забруднення шахтними водами.  

Зважаючи на це, при будівництві та експлуатації об’єктів шахти 

виникає ряд важливих проблем щодо екологічної безпеки та соціального 

захисту місцевого населення, які потребують обов’язкового вирішення для 

реалізації проекту з урахуванням факторів негативного впливу.  

В статті авторами поставлена мета – провести оцінку екологічних і 

соціальних наслідків будівництва і експлуатації шахти «Любельська» № 1-2 і 

всіх інфраструктурних систем, які до неї належать, з обґрунтуванням 

достатності та ефективності  заходів щодо збереження екологічних і 

соціальних умов  проживання місцевого населення при  подальшому 

розвитку регіону [1,2]. 

З цією метою приводиться аналіз ефективності  комплексу заходів, які 

планується реалізувати для забезпечення  мінімізації негативних впливів при 
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будівництві та експлуатації об’єктів шахти на компоненти природного 

середовища, і на соціально-економічні умови проживання населення. 

 

Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням 

результатів. 

Захист атмосферного повітря. Забруднюючими речовинами 

навколишнього природного середовища, що утворяться в технологічному 

процесі будівництва й експлуатації об'єктів шахти, є газоподібні речовини, 

що викидаються в атмосферу і потрапляють у ґрунт, у підземні та поверхневі 

води. Основним видом дії на повітряний басейн є вугільний і породний пил, 

який потрапляє в атмосферу при навантажувально-розвантажувальних 

роботах та при формуванні породного відвалу [ 2 ]. 

З метою зниження шкідливої дії, що буде надаватись джерелами 

викидів в атмосферу,  проектними  рішеннями передбачається низка заходів, 

які дозволяють забезпечити рівень стану природного середовища відповідно 

до діючих нормативних документів, а саме: 

- застосування систем очищення аспіраційного повітря, що викидається 

від місць виникнення пилу на трактах транспортування вугілля (планується 

використання циклону СИОТ і сухого циклону ЦН-15 в пункті 

відвантаження породи);  

- застосування систем очищення викидів від агрегатів пневмотранспорту 

(відходів деревини у цеху її переробки); 

- застосування очисних пристроїв при зварювальних роботах і роботах 

на абразивних верстатах у мехмайстерні в період будівництва. 

Згідно з проектом, всі об'єкти з джерелами пилу центрального 

проммайданчика шахти розташовуються в закритих приміщеннях: 

- укриття місць завантаження породи в автотранспорт; 

- транспортування вугілля і породи в закритих конвеєрних галереях; 

- спорудження закритого складу зберігання реагентів в цеху 

демінералізації шахтних вод для попередження потрапляння їх в атмосферне 

повітря. 

Передбачається також використання прогресивних технологій при 

формуванні плоского породного відвалу з випереджаючими темпами 

рекультивації і організації механічної і санітарно-захисної зон. 

В умовах відключення холодильників на період  ремонту, 

обумовленого технологією демінералізації шахтних вод, для попередження  

викидів аміаку планується його утилізація з одержанням аміачної води. 

Для попередження несприятливої дії викидів забруднюючих речовин 

на селітебні території, згідно з санітарними нормами проектування 
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передбачено створення між джерелами викидів і житловими районами 

санітарно - захисних зон (СЗЗ), залежно від санітарних і технологічних 

особливостей і класу небезпеки об’єктів підприємства. 

Відповідно до встановлених норм [ 3 ], розмір санітарно-захисної зони 

проммайданчиків шахти «Любельська» № 1-2 приймається для: центрального 

проммайданчика – 500 м від місця погрузки концентрату та породи; для 

майданчика плоского породного відвалу – 500 метрів; для ставка-

накопичувача шахтних вод ємністю 200 тис. м3  - 300 метрів [3]. 

У санітарно-захисних зонах майданчиків шахти  «Любельська» № 1-2, 

що розглядаються, об'єктів житла, соціально-культурного, побутового і 

оздоровчого призначення, а також  природно-заповідного фонду немає. 

Згідно з розрахунками, в районі розташування запроектованих об'єктів, 

на межах санітарно-захисних зон виділених проммайданчиків атмосферне 

повітря буде мати задовільний стан [2, 3]: 

- центральний проммайданчик  - в  період та експлуатації очікувані 

значення максимальних приземних концентрацій з урахуванням фону в 

точках на границі нормативної СЗЗ і жилої забудови не перевищують 

0,953ГДК для всіх забруднюючих речовин і груп сумації; 

- майданчик породного відвалу - в  період будівництва очікувані 

значення максимальних приземних концентрацій з урахуванням фону в 

точках на границі нормативної СЗЗ і жилої забудови не перевищують 0,414 

ГДК, а в період експлуатації – не перевищують 0,993ГДК для всіх 

забруднюючих речовин і групи сумації. 

В розрахунок були включені пріоритетні для даного об'єкту 

забруднюючі речовини. 

В умовах реалізації комплексу демінералізації шахтних вод та 

залізнодорожного транспортування необхідних матеріалів на центральний  

проммайданчик шахти, рівень забруднення повітряного середовища 

знаходиться у межах санітарних норм [2, 3].  

Захист поверхневих та підземних вод. Для запобігання надходженню 

забруднюючих речовин у гідрографічну мережу, на період  будівництва 

шахти та проходки стволів і в умовах виникнення аварійних ситуацій 

проектом передбачається: 

- будівництво ставків-відстійників з резервною ємністю 200 тис.м3, 

достатньою  для акумуляції та відстоювання  шахтних вод як в умовах 

звичайного режиму, так і в умовах аварійних ситуацій;  

- попереднє очищення шахтної води в горизонтальних відстійниках 

облаштованих надбудованими насосними, і далі – освітлення та 

розбавлення  
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- дренажними та дощовими водами у ставку-відстійнику шахтних вод 

перед скиданням у гідрографічну мережу;  

- перекачування розбавлених шахтних вод в осушну систему в 

регульованому режимі з використанням автоматичних систем 

контролю та регулювання витрат і якості шахтних вод ; 

- відведення шахтних вод в канал Бутинської осушної системи і далі – в 

р. Рата (приток р. Західний Буг) з екологічно обґрунтованими 

витратами, при виникненні аварійних ситуацій, які можливі в умовах 

проходження зон тектонічних порушень і збільшенням  притоку в 

шахту. 

Зважаючи на суттєву різницю між природними мінімальними 

витратами води в каналі «Бутинський» осушної системи та величиною скидів 

шахтних вод, з метою оптимізації їх розбавлення та досягнення відповідної 

мінералізації, передбачається в меженний період припиняти скид шахтних 

вод (у випадку якщо вони недостатньо очищені) [4]; 

- обґрунтування умов відведення шахтних вод, розведених дощовими й 

дренажними водами, які будуть відповідати «Правилам охорони 

поверхневих вод від забруднення стічними водами» і нормативним 

вимогам до гранично-припустимим скиданням (ГДС) речовин у 

водойми (в аварійних умовах та  на період будівництва шахти  і 

проходки стволів). 

Згідно з результатами виконаної в проекті оцінки впливу на 

навколишнє середовище (ОВНС), відведення шахтних вод в р. Рата через 

осушну систему (канал «Бутинський») під час будівництва шахти 

«Любельська» № 1-2 на другому етапі проходки стволів, не буде здійснювати 

вплив на природне середовище в умовах контролю стану окремих його 

компонентів в районі проходження каналу та в умовах реалізації комплексу 

природоохоронних заходів для дотримання екологічних і санітарних 

обмежень [2-4]. 

На період експлуатації шахти планується: 

- очищення побутових стічних вод об'єктів шахти і збагачувальної 

фабрики на спорудах повного біологічного очищення побутових стоків 

- установці «Джерело»; 

- зменшення скидання зворотних шахтних вод за рахунок використання 

знезараженої шахтної води на виробничі потреби;  

- глибока доочистка очищених побутових стоків та накопичення їх у 

ставку дощових вод з природною аерацією; 

- очищення дощових вод центрального проммайданчика шахти спільно з 

виробничими стоками (періодичними) в двосекційних акумулюючих 
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ємностях перед скиданням в існуючі осушні канали і далі в 

гідрографічну  мережу; 

Для запобігання надходження забруднюючих речовин, які містяться в 

високомінералізованих шахтних водах, в підземні та поверхневі води, 

проектом передбачається реалізація інноваційної технології демінералізації 

шахтних вод з використанням сучасної установки високого тиску з 

мембранами підвищеної селективності, яка використовується для 

обесолювання високомінералізованої води методом зворотнього осмосу в 

комплексі з випаровуванням [5]. 

Запропонована технологія забезпечує: 

- маловідходну, екологічно чисту систему очищення високо- 

мінералізованих шахтних вод (вода буде відповідати показникам 

ДсанПіН 2.2.4-171-10);  

- випаровування концентрату, який утворюється в результаті знесолення 

шахтних вод, з отриманням конденсату і товарних продуктів – Na2SO4 і 

- технічного NaCl, СаCl2;  

- використання опрісненої води на потреби шахти [ 2, 6 ]. 

Зменшення скидання зворотних вод за рахунок використання: 

- знезараженої суміші очищеної і опрісненої шахтної води і конденсату 

на санітарно-побутові потреби шахти, ЗФ, на виробничі потреби шахти 

(зокрема на зрошування в гірничих виробленнях), а також на 

пожежогасіння поверхні і в гірничих виробленнях; 

- знезараженого конденсату – на гаряче водопостачання (санітарно-

побутові потреби шахти і ЗФ); 

- знезараженої дренажної води - на виробничі потреби збагачувальної 

фабрики, техкомплекс поверхні шахти і ЗФ; 

Таким чином, при дотриманні прийнятих у проекті гранично-

допустимих скидів (ГДС) умов режиму відведення зворотних шахтних вод у 

канал «Бутинський» і далі – в р. Рата та їх гідрохімічного складу, 

проектована діяльність в період будівництва стволів шахти та в період її 

експлуатації не надасть негативного впливу на поверхневі водні об'єкти та 

підземні води, що не виключає необхідності проведення моніторингових 

досліджень. 

Захист ґрунтів. Для мінімізації впливу шахти на ґрунти проектом 

передбачується ряд заходів організаційного характеру. 

При виборі майданчиків і трас під будівництво об'єктів і інженерних 

комунікацій шахти: 

- максимальне збереження і раціональне використання земельних 

ресурсів; попередження або зменшення негативної дії на ґрунти і 
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зниження їх родючості, рекультивація земель, які тимчасово 

вилучаються із землекористування, а також проведення робіт з 

поліпшення якості малопродуктивних земель; 

- розміщення плоского породного відвалу на землях, непридатних для 

виробництва сільськогосподарської продукції; 

- для під'їзних автомобільних доріг, що будуються, планується 

використання існуючих польових доріг і земельних ділянок, які не 

придатні для виробництва сільськогосподарської продукції; 

- наявний рослинний ґрунт (чорнозем) підлягає зняттю в повному об'ємі 

у межах земельних відведень під той або інший об'єкт і складується у 

тимчасовий відвал для подальшого використання в рекультивації 

земель; 

- внесення до генерального плану будівництва нової шахти дендроплану 

озеленення території, який включає відомості про озеленення і баланс 

знесених і компенсаційних насаджень згідно з діючими містобудівними 

нормами; 

- зменшення об’ємів скидання стічних вод за рахунок використання їх в 

системах оборотного і повторного водопостачання; 

- обґрунтування відведення земель з урахуванням раціонального 

розміщення будівель і споруд, проїздів, висотного і планового 

примикання території до існуючого рельєфу. 

- використання прогресивних технологій при формуванні плоского 

породного відвалу з випереджаючими темпами рекультивації і 

організації механічної і санітарно-захисної зон. 

Для охорони ґрунтів, підземних та поверхневих вод в проекті 

планується розділення інфільтрату і вод атмосферних опадів, які стікають з 

відвалу породи [4, 5] та акумуляцією в окремому приймальному резервуарі з 

подальшим відведенням в канал, де буде створено біоплато з насадженням 

рослинності для біологічного очищення – очерету і рогозу. Очищена вода 

буде направлятися в існуючу мережу каналів Бутинської осушної системи. 

Захист біоти та рослинності. Оскільки рівень забруднення біоти та 

рослинності корелює з загальним рівнем забруднення атмосферного повітря, 

ґрунтів, гідросфери, тобто зменшується в залежності від відстані основних 

джерел впливу, заходи, передбачені для захисту перелічених компонентів 

природного середовища, одночасно будуть сприяти підтриманню 

прийнятних умов проживання тварин та зберіганню рослинності в регіоні. 

Моніторинг. Одним з найважливішим природоохоронних заходів, 

розроблених в проекті, являється організація моніторингу якості підземних 

та поверхневих вод (р. Рата), рослинності і ґрунтів. Ефективним засобом 
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об'єктивної оцінки, запобігання й мінімізації непередбачуваного впливу на 

компоненти природного середовища є розроблена система локального 

моніторингу, в перелік якого включені: моніторинг радіаційного стану 

території; моніторинг водних об'єктів у різні сезони гідрогіологічного року 

із завданнями контролю й оцінки зміни якості поверхневих і ґрунтових вод, 

та ґрунтів  [4,6]. Крім того, проектом пропонується: 

- проводити один раз на рік контрольні виміри силами залучених 

спецорганізацій з наступним порівнянням результатів із установленими 

- нормативами ПДВ (ТПВ). 

- проводити контроль над справністю газоочисного встаткування 

газоприготовної і аспіраційної установок. 

- під час несприятливих метеорологічних умов передбачати обмеження 

робіт, пов'язаних з пиленням вугільних порід. 

Необхідно відзначити, що при проектуванні враховані нові технології й 

наукові досягнення, що забезпечують ефективне обмеження або повне 

виключення наслідків техногенного тиску на компоненти природного 

середовища.  

Соціальне середовище. У результаті вилучення земель для потреб 

підприємства «Сі-Сі-Ай-Любеля» (яке є головним інвестором будівництва 

шахти), та при експлуатації вугільного родовища виникає прямий 

потенційний вплив на навколишнє середовище й, як наслідок, на умови 

проживання та на сільськогосподарську  діяльність місцевого населення.  

Основними об'єктами соціального середовища, які можуть відчувати 

вплив від діяльності, що планується, є прилягаючі села Любеля, Соснини, 

Деревня, х. Заріка, с. Кулява та ін. В зв’язку з цим виникла необхідність у 

взаємодії місцевого населення й підприємства «Сі-Сі-Ай-Любеля», яка 

будувалась на основних принципах, що включають: волю вибору 

пріоритетів, добровільну згоду й компенсацію. 

При розробці проекту практична реалізація принципу волі вибору 

пріоритетів полягала в наданні права місцевому населенню в 

самовизначенні пріоритетів, мети й наданні права самостійно здійснювати 

контроль власного економічного, соціального й культурного розвитку, тобто, 

місцеве населення брало активну участь у підготовці та контролі всіх планів 

(проекту) і програм розвитку, які стосуються їхніх інтересів, в умовах 

будівництва шахти «Любельська» № 1-2. 

Реалізований також принцип добровільної угоди – одержання 

підприємством «Сі-Сі-Ай-Любеля» згоди місцевого населення на здійснення 

програми економічного розвитку та на експлуатацію родовища, що перебуває 

на його території. 
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Принцип компенсації, що встановлює необхідність компенсації за 

втрати, які несе місцеве населення в результаті вилучення угідь традиційного 

господарства, також реалізований в проекті. 

З метою стабілізації соціально-економічної ситуації у проекті 

передбачені компенсаційні заходи, спрямовані на соціальний захист 

населення і ліквідацію несприятливих екологічних наслідків, які можуть 

погіршити умови проживання місцевого населення. 

Рекомендації з компенсаційних виплат враховані в проекті шахти 

підприємства «Сі-Сі-Ай-Любеля» у вигляді зведеного кошторисного 

розрахунку, куди внесена вартість наступних компенсаційних виплат з 

урахуванням ринкових цін (у гривнях):  

 на будівництво центрального водопроводу;  

 на будівництво, капітальний ремонт і реконструкцію автодоріг із 

твердим покриттям;  

 на будівництво систем газопостачання (газифікації сіл та селищ). 

При відводі земель передбачається: 

- компенсація збитків і втрат в грошовому виразі відповідно до положень 

Земельного Кодексу України землекористувачам (власникам земельних 

ділянок), чиї земельні ділянки будуть вилучені під будівництво об'єктів 

шахти; 

- компенсація збитків сільськогосподарському виробництву на території 

постійного відводу; 

- компенсація збитків землекористувачам на території тимчасового 

відводу у т.ч. за заходи з  поліпшення продуктивності угідь; 

- компенсація за заходи щодо поліпшення рибоохоронної діяльності. 

При підробці території гірничими роботами: реконструкція 

меліоративних систем, ставків, огородження водойм, заходи щодо 

збереження будинків і споруд за рахунок гірничовидобувного підприємства й 

інші компенсації, які передбачені законодавством; 

Благоустрій і озеленення території й санітарно-захисних зон - 

відповідно до діючих норм, буде проводитись за рахунок 

гірничовидобувного підприємства.  

Плата за викиди в атмосферу й у водойми забруднюючих речовин, та 

плата за користування надрами України буде проводитися відповідно до 

діючого законодавства.  

Соціальні відрахування відповідно до діючого законодавства України 

планується проводити:  

 у пенсійний фонд; 
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 у фонд соціального страхування за тимчасовою втратою 

працездатності; 

 у фонд зайнятості; 

 у фонд соціального страхування від нещасних випадків на 

виробництві. 

В сукупності плануються відрахування, які  становлять 51 % від фонду 

праці. Причому, у зв'язку з небезпечними умовами праці, норматив 

відрахувань до фонду соціального страхування від нещасних випадків на 

виробництві у вугільній галузі досить високий і становить 13 %.  

Для одержання даних, які можна статистично обробити й покласти в 

основу оцінки населенням очікуваного впливу будівництва шахти 

«Любельська № 1-2» на умови проживання, співробітниками Українського 

науково-дослідниого інституту екологічних проблем, був проведений 

моніторинг шляхом опитування (анкетування) різних верств населення за 

спеціально розробленою анкетою. Анкета включала дванадцять питань по 

різних групах проблем в Жовківському та Сокальському районах, а саме – в 

населених пунктах: м. Жовква, с. Любеля, с. Деревня, с. Кулява, с. Бутини, 

с. Шишаки, с. Хлівчани. Кількість опитаних людей склала 100 чоловік [ 2 ]. 

Згідно з результатами моніторингових досліджень існуючого стану 

соціального середовища (дослідження демографічної структури, динаміки 

міграційних показників населення, матеріального становища й потреб, 

структури зайнятості), дуже позитивно сприймається місцевим населенням 

створення  при реалізації проекту біля 2,7 тисяч додаткових робочих місць з 

високим рівнем заробітної плати [2], оскільки  підприємств для 

працевлаштування в цих селах, як і в других навколишніх, немає і життєвий 

рівень населення дуже низький.  

Крім того, з точки зору респондентів, будівництво та експлуатація 

шахти «Любельська» з урахуванням реалізації запланованих в проекті 

природоохоронних рішень, не приведе до небажаних наслідків для умов 

проживання населення. Респонденти не очікують і впливу на здоров’я 

жителів прилеглих до шахти сіл. 

Ці сподівання підтверджуються виконаними розрахунками ризику 

впливу планованої діяльності на здоров'я населення: 

- оцінка неканцерогенного ризику - відповідно до критеріїв 

неканцерогенного ризику, згідно з таблицею 1 (Методичні рекомендації 

"Оцінка ризики для здоров'я населення від забруднення атмосферного 

повітря, затверджені Наказом МОЗ від 13.04.2007 № 184) [7], 

неканцерогенний ризик шкідливих ефектів від планованої діяльності 

оцінюється як ризик прийнятний, оскільки сума коефіцієнтів небезпеки 
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становить 0,40, що не перевищує 1,0 - граничної величини прийнятного 

ризику. Ризик шкідливих ефектів зовсім незначний; 

- оцінка канцерогенного ризику включала в себе розрахунок 

індивідуального канцерогенного ризику та визначення популяційного 

ризику (PCR): 

Розрахований індивідуальний канцерогенний ризик відноситься до 

мінімального (De Minimis), і класифікується  як  бажана (цільова) величина 

ризику при проведенні оздоровчих і природоохоронних заходів;   

За класифікацією ВОЗ популяційних рівнів ризику, 

розрахований популяційний ризик (PCR) буде дуже низьким, тобто 

прийнятним для населення прилеглих сел Любеля, Кулява, Деревня, Бутини, 

Сороки і Залози; 

- оцінка соціального ризику планованої діяльності – згідно з 

проведеними розрахунками, рівень соціального ризику господарської 

діяльності в залежності від варіанту розрахунку, становить 3,4*10-5, 1,2*10-5, 

що більше 1*10-6 [ 2 ]. Відповідно до класифікації рівнів соціального ризику 

(таблиця И.1 в Зміні №1 до ДБН А.2.2.-1-2003) [8],, соціальний ризик при 

планованій діяльності класифікується як «умовно прийнятний».  

Таким чином, розраховані неканцерогенний, канцерогенний і 

соціальний ризики свідчать про допустимість господарської діяльності згідно 

з рішеннями, прийнятими в проекті будівництва та експлуатація шахти 

«Любельська» № 1-2.  

Відношення населення до будівництва шахти «Любельська» № 1-2 

позитивне за умов реалізації природоохоронних заходів на фоні надання 

додаткових робочих місць та реалізації компенсаційних заходів, які 

передбачені проектом. 

Слід відзначити, що незважаючи на екологічно та соціально прийнятні 

наслідки будівництва шахти, що прогнозуються, надзвичайно важливим є 

проведення моніторингу компонентів природного середовища з метою 

оперативного реагування  при виникненні змін їх стану та при необхідності 

подальшої розробки технологічних природоохоронних заходів, спрямованих 

на зниження техногенного навантаження на довкілля. 

Робота має практичну цінність, оскільки результати досліджень 

дозволили визначити перелік природоохоронних заходів, необхідних для  

оздоровлення екологічної ситуації в регіоні під час будівництва та 

експлуатації шахти, оцінити їх достатність і ефективність. Це дозволить 

реалізувати проект будівництва  шахти «Любельска» №1-2 з врахуванням 

факторів, які можуть спричиняти негативний вплив на компоненти 

природного середовища.  
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Висновки 

1. При прийнятті проектних рішень  враховані нові технології й наукові 

досягнення, що забезпечують ефективне обмеження або повне  виключення 

наслідків техногенного тиску при будівництві нової шахти [1]. Реалізація 

природоохоронних заходів дозволить зберегти задовільний стан 

навколишнього природного середовища.  

2. При дотриманні запроектованої технології виконання робіт і 

природоохоронних заходів, немає підстав очікувати небажаних наслідків у 

стані компонентів навколишнього природного середовища за межами СЗЗ 

шахти. Здійснення запланованої діяльності не погіршить стану природних 

компонентів району і, тим самим, умов ведення на його території 

господарської діяльності, проживання та відпочинку населення. 

3. Розраховані неканцерогенний, канцерогенний і соціальний ризики 

свідчать про допустимість господарської діяльності згідно з рішеннями, 

прийнятими в «Проекті будівництва та експлуатація шахти «Любельська» 

№1-2». 

4. Будівництво шахти при досягненні проектної потужності дає реальні 

гарантії до поліпшення добробуту місцевого населення, розвитку 

інфраструктури. В умовах гострого дефіциту робочих місць, створення 

даного виробництва, крім народногосподарського значення, має важливий 

соціальний аспект. 

 5. Відношення населення до будівництва шахти «Любельська» № 1-2 

позитивне за умов реалізації природоохоронних заходів на фоні надання 

додаткових робочих місць та  реалізації компенсаційних заходів, які 

передбачені проектом. 

6. Комплекс заходів, передбачених проектом по охороні 

навколишнього природного та соціального  середовищ, свідчить про те, що 

екологічні та соціальні наслідки запланованої діяльності знаходяться в межах 

допустимого ступеню екологічного ризику без впливу на стан здоров'я й 

захворюваність місцевого населення. 
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EVALUATION OF EXPECTED ENVIRONMENTAL AND SOCIAL 

CONSEQUENCES OF CONSTRUCTION OF THE COAL-LIGHTING MINE 

“LYUBELSKAYA” № 1-2 

The article aims to assess the environmental and social consequences of the 

construction and operation of a coal mine and all its infrastructure systems within 

the planned development of the Lyubelsk-Tyaglovsky field in the Lvov-Volyn coal 

field. 

The assessment was carried out by calculating the rationale of the adequacy 

and effectiveness of the designed set of measures that are planned to be 

implemented to ensure the minimization of negative impacts on the environmental 

components and social conditions of the local population, and also to consider 

scientific and technical approaches that can ensure the development of efficient 

and environmentally friendly technologies. 

The purpose of the article is to assess the environmental and social 

consequences of the construction and operation of the Lubelskaya № 1-2 coal mine 

and all the infrastructural systems included in it, with a justification of the 

adequacy and effectiveness of measures to preserve the environmental and social 

conditions of the local population during the further development of the region. 

1. Construction and operation of the mine provides real guarantees for 

improving the welfare of the local population and the development of 

infrastructure. In the conditions of an acute shortage of jobs, the creation of this 

production, in addition to its national economic importance, has an important 

social aspect. 

2. The minimization of negative impacts during the operation and 

construction of the mine and associated facilities is achieved by strictly observing 

the decisions made in the Project [1]. Within the residential zone, the maximum 

permissible concentrations of all substances will not be observed. 

3. Constructive and technical solutions adopted in the Project comply with 

the requirements of environmental, sanitary and hygienic, fire-fighting and other 

standards in force in Ukraine, ensuring the safety of the facility and the planned 

activity for the life and health of people, animals and plants; productive and 

technical and aesthetic condition of existing buildings, structures, communications, 

land and water bodies (with unconditional implementation of the measures 

provided by the project). 
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4. The complex of demineralization of highly mineralized mine waters 

adopted in the project, based on the use of the reverse osmosis method in 

combination with the evaporation method, provides a waste-free, environmentally 

friendly system for their purification. 

5. The most important component of the complex of measures envisaged by 

the project is the monitoring of the territories of the natural and man-made 

environment, which is formed as a result of the construction and operation of the 

mine. 

6. The implementation of monitoring will ensure the timely identification of 

the development of undesirable processes and phenomena, monitoring the 

dynamics of the rehabilitation of environmental components and the effectiveness 

of the projected environmental measures. 

For reliability of the obtained results, the article provides an analysis of the 

research results according to the scattering calculation data on the «EOL +» 

software package. The surface dust concentration at the boundary of the sanitary 

protection zone does not exceed the permissible value and amounts to 0.993 MPC 

during operation and 0.414 MPC is during construction. 

7. The work has practical value, since the results of the research allowed to 

determine the list of environmental protection measures necessary for 

implementation, justify their sufficiency and effectiveness for improving the 

ecological situation in the region. This will make it possible to implement the 

construction project of the Lubelskaya No. 1–2 mine facilities, taking into account 

factors that have a negative impact from the impact of pollutants. 

An innovative low-waste treatment technology for highly mineralized mine 

water has been developed and adopted for implementation, which allows returning 

up to 95% of mine water to economic circulation. 

Key words: coal mine, mine water demineralization, monitoring, mine 

water discharge mode, groundwater, surface water, environmental protection 

measures, social and environmental risks. 
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ЕКОЛОГІЧНО НЕБЕЗПЕЧНЕ ВОДОВІДВЕДЕННЯ В 

НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ УКРАЇНИ В УМОВАХ СТАЛОГО 

РОЗВИТКУ 

 

Наведено результати вивчення основних положень концепції сталого 

розвитку щодо забезпечення екологічної безпеки населених пунктів. 

Визначені рекомендації міжнародних самітів з проблем сталого розвитку. 

Для якісного й ефективного управління населеним пунктом як складною 

«урбоекосистемою», на засадах сталого розвитку та у відповідності до 

вимог ЄС визначено показники, які визначають стан розвитку за трьома 

основними напрямками (вимірами): економічним, соціальним, екологічним. Ці 

показники дають змогу приймати управлінські рішення щодо першочергових 

заходів організаційного чи фінансового характеру в корегуванні подальшого 

розвитку. Запропоновано метод вибору найкращих технологій екобезпечного 

водовідведення в населених пунктах, розташованих на евтрофованих водних 

об'єктах, як важливої складової еколого-соціальної безпеки населених 

пунктів України.  

Ключові слова: сталий розвиток, населені пункти, екологічна 

небезпека, екологічно безпечне водокористування. 

 

Дмитриева Е. А., Телюра Н. А., Хоренжая И. В. ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

ОПАСНОЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ УКРАИНЫ В 

УСЛОВИЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Приведены результаты изучения основных положений концепции 

устойчивого развития по обеспечению экологической безопасности 

населенных пунктов. Определены рекомендации международных саммитов 

по проблемам устойчивого развития. Для качественного и эффективного 

управления населенным пунктом как сложной «урбоэкосистемой», на 
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принципах устойчивого развития и в соответствии с требованиями ЕС 

определены показатели, которые определяют состояние развития по трем 

основным направлениям (измерениями): экономическим, социальным, 

экологическим. Эти показатели позволяют принимать управленческие 

решения по внедрению первоочередных мероприятий организационного или 

финансового характера в корректировке дальнейшего развития. Предложен 

метод выбора лучших технологий экобезопасного водоотведения в 

населенных пунктах, расположенных на эвтрофированных водных объектах, 

как важной составляющей эколого-социальной безопасности населенных 

пунктов Украины. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, населенные пункты, 

экологическая опасность, экологически безопасное водоотведение.  

 

Вступ 

Рекомендації міжнародних самітів з проблеми сталого розвитку, 

визначили необхідність переходу на засади сталого еколого-соціально-

економічного розвитку більшості країн світу. Спираючись на рекомендації 

міжнародних самітів стратегічною метою подальшого розвитку України є 

перетворення її природно-ресурсного потенціалу в базис економічного 

зростання, що відповідає розумінню основ сталого розвитку з позиції всього 

світу. 

Аналіз літературних даних та постановка проблеми. Визначень 

поняття «сталий розвиток» велика кількість, що пов’язано зі складністю 

самого поняття, і у різних країнах термін набуває різного трактування. 

Під «сталим» розуміють гармонійний, збалансований, 

самовідтворювальний, екологобезпечний розвиток. Найбільш часто в 

літературі використовують поняття «сталий розвиток»  – це розвиток, який 

забезпечує рівновагу, баланс між соціальною, економічною і природною 

складовою. Декларація по навколишньому природному середовищу і 

розвитку «Порядок денний на ХХI століття» [1] та Указ Президента України 

«Про Стратегію сталого розвитку «Україна–2020», від 12.01.2015 № 5/2015 

[2] регламентує основні підходи, орієнтири та шляхи подолання 

«антропоцентричного» підходу в суспільства в напряму переходу на засади 

сталого розвитку. 

Сталий еколого-соціально-економічний розвиток держави 

супроводжується формуванням для людини безпечного стану навколишнього 

середовища та життєдіяльності населення, забезпеченням прийнятного рівня 

екологічної безпеки, спираючись на удосконалену правову систему, що 

базується на принципах європейського міжнародного права. Стійне 
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зростання екологічно невиснажливим способом сприятиме сталому розвитку 

за умови забезпечення широкомасштабного використання благ, які 

надаються у соціально-екологічній сфері, та обов’язкового впровадження 

заходів охорони довкілля та екологічної безпеки у політику та практику 

соціально-економічного розвитку [3]. 

В Україні пріоритети державної екологічної політики, визначені у 

Конституції України, та надають громадянам право «на безпечне для життя і 

здоров‘я довкілля» та «забезпечення екологічної безпеки і підтримання 

екологічної рівноваги на території держави», та є обов‘язковими для 

виконання [4]. 

Дотримання норм екологічної безпеки, які віднесені до найсуттєвішого 

індикатора оцінки рівня розвитку держави та реалізації стратегії сталого 

розвитку вимагає усвідомлення її як надзвичайно важливого компоненту 

екологічної політики на державному та регіональному рівнях.  

За час обговорення в наукових і урядових колах упродовж чотирьох 

десятиліть як у розвинених країнах, так і в країнах, що розвиваються, умов 

переходу в напрямку сталого розвитку, з’явилися власні національні 

концепції та методики оцінювання сталості, як на рівні держави так і на рівні 

населеного пункту.  

Для якісного й ефективного управління населеним пунктом як 

складною «урбоекосистемою», на засадах сталого розвитку та у відповідності 

до вимог ЄС визначено показники, які визначають стан розвитку за трьома 

основними напрямками (вимірами): економічним, соціальним, екологічним. 

Ці показники дають змогу приймати управлінські рішення щодо 

першочергових заходів організаційного чи фінансового характеру в 

корегуванні подальшого розвитку [5].  

Важливою проблемою на шляху впровадження концепції сталого 

розвитку та вимог ЄС на рівні населеного пункту, в умовах погіршення стану 

довкілля, масштаби якого привели до втрати стійкості водних екосистем, є 

розробка та обґрунтування шляхів зниження негативного впливу водного 

фактора, і в особливості евтрофованих водних об'єктів, на здоров'я людини. 

Вирішення завдань комплексної оцінки і управління екологічною безпекою 

населених пунктів розташованих на евтрофованних водних об’єктах, 

відбувається шляхом застосування методів системного аналізу, на підставі 

програмно-аналітичних процедур з використанням методу аналізу ієрархій 

(МАІ), що дозволить підвищити рівень обґрунтованості та екологічну 

безпеку рішень, що приймаються [6-10]. 

Істотна роль у попередженні небезпеки з боку водного чинника в 

населених пунктах належить впровадженню системи екологічно безпечного 
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водокористування [3, 6]. 

Актуальність проблеми, що розглядається – полягає у необхідності 

розробки методу, який забезпечить в умовах обмеженого фінансування 

обґрунтоване прийняття управлінських рішень щодо впровадження 

пріоритетних технологій екологічно безпечного водовідведення (ТЕБВ).  

Мета та завдання дослідження. Метою – є обґрунтування методу 

вибору управлінських рішень при впровадженні технологій екологічно 

безпечного водовідведення населених пунктів, розташованих на 

евтрофованих водних об'єктах.  

Поняття «метод», в даному випадку, розглядається як система 

приписів, принципів та вимог, на які необхідно орієнтуватися у вирішенні 

конкретного завдання, досягнення конкретного результату, в тій чи іншій 

сфері діяльності [11].  Метод – «шлях до чого-небудь», спосіб соціальної 

діяльності в будь-якій її формі, і не лише в пізнавальній, а й сукупності 

певних правил, прийомів, способів, норм пізнання та діяльності. Він є 

системою принципів, вимог, які орієнтують суб'єкта на вирішення 

конкретного завдання, досягнення результатів у певній сфері діяльності [12].    

Метод дозволить, на основі системного підходу, визначити пріоритетні 

технології екологічно безпечного водовідведення в населених пунктах 

України, що сприятиме:  

- поліпшенню умов проживання населення та господарської діяльності, 

що є дуже актуальною проблемою для багатьох регіонів України з 

напруженою еколого-соціальною ситуацією;  

- значному оздоровленню водних екосистем, особливо з підвищеним 

рівнем трофності;  

- запропонований набір технологій для впровадження в конкретному 

населеному пункті буде економічно обгрунтований та ефективний. 

Для цього було необхідним: 

- розробити основи екологічно безпечного водокористування в 

населених пунктах України, які на відміну від існуючих пропонують 

досліджувати проблему водокористування в населених пунктах та його 

складових - водопостачання та водовідведення, спільно із збереженням 

водних екосистем і покращенням  якості води в них, охороною здоров’я 

населення, що дозволяє поглибити сутність проблеми та виявити її основні 

елементи, які потребують вирішення; 

- дослідити особливості взаємодії системи водовідведення, водного 

об‘єкту, який приймає стічні води, і є джерелом водопостачання населеного 

пункту, що дає змогу врахувати антропогенне навантаження на водний 

об’єкт, його екологічний стан і забезпечує прийняття управлінських рішень 
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щодо водопостачання населеного пункту; 

- обґрунтувати напрями перебудови існуючих систем водовідведення в 

населених пунктах України, до яких відноситься: впровадження нових 

технологічних елементів в існуючі мережі водовідведення; застосування 

оперативного контролю складу стічних вод; використання біологічного 

очищення поверхневих стічних вод та ін., що дозволить забезпечити 

екологічно безпечну роботу систем водовідведення у штатних умовах та в 

аварійних ситуаціях; 

- розробити еколого-соціальне оцінювання водних об’єктів, яке на 

відміну від існуючих підходів враховує як екологічні характеристики водних 

об’єктів (річок, водосховищ, морських акваторій), так і еколого-медичне 

оцінювання впливу водного фактору на життєдіяльність та здоров’я 

населення. 

Методика вибору найбільш еколого-соціально безпечного 

технологічного заходу екологічно безпечного водовідведення, в 

населених пунктах, розташованих на евтрофованих водних об’єктах. В 

основу дослідження покладена гіпотеза, що якщо, з кожним з альтернативних 

варіантів технології екологічно безпечного водовідведення буде співставлено 

відповідне розраховане кількісне значення, врахування якого при прийнятті 

рішення з вибору технології, то в конкретному населеному пункті, зменшить 

вірогідність прийняття невірного рішення.  

Для вирішення завдань такої складності застосовують методи 

системного аналізу, окремим видом яких є метод аналізу ієрархій (МАІ). МАІ 

дозволяє структурувати складну проблему, провести її декомпозицію, 

врахувати взаємодію окремих її елементів, формалізувати роботу експертів 

шляхом поділу процедури узгодження на ряд етапів, з результатом 

виконання кожного з яких зіставляється відповідна кількісна характеристика, 

представлена в узагальнених (безвідносних) одиницях виміру. Все це дає 

можливість при впровадженні ТЕБВ, обгрунтовуючи порівнянням безліч 

суперечливих критеріїв і суджень, підвищити ефективність управління в 

галузі сталого розвитку еколого-соціальної безпеки систем водовідведення 

населених пунктів, розташованих на евтрофованих водних об'єктах. 

Метод включає декілька етапів, результатом виконання яких є 

прийняття найбільш еколого-соціально обґрунтованого технологічного 

заходу екологічно безпечного водовідведення за найбільшим кількісним 

показником глобальних пріоритетів для конкретного населеного пункту. 
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Висновок 

Проведені дослідження дозволили розробити стратегію в системі 

управління еколого-соціальної безпекою функціонування природних 

екосистем і забруднених територій населених пунктів України, розташованих 

на евтрофованих водних об'єктах, в частині рекомендацій щодо 

впровадження технологій ЕБВ із застосуванням методу аналізу ієрархій. 
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bodies. Sustainable management of water resources and access to safe water are 

essential for unlocking economic growth and productivity, and provide significant 

leverage for existing investments in health and education. The natural environment  

contributes to management and regulation of water availability and water quality, 

strengthening the resilience of watersheds and complementing investments in 

physical infrastructure and institutional and regulatory arrangements for water 

access, use and disaster preparedness. Protecting and restoring water-related 

ecosystems and their biodiversity can ensure water purification and water quality 

standards. More than 30 per cent of wastewater resulting from human activities is 

discharged into water bodies with pollution. Eutrophication effects have been well 

studied, and they depend on the nutrient loadings to the receiving waters and the 

volume and residence time of water of these systems. 

Over the last several decades, countries throughout the world have 

experienced an escalating and worrisome trend in the incidence of problems 

termed “harmful algal blooms” (HABs). The term “harmful algal bloom” is very 

broad and covers blooms of many types, but HABs all have one unique feature in 

common—they cause harm, either due to their production of toxins or to the 

manner in which the cells’ physical structure or accumulated biomass affect co-

occurring organisms and alter food-web dynamics. HAB events are characterized 

by the proliferation and occasional dominance of particular species of toxic or 

harmful algae. In some cases, these microscopic cells increase in abundance until 

their pigments discolor the water—hence the common use of the term “red tide”. 

There are, however, “blooms” of species which do not have high cell 

concentrations and which do not discolor the water, but which still cause harm, 

typically because of the potent toxins produced by those algae. 

Key words: sustainable development, city, ecological water disposal, 

ecologically safe water disposal 
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АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОБІЧНИХ 

ПРОДУКТІВ НЕХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

Наведено результати виконаного дослідження європейських актів 

джерела права щодо відходів та українських нормативно-правових 

документів щодо поводження з відходами, санітарного законодавства, 

законодавства у галузі стандартизації та технічних регламентів тощо  у 

відношенні до побічних продуктів нехарчової промисловості. Визначено 

ключовий критерій віднесення продуктів та/або продукції до побічних 

продуктів. Приведені розроблені заходи екологічної безпеки поводження з 

побічними продуктами. 

Ключові слова: нехарчова промисловість, відходи, побічні продукти, 

навколишнє середовище, здоров'я людини, положення. 

 

Жуковский Т. Ф., Ткачева Е. В., Гутков Г. В., Мироненко Е. А., 

Писня Л. А., Овчарова И. В. АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ НЕПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Приведены результаты изучения европейского законодательства в 

сфере отходов и украинских нормативно-правовых документов по 

обращению с отходами, санитарного законодательства, законодательства 

в сфере стандартизации и техничных регламентов в отношении побочных  

продуктов непищевой промышленности. Определен основной критерий 

отнесения продуктов и/или продукции к побочным продуктам. Показаны 

разработанные мероприятия экологической безопасности обращения с 

побочными продуктами.  
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Вступ 

У зв’язку з курсом України, націленим на євроінтеграцію, виникає 

необхідність дотримуватися вимог нормативно-правових актів 

Європейського Союзу. Розроблення та впровадження Положення про побічні 

продукти дозволить створити механізм застосування в Україні європейського 

підходу до розмежування  понять «відходи» та «побічні продукти» та 

уникнення не потрібних накладень законодавства у відповідності з вимогами 

Рамкової Директиви Європейського Парламенту та Ради 2008/98/ЄС від 19 

листопада 2008 року про відходи [1], визначення основних принципів, 

пріоритетів та ключових задач формування збалансованої державної 

політики у сфері поводження з побічними продуктами нехарчової 

промисловості, створення ефективної системи поводження з ними, сприяння 

підвищенню ефективності контролю повноваженими органами за їх обігом.  

До теперішнього часу цьому питанню в Україні на приділялось уваги ні 

на рівні проведення вивчення та досліджень, ні на рівні розробки 

нормативно-правових документів.   

 

Метою проведення досліджень з вирішення вище означеного питання 

стало розроблення  Положення про побічні продукти, впровадження якого 

має сприяти захисту навколишнього середовища та попередження 

негативного впливу на нього з боку побічних продуктів нехарчової 

промисловості, а також мінімізувати виникнення ризиків для здоров’я 

людини. 

У єдиному технологічному процесі одночасно може виготовлятися 

більш ніж один від продукту. Побічні продукти отримуються як один із 

результатів технологічного процесу при виробництві основного продукту. Як 

правило, це процес комплексної переробки сировини. Побічні продукти не 

являються відходами.  

До основних ознак, за якими продукти або продукцію можна 

кваліфікувати як побічні продукти, відносяться [2]: 

1. Побічні продукти утворюються як додаткова продукція при 

виробництві основної продукції. 

2.  Побічні продукти не являється метою виробництва основної продукції. 

3. Побічні продукти можуть бути використані у якості сировини у будь-

якому іншому виробництві або у якості готової продукції. 

4. Побічні продукти можуть бути використані безпосередньо, без 

попередньої обробки. 

5. Існують ринки збуту побічних продуктів, де вони мають попит і 

можуть бути реалізовані. 
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6. Побічні продукти мають вартість, але їх вартість значно менше 

вартості основної продукції. 

7. Побічні продукти не є відходами, вони відносяться до категорії 

продукції; 

8. Побічні продукти повинні відповідати всім вимогам, які встановлені 

чинним законодавством до певної продукції, у т.ч. з охорони 

навколишнього природного середовища та здоров’я людини. 

9. Введення в обіг, використання побічних продуктів не призведе до 

негативних наслідків для життя, здоров’я і майна споживачів, а також 

для навколишнього природного середовища; 

10.  Експортування побічних продуктів має проходити з дотриманням 

вимог відповідного законодавства Європейського Союзу. 

 

Побічні продукти повинні відповідати медичним вимогам безпеки для 

здоров’я і життя людини. Ця відповідність підтверджується офіційним 

документом установленої форми - висновком державної санітарно-

епідеміологічної експертизи щодо продукції, напівфабрикатів, речовин, 

матеріалів та небезпечних факторів, використання, передача або збут яких 

може завдати шкоди здоров'ю людей (далі - висновок державної санітарно-

епідеміологічної експертизи) [3].  

Вимоги безпеки для здоров'я і життя населення є обов'язковими у 

національних стандартах та інших нормативно-технічних документах на 

вироби, сировину, технології, інші об'єкти середовища життєдіяльності 

людини. 

Побічні продукти за звичайних умов їх використання, зберігання і 

транспортування повинні бути безпечними для навколишнього природного 

середовища, життя і здоров’я споживачів, а також не завдавати шкоди майну 

споживачів. З метою забезпечення відповідності якісних показників  і 

показників безпеки побічних продуктів вимогам нормативно-правових актів, 

нормативних документів  встановлюється строк служби. 

Лише безпечні побічні продукти можуть бути введені в обіг. Доказом 

безпечності побічних продуктів є їх відповідність національним стандартам, 

що гармонізовані з відповідними європейськими стандартами. Вимоги щодо 

безпеки для життя, здоров'я і майна користувачів, а також навколишнього 

природного середовища при введені в обіг продукції, встановлюються 

нормативно-правовими актами, в тому числі технічними регламентами і 

передбачених ними процедур оцінки відповідності. 
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Неякісні та небезпечні побічні продукти – це побічні продукти, які не 

відповідають вимогам безпеки, що пред’являються до таких продуктів. Вони 

підлягають  обов'язковому вилученню з обігу та повинні збиратися окремо, 

не змішуючись з іншими товарами, продукцією тощо. Поводження з 

вилученими з обігу неякісними та неякісними побічним продуктами це дії 

суб’єктів господарювання, спрямовані на їх переробку, утилізацію або 

знищення. . 

У разі, якщо побічні продукти втрачають свої споживчі властивості, 

вони мають набувати статусу відходів згідно статті 1 Закону України «Про 

відходи». Поводження з побічними продуктами, які набули статусу відходів, 

регулюється Законом України «Про відходи», а також законодавчими актами 

Європейського Союзу у галузі відходів: Рамковою Директивою 

Європейського Парламенту та Ради 2008/98/ЄС від 19 листопада 2008 року 

«Про відходи та скасування деяких Директив», Директивою 2000/76/ЄС від 

04.12.1993 «Про спалювання відходів», Директивою 1999/31/ЄС від 

26.04.1999 «Про захоронення відходів» [4-6]. 

До набрання чинності нормативно-правових актів щодо відходів, 

гармонізованих з Європейським законодавством, класифікація побічних 

продуктів як відходів, поводження з ними здійснюється згідно діючому 

українському законодавству у сфері відходів.  

Розширена відповідальність виробника при розробці та виробництві 

товарів запроваджується для ефективного використання ресурсів впродовж 

усього життєвого циклу товарів, включаючи їх відновлення, повторне 

використання, утилізацію. По відношенню до побічних продуктів це 

показано у нижче поданій схемі. 

 

Висновок 

В результаті проведених досліджень було встановлено ключовий 

критерій віднесення речовин, матеріалів та виробів до побічних продуктів. 

Таким ключовим критерієм  є безпосереднє використання їх у якості 

сировини у будь-якому іншому виробництві або у якості готової продукції 

без попередніх процесів підготовки, обробки чи переробки 
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Схема отримання, поводження та застосування побічних продуктів (безпечних та 

небезпечних) при виробництві готової продукції. 
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ACTUAL ASPECTS OF DETERMINATION OF BY-PRODAUCTS OF 
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In Ukraine, to date, there are no legal, organizational and economic bases for 

classifying materials and substances obtained in technological cycles as waste or 

by-products. In order to solve this problem, the Regulation on by-products of the 

non-food industry was first developed. The development of the Regulation was 

carried out on the basis of an analysis of European legislation in the field of waste, 

Ukrainian regulatory documents on waste management, sanitary legislation, 

legislation in the field of standardization and technical regulations. As a result, the 

main criterion for attributing products and / or products to by-products was 

determined. There were also developed environmental safety measures for the 

treatment of by-products. 
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ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ТЮТЮНОВОГО ВИРОБНИЦТВА 

 

У статті надані результати вивчення джерел утворення стічних вод 

тютюнових виробництв, дослідження їх якості та способів очищення від 

основних забруднюючих компонентів. За результатами фізико-хімічних 

аналізів проб стічних вод встановлено, що до основних забруднюючих 

речовин, показники яких перевищують допустимі для скидання в каналізацію 

значення, відносяться: фосфати, амонійний азот, жироподібні та завислі 

речовини, а також інтегральні показники ХСК і БСК5. 

Постійне надходження таких висококонцентрованих стічних вод на 

міські очисні споруди негативно впливає на окислювальну здатність 

активного мулу, знижує якість очищення води та, як наслідок, сприяє 

погіршенню екологічного стану поверхневих водних об'єктів. 

На біоконтакторах експериментальної лабораторної установки 

проведена очистка вищевказаних стічних вод іммобілізованим біоценозом. 

Встановлена можливість досягнення показників якості в очищеній воді, які 

відповідають нормативним вимогам щодо скидання стічних вод, як в міську 

каналізацію так і в поверхневий водний об'єкт. 

Також  запропоновані додаткові методи та заходи щодо очищення 

стічних вод, які можуть забезпечити зниження кількості забруднюючих 

речовин в стічних водах до нормативних величин.   

Ключові слова: стічні води, тютюнове виробництво, забруднюючі 

речовини, фізико-хімічні аналізи 

 

Зинченко И. В., Бабич, О. В., Саввова О. В., Цитлишвили Е. А., 

Шостенко А. Ю. ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ТАБАЧНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

В статье представлены результаты изучения источников образования 

сточных вод табачных производств, исследования их качества и способов 

очистки от основных загрязняющих компонентов. По результатам физико-
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химических  анализов проб сточных вод установлено, что к основным 

загрязняющим веществам, показатели которых превышают допустимые 

для сброса в канализацию значения, относятся: фосфаты, аммонийный 

азот, жироподобные вещества, а также взвешенные вещества, 

интегральные показатели ХПК и БПК5. Постоянное поступление таких 

высококонцентрированных сточных вод на городские очистные сооружения 

негативно влияет на окислительную способность активного ила, снижает 

качество очистки воды и, как следствие, способствует ухудшению  

экологического состояния поверхностных водных объектов.  

На биоконтакторах экспериментальной лабораторной установки 

проведена очистка вышеуказанных сточных вод иммобилизованным 

биоценозом. Установлена возможность достижения  качества очистки 

воды до нормативных требований к сбросу сточных вод, как в городскую 

канализацию так и в поверхностный  водный объект.  

Также предложены дополнительные методы и мероприятия по 

очистке сточных вод, которые могут обеспечить снижение загрязняющих 

веществ в сточных водах до нормативных величин. 

Ключевые слова: сточные воды, табачное производство, 

загрязняющие вещества, физико-химические анализы 

 

Вступ 

Понад п'ять століть тому тютюн з Південної Америки вперше потрапив 

до Європи і з тих пір став основою для потужної тютюнової індустрії на всіх 

континентах планети. З незапам'ятних часів характерним атрибутом 

запорізьких козаків була люлька для куріння, проте в Україні перший 

тютюновий завод був побудований в XVIII столітті в Охтирці. З тих пір 

тютюнова індустрія придбала потужні розміри, як у всьому світі, так і в 

нашій країні. Сьогодні на території України тютюнові заводи функціонують 

в різних регіонах країни. 

 Ринок тютюнових виробів в Україні є одним з найдинамічніших і 

висококонкурентних та одночасно одним з найбільш регульованих, який 

контролюють чотири глобальних виробники: «Філіп Морріс Україна», JTI, 

«Імперіал Табакко Україна» і «BAT Україна». Їхня сумарна частка ринку 

становить, за даними Антимонопольного комітету України – 98% [1]. 

Значний внесок до місцевих бюджетів становлять податки від виробництва та 

реалізації тютюнових виробів. 

Тютюнове виробництво – це сукупність технологічних процесів, 

необхідних для вироблення тютюнових виробів (здебільшого, сигарет). 
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Тютюнові підприємства є споживачами досить великих обсягів води. 

На всіх ділянках виробництва в більшій або меншій кількості 

використовується вода, частина якої потрапляє в каналізацію. 

У виробничих цілях безповоротно вода використовується для 

приготування наповнювачів для тютюну (соусів, ароматизаторів), 

пом’якшувачів, клеїв, а також на приготування пари і водяного туману, що 

використовують для зволоження тютюну. Але основний обсяг стічної води 

утворюється під час миття обладнання від технологічних процесів: 

пресування, сушки тютюну, зволоження спреями, приготування кавендіша 

для соусування тютюну, ароматизації тощо. 

Таким чином, джерелами забруднюючих речовин в стічних водах, що 

утворюються під час виробництва тютюнових виробів, є пил, залишки 

тютюну, залишки використаних сумішей ароматизаторів, підсолоджувачів, 

зволожувачів, клею, а також протигрибкових препаратів тощо. В стічні води 

надходять речовини з пилу та залишків тютюну (амонійний азот, фосфати, 

залізо, органічні речовини), а також вуглеводні (інвертний цукор), спирти 

(етанол, гліцерин, пропіленгліколь), триацетин, ефіри, альдегіди, молочна 

кислота. Хімічними аналізами встановлено, що, наприклад, при промиванні 

обладнання на технологічній ділянці, де проводиться соусування тютюну, в 

стічній воді визначалося інтегральні показники забруднення, значення яких 

за ХСК коливаються від 2500 до 940000 мг/дм3, вміст фосфатів – до 59,2 

мг/дм3, амонійного азоту – до 187,2 мг / дм3, завислих речовин – понад 7000 

мг/дм3; жири до 40 мг/дм3. 

Якщо є свій вузол хімводопідготування, то в стічні води можуть 

потрапляти фосфати, що входять до складу антискалантів. 

Результати фізико-хімічного аналізу стічних вод, що надходять до 

міської каналізації з території тютюнового виробництва, надані в табл. 1. 

Так само в стічні води надходить досить значна кількість завислих 

речовин, що утворюються з твердих компонентів тютюну і сировини, що 

застосовується для добавок.  

Господарсько-побутові стічні води, які також утворюються на 

тютюнових підприємствах, значно розбавляють концентровані виробничі 

стічні води, але все ж в загальнозаводському стоку, який скидається в міську 

каналізаційну мережу, визначено ряд показників, що перевищують 

нормативні значення складу та властивостей стічних вод для безпечного їх 

відведення та очищення на комунальних очисних спорудах [2]. 

 

 



 

151 
 

Таблиця 1 – Діапазон значень показників стічних вод, що скидаються в міську 

каналізаційну мережу 

 

З даних табл. 1 видно, що до основних забруднюючих компонентів 

стічних вод, показники яких перевищують значення, що допустимі для 

скидання в каналізацію, відносяться: фосфати, амонійний азот, жироподібні 

речовини, а також завислі речовини, інтегральні показники ХСК і БСК5. 

Постійне надходження таких висококонцентрованих стічних вод на міські 

очисні споруди може негативно вплинути на окислювальну здатність 

активного мулу, привести до порушення роботи, аеротенків і знизити якість 

очищення води. 

Скидання неочищених стічних вод, може бути джерелом 

забруднюючих речовин органічного походження і біогенних елементів 

(сполук азоту та фосфору), що негативно позначиться на екологічному стані 

водних об’єктів. 

У результаті досліджень утворення та складу стічних вод на 

підприємствах тютюнового виробництва були розглянуті різні варіанти 

доведення якості стічних вод до нормативних вимог. 

З табл. 1 видно, що співвідношення ХСК до БСК5 відповідало 

нормативним вимогам щодо скидання на міські очисні споруди (ХСК < 2,5 

БСК5). Величина БСК5 становить в середньому 58% від ХСК, це свідчить про 

№ 
Назва показнику 

 

Значення 

показників, 

   мг/дм3 

Допустимі 

значення показників,  

 мг/дм3 [2] 

1 рН, од. рН 4,95–6,80 6,5-9,0 

2 Хімічне споживання кисню (ХСК) 1600–2800 500 

3 Співвідношення ХСК:БСК5 - < 2,5 

4 Біохімічне споживання кисню (БСК5) 850–1750 350 

5 Азот амонійний  7,80–75,90 30,0 

6 Нітрити 0,03–2,40 3,3  

7 Нітрати 1,40–65,10 45,0  

8 Фосфати (у перерахунку на РО4)   8,40–34,20 10,0 

9 Залізо загальне 0,45–3,0 (25) 2,5 

10 Хлориди 75,33–186,11 350 

11 Завислі речовини  230–864 300 

12 СПАР 0,21–1,12 10,0 

13 Жироподібні речовини 4,20–23,30 20,0 

14 Нафта та НП 0,05–0,38 10,0 

15 Сульфати 57,6–174,9 400 
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потенційні можливості біохімічного окислення стічних вод на локальних 

очисних спорудах. Тому в лабораторних умовах був проведений експеримент 

з біологічного очищення зазначених стічних вод на лабораторній установці. 

Установка є реактором біодискового типу з іммобілізованою біоплівкою, що 

складалася з активного мулу міських споруд, а також  мікроорганізмів, які 

містилися в стічній воді, що очищувалась. 

Очищення стічної води від завислих речовин відбувалася поперед 

біологічної очистки в первинному відстійнику. Біологічний блок очищення є 

реактором із зануреними в рідину на 30-50% дисками з іммобілізованою 

біомасою (біоконтакторами), які оберталися навкруги вісі. В умовах високих 

концентрацій сполук азоту в стічній воді, біореактор обладнувався 

додатковою секцію з зануреними біоконтакторами з фільтруючих матів.  

Окиснення органічних сполук здійснювалося за рахунок кисню повітря 

і кисню, розчиненого у воді. Очищення стічної води відбувалося вздовж 

біореактора за допомогою біоплівки, закріпленої на біоконтакторах. 

Концентрація мікроорганізмів в біореакторі досягала 16 г/дм3 (у тому числі, 

вільно плаваючий активний мул).  

За рахунок вмісту в біореакторі високих концентрацій активного мулу 

період очищення стічної рідини складав - 1,5-3,0 години. 

 

Таблиця 2 – Показники якості води до очищення і після очищення в  біодисковому 

лабораторному реакторі  

Показники До 

очищення 

Після 

очищення 

 

Ефект 

очищення, % 

рН  4,1– 6,5 8,2 – 8,4 - 

ХСК, мгО/дм3 600-1300 75 - 21 88 - 94 

БСК5, мгО2/дм3 420 – 650 15 - 10 96 - 98 

N–NH4, мг/ дм3 25,0 - 68,0 0,56 - 0,17 97 - 98 

N–NО2, мг/ дм3 0,03 - 0,09 <0,03 до 100 

N–NО3, мг/ дм3 3,5 - 12,8 <0,5 до 100 

Р- РО4, мг/ дм3 48,6 20,76 до 43 

 

В біодисковому реакторі відбувалися процеси, які пов’язані з 

послідовним окисненням органічних сполук, окислювально-

відновлювальними реакціями трансформування азоту (з отриманням 

окиснених і відновлених сполук азоту), а також аноксидним окисненням 

амонію, внаслідок чого утворювався молекулярний азот. Ефективність 

очищення від органічних сполук досягала 94 % за ХСК,  98 % за БСК5; 
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видалення амонійного азоту досягало 98 %, нітритів і нітратів - наближалося 

до 100 %; видалення фосфатів – до 43 %. 

Навантаження за БСК5 (у середньому) складало - 25 г/доб.; видалення 

органічних речовин (за БСК5) – (20,5 – 31,8) г/доб. Таким чином, очищення 

стічних вод даної категорії біологічним методом є ефективним и дозволяє 

досягти якості очищеної води, яка відповідає нормативним вимогам навіть 

для поверхневих водних об’єктів [3]. Але цей метод потребує певних витрат 

щодо будівництва та утримання споруд очищення і тому вибір методу 

очищення стічних вод даної категорії повинен враховувати його економічну 

доцільність.  

Тому нами досліджені та запропоновані інші методи та заходи, які 

можуть забезпечити зниження забруднюючих речовин в стічних водах, що 

потрапляють в міську каналізаційну мережу.  До них відноситься наступне: 

1) Здійснення збору концентрованих виробничих стічних вод з певних 

технологічних ділянок в проміжні ємності, з подальшою їх дозованою 

подачею в загальний стік. Це дозволить уникнути залпових скидів високих 

концентрацій забруднюючих речовин. 

2) Проведення обробки акумульованих стічних вод фізико-хімічним 

методом. Для цього акумульовані в проміжних ємностях стічні води, перед 

скиданням їх у виробничу каналізацію, можна обробляти методом коагуляції 

(наприклад, залізомістким реагентом) з подальшою флотацією. При цьому зі 

стічних вод видаляються фосфати, завислі речовини та знижується вміст 

органічних домішок у воді. 

Для видалення з розчину скоагульованих фосфатів, до оброблюваної 

води додають флокулянт на основі поліакриламіду. В результаті утворюється 

желеподібний осад з флоккуламі, який виводять з ємності і після зневоднення 

видаляють (наприклад, на барабанних вакуумних фільтрах). 

3) З метою зменшення концентрації фосфатів у стічній воді доцільно 

замінити  антискалант, що містить фосфор, застосовуваний для обробки 

фільтрів на стадії водопідготовки, на реагент, який не містить фосфати. 

4) Попередити високу ступінь забруднення промивних вод можливо, 

застосувавши попередню вакуумну обробку ємностей. У технологічних 

процесах, пов'язаних з обробкою тютюну, на стінках ємностей залишається 

велика кількість осаду, який потрапляє в стічні води, викликаючи їх значне 

забруднення. При цьому можливо розглянути повернення залишків 

концентратів для їх вторинного використання. 

5) Для зниження забруднюючих речовин органічного походження, в 

тому числі жироподібних сполук, а так само СПАР і амонійного азоту 

можливе застосування біологічних препаратів на основі комплексу 
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спеціально підібраних мікроорганізмів. Застосування біопрепаратів не 

припускав утворення значних обсягів осаду. 

6) Високий вміст амонійного азоту відзначено в виробничих стічних 

водах але, особливо, в господарсько-побутових. Видаливши / знизивши вміст 

амонію в господарсько побутовому стоці, можна домогтися нормативного 

значення його змісту в загальному стоці. Для цього можна рекомендувати, 

наприклад, метод зворотного осмосу, здійснюваного за допомогою установок 

видалення амонію. Установки представляють автоматичні системи 

сорбційної та іонообмінної водопідготовки на основі природного цеоліту - 

кліноптілоліта (видобувається з Сокрінянского родовища, що знаходиться в 

Україні), що володіє здатністю до іонного обміну і високим ступенем 

селективності до іона амонію. 

 

Висновки 

Вивчення процесу утворення і складу стічних вод на тютюнових 

виробництвах показало нерівномірність їх освіти і високу концентрацію 

забруднень, що утворюються переважно при промиванні обладнання на 

певних технологічних ділянках. 

Стічні води по ряду показників (фосфати, амонійний азот, жироподібні 

речовини, а також завислі речовини, інтегральні показники ХСК і БСК5) не 

відповідають нормативним значенням для їх скидання в каналізаційну 

мережу, що може негативно вплинути на роботу станцій біологічної очистки 

та, як наслідок, сприяти забрудненню поверхневих водних об'єктів. Тому при 

проектуванні нових або реконструкції існуючих тютюнових виробництв 

необхідно передбачати локальну очистку стічних вод. 

Вибір методу очищення залежить від технології виробництва, техніко-

економічних показників конкретного підприємства і від приймача стічних 

вод (міська каналізаційна мережа або безпосередньо водний об'єкт). 
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CLEANING OF WASTE WATER TOBACCO PRODUCTION 

The article presents the results of studying the sources of wastewater 

generation in tobacco production, research of their quality and methods of cleaning 

from the main polluting components. Based on the analysis of technical and 

regulatory literature and the data of physic-chemical methods for examining 

wastewater samples, it has been established that the sources of pollutants in 

wastewater generated in the production of tobacco products are dust and tobacco 

residues, residues of used blends of flavors, sweeteners, moisturizers, glue, as well 

as antifungal drugs. According to the physic-chemical analysis of sewage entering 

the city sewage from the territory of tobacco production, it has been established 

that the main pollutant components of sewage which exceed the values allowed for 

sewage disposal, include: phosphates, ammonium nitrogen, fats, as well as 

weighted substances, integral indicators of COD and BOD5. The constant supply of 

such highly concentrated wastewater to municipal wastewater treatment plants may 

adversely affect the oxidative capacity of activated sludge, disrupt aerotank 

operation and reduce the quality of water treatment. As a result the discharge of 

poorly treated wastewater into a surface water body can be a source of pollutants 

of organic and biogenic elements (nitrogen and phosphorus compounds), which 

negatively affects the quality of water and the ecological condition of water bodies. 

On the basis of monitoring the formation and quality of wastewater at a 

tobacco production plant in the laboratory an experiment was conducted on the 

biological treatment of the above-mentioned wastewater. In the course of the 

experiment it was established that the quality of water treatment can be achieved 

before the normative trenches for discharging sewage into the urban sewage 

system or into a surface water body. 

But this method requires certain costs for construction and maintenance of 

treatment facilities and therefore the choice of a wastewater treatment method in 

this category should take into account its economic feasibility. Therefore the 
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authors investigated and proposed additional methods and measures that can 

ensure the reduction of pollutants in wastewater entering the city sewerage system. 

Key words: wastewater, tobacco production, pollutants, physical and 

chemical analyzes 
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ДОСЛІДЖЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ТА ҐРУНТІВ 

ПІВДНЯ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ У ЗОНІ ВПЛИВУ  ПрАТ 

«КРИМСЬКИЙ ТИТАН» 

 

Проведено дослідження вмісту хімічних сполук та елементів у 

об'єктах довкілля в зоні впливу ПрАТ «Кримський ТИТАН» на території 

Херсонської області. Визначено масову частку сполук сірки, фосфору, азоту, 

металів, хлоридів, бромідів, водневий показник у пробах атмосферних опадів 

(роси) та ґрунтів, відібраних у вересні 2018 року. За результатами виявлено 

перевищення фонових значень у пробах, зокрема за масовою часткою 

водорозчинних форм сульфатів. Проведені дослідження вказують на 

кислотний характер атмосферних опадів на початку вересня 2018 р. і 

зв’язок їх складу з виробничою діяльністю ПрАТ «Кримський ТИТАН».  

Встановлено кислотне й сульфатне забруднення ґрунтів південних районів 

Херсонської області та його зв’язок зі складом атмосферних опадів і 

виробничою діяльністю ПрАТ «Кримський ТИТАН». Вказано на необхідність 

систематичного контролю складу атмосферних опадів. 

Ключові слова: Забруднення, атмосферні опади, ґрунт, ПрАТ 

«Кримський ТИТАН», сполук сірки, сполук фосфору, сполук азоту, метали, 

водневий показник. 

 

Калиниченко Е. А, Мельников А. Ю., Буштец С. П., Никитина С. 

В., Черба О. В., Смаровыдло И. М. ИССЛЕДОВАНИЕ АТМОСФЕРНОГО 

ВОЗДУХА И ПОЧВЫ ЮГА ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ  

ЗАО «КРЫМСКИЙ ТИТАН» 

Проведено исследование содержания химических соединений и 

элементов в объектах окружающей среды в зоне влияния ЧАО «Крымский 

ТИТАН» на территории Херсонской области. Определены массовые доли 

соединений серы, фосфора, азота, металлов, хлоридов, бромидов, 
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водородного показателя в пробах атмосферных осадков (росы) и почв, 

отобранных в сентябре 2018 года. По результатам установлено 

превышение фоновых значений в пробах, в частности по массовой доле 

водорастворимых форм сульфатов. Проведенные исследования указывают 

на кислотный характер атмосферных осадков в начале сентября 2018 г. и 

связь их состав с производственной деятельностью ЗАО «Крымский 

ТИТАН». Установлено кислотное и сульфатное загрязнения почв южных 

районов Херсонской области и его связь с составом атмосферных осадков и 

производственной деятельностью ЗАО «Крымский ТИТАН». Указано на 

необходимость систематического контроля состава атмосферных осадков. 

Ключевые слова: Загрязнение, атмосферные осадки, почва, ЧАО 

«Крымский ТИТАН», соединения серы, соединения фосфора, соединения 

азота, металлы, водородный показатель. 

 

Вступ 

У серпні 2018 р. було зареєстровано чисельні скарги мешканців 

Каланчацького та Чаплинського районів Херсонської області, прилеглих до 

північної частини нині окупованої АР Крим, щодо викидів токсичних 

речовин розташованим на цій території ПрАТ «Кримський ТИТАН». 

Основними забруднюючими речовинами ПрАТ «Кримський ТИТАН» є 

сірчистий ангідрид, сірчана кислота, фтористий водень, хлористий водень, 

аміак, пил (сірки, ільменіту, залізооксидних пігментів, сірчанокислого 

алюмінію, фосфорита/апатита, амофоса, соди, піску).  

Херсонською обласною державною адміністрацією було організоване 

обстеження природного середовища південних районів області. Відбір проб 

атмосферного повітря та їх дослідження проводились силами пересувних 

лабораторій Департаменту екології та природних ресурсів Донецької 

облдержадміністрації та Кременчуцької міської ради Полтавської області, 

лабораторій Херсонського ЦГМ, УКРНДІЕП. Визначали вміст оксидів азоту, 

сірчистого ангідриду, сірчаного ангідриду (сульфатів, сірчаної кислоти), 

фосфорного ангідриду (фосфатів), сірководню, хлористого водню, 

фтористого водню, аміаку, пилу. Перевищення ГДКм.р. не виявлено, за 

виключенням сірководню, вміст якого 12.09.2018 р. на КПВВ "Каланчак" у 

1,8 рази перевищив ГДКм.р.. 

Як відомо, забруднюючі речовини, перш за все кислотного характеру 

(оксиди сірки, хлористий і фтористий водень), у разі синергитичної дії 

підвищеної вологості повітря, знижених до точки роси температур 

(наприклад, у нічний, ранковий час), відсутності вітру, зниження рельєфу 

тощо переводяться у атмосферні опади (роса, дощ, сніг, туман). Видалення 
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разом з атмосферною вологою забруднюючих речовин, а також їх 

розсіювання, призводять до природного очищення повітря, яке за 

сприятливих умов може відбуватись дуже швидко. Ця динамічність і 

мінливість складу повітря може бути причиною невиявлення перевищень 

ГДК під час лабораторних досліджень. За відсутності поблизу діючого 

джерела викиду сприятливих для утворення атмосферних опадів 

метеорологічних та інших чинників забруднюючі речовини можуть 

переноситись на значні відстані. Таким чином, визначення концентрацій 

речовин в атмосферних опадах дозволяє опосередковано оцінити 

забруднення атмосферного повітря. 

УКРНДІЕП було досліджено склад атмосферних опадів, а саме  роси 

(пробу відібрано представниками Державної екологічної інспекції у 

Херсонській області 05.09.2018 р. у с. Преображенка). Встановлено, що 

проба атмосферного опаду у своєму складі містить переважно сульфіти ~ 208 

г/кг, а також сульфати ~ 28 г/кг, хлориди ~ 47 г/кг, амоній ~ 1,3 г/кг тощо. 

Загальний вміст розчинених мінеральних речовин в опаді становить ~ 436 

г/кг. Проба атмосферного опаду має сильно кисле середовище (рН ~ 2 

одиниць рН ). 

Сульфіти атмосферного опаду є продуктом розчинення в атмосферній 

волозі сірчистого ангідриду. Сірчистий ангідрид утворюється на 

підприємстві в технологічному процесі випалення комової сірки і потрапляє 

в повітря з викидами цеху з виробництва сірчаної кислоти. 

Сульфати атмосферного опаду є продуктом розчинення в атмосферній 

волозі газоподібного сірчаного ангідриду та/або пари кислоти сірчаної та/або 

сульфатного пилу. Сірчаний ангідрид утворюється на технологічному етапі 

доокислення сірчистого газу і може потрапляти в атмосферне повітря 

внаслідок неповної абсорбції водою у разі нестачі води та недотримання 

відповідних технологічних нормативів в процесі виробництва сірчаної 

кислоти. Пара кислоти сірчаної  може потрапляти в атмосферне повітря з 

викидами цехів з виробництва диоксиду титану і сірчанокислого алюмінію, а 

також з пересохлого кислотонакопичувача. Джерелом сульфатного пилу на 

підприємстві є фосфогіпсо- та огарконакопичувачі. 

Хлориди є продуктом розчинення в атмосферній волозі хлористого 

водню, який може утворюватись у кислотонакопичувачі при концентруванні 

його вмісту внаслідок випаровування вологи, та/або пилу твердих хлоридів, 

переважно хлористого амонію та хлористого кальцію з накопичувачів.  

Амоній в атмосферному опаді визначається за рахунок розчинення 

аміаку та/або пилу амофосу, хлористого амонію, які можуть потрапляють у 

повітря з  викидами цеху з виробництва мінеральних добрив. Хоча, за 
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заявами керівництва ПрАТ «Кримський ТИТАН» виробництво мінеральних 

добрив було призупинено ще у 2014 р. 

Кисла реакція атмосферного опаду (рН ~ 2 одиниць рН) утворена за 

рахунок розчинення в атмосферній волозі кислотних оксидів (сірчистого та 

сірчаного газів) та, можливо, хлористого водню. 

Така ситуація свідчить про необхідність систематичного контролю не 

тільки атмосферного повітря в зоні впливу ПрАТ «Кримський ТИТАН», але 

й атмосферних опадів. Кислотні атмосферні опади потрапляють до води 

водойм та водотоків, ґрунту, на рослини, змінюючи їх якість. Зокрема, 

кислотні опади призводять до зниження родючості ґрунту, до просочування у 

водоносні горизонти токсичних металів, до загибелі врожаїв і рослинності, 

руйнування будівель, шляхо- і трубопроводів, автомобілів. 

Також, у зоні потенційного впливу ПрАТ «Кримський ТИТАН» 

(Каланчацькому та Чаплинському районах Херсонської області) нами було 

відібрано проби ґрунту і проведено їх лабораторні дослідження. Дослідження 

проб ґрунту дозволяє оцінити довготривалий вплив джерела викидів, адже 

значне збільшення вмісту окремих сполук у ґрунті спостерігається лише 

через певний час. 

Відбір проб ґрунту проведено з органогенного генетичного горизонту  

(0 – 25 см) з урахуванням вимог діючих нормативних документів [1, 2, 3]. 

Проби відібрано 06.09.2018 р.; місця відбору: №1 (46.1435406N, 

33.63686108Е) Каланчацький район біля вишки КПВВ; №2 (46.16228177N, 

33.59088034Е) Каланчацький район біля вітряків; №3 (46.18093734N, 

33.61756209Е)  

с. Преображенка Каланчацького району; №4 (46.117940362N, 33.60756288Е 

акт) с. Преображенка Каланчацького району біля 4-ої позиції КВПП; №6 

(46.20349639N, 33.61056134Е) Каланчацький район біля технічної водойми 

ПрАТ «Кримський ТИТАН»; №7 (46.22987883N, 33.62244574Е) Чаплинський 

район біля КВПП; №8 (46.27586788N, 33.27887954Е) на виїзді з м. Каланчак; 

№9 (фонова) клумба біля автовокзалу смт. Чаплинка. Результати досліджень 

проб ґрунтів наведено у таблиці 1.  

Результати досліджень свідчать про кислотне забруднення ґрунтів на 

територіях, прилеглих до проммайданчика ПрАТ «Кримський ТИТАН». Так, 

концентрація обмінного алюмінію місцями дванадцятикратно перевищує 

відповідне фонове значення (12·СФ). Порівняно з фоном також 

спостерігається зміщення значення водневого показника у бік більшої 

кислотності. Закислення відбувається попри те, що досліджувані ґрунти є 

вапняковими, вапняк відіграє роль природного буфера, який «нейтралізує» 

надлишкову кислотність. 
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Таблиця 1 – Результати досліджень проб ґрунтів, відібраних у Каланчацькому та 

Чаплинському районах Херсонської області 

Показники 

контролю 

Вимірювана 

величина, 

одиниці 

Результати вимірювань проб 

Г
Д

К
[4

-8
] 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 6 № 7 № 8 
№ 9 

фон 

рН  

(водна 

витяжка) 

Водневий 

показник,  

од. рН 

7,83 7,83 7,57 7,70 7,92 8,20 8,09 8,17 
Не 

норм.*) 

Хлориди  

(водна 

витяжка) 

Масова 

частка, мг/кг 
521,5 159 333 377 174 72,4 43,5 29 Не 

норм. 
C/Cф 18 5,5 11,5 13,0 6,0 2,5 1,5 1,0 

Броміди  

(водна 

витяжка) 

Масова 

частка, мг/кг 
30 7,2 2,0 3,1 1,7 1,0 0,27 

< 

0,20 
Не 

норм. 
C/Cф 150 36 10 15 8,5 5,0 1,4 1,0 

Фториди  

(водна 

витяжка) 

Масова 

частка, мг/кг 
< 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 

Не 

норм. 

Сульфати 

(водна 

витяжка) 

Масова 

частка, мг/кг 
281 81 81 325 2650 61 61 61 

160 

C/ГДК 1,8 0,5 0,5 2,1 16,6 0,4 0,4 0,4 

Сульфіти 

(водна 

витяжка) 

Масова 

частка, мг/кг 
4,2 56,8 < 2,0 4,2 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 Не 

норм. 
C/Cф 2,1 284 1,0 2,1 1,0 1,0 1,0 1,0 

Сульфати 

(кислотна 

витяжка  

Масова 

частка, мг/кг 
2120 1950 2530 3020 13240 3760 2960 3280 Не 

норм. 
C/Cф 0,65 0,60 0,77 0,92 4,0 1,1 0,91 1,0 

Фосфор заг.  

(Р2О5) 

Масова 

частка, мг/кг 1100 3790 2260 5390 1500 1320 810 1700 
200 

C/ГДК 5,5 19,0 11,3 27,0 7,5 6,6 4,1 8,5 

Нітрати 

(cольова 

витяжка) 

Масова 

частка, мг/кг 1052 189 193 165 59 89 30 16 
130 

C/ГДК 8,1 1,5 1,5 1,3 0,45 0,68 0,23 0,12 

Амоній 

обміний 

(cольова 

витяжка) 

Масова 

частка, мг/кг 11,3 10,7 6,7 17,6 5,41 1,33 3,8 3,7 
Не 

норм. 
C/Cф 3,1 2,9 1,8 4,8 1,5 0,36 1,03 1,00 

Алюміній 

обмін. 

(cольова 

витяжка) 

Масова 

частка, мг/кг 
0,007 0,009 0,018 0,013 0,003 0,006 0,024 

< 

0,002 Не 

норм. 
C/Cф 3,65 4,65 9,0 6,5 1,7 2,8 12,0 1,00 

Залізо  вал. 

Масова 

частка, мг/кг 
22000 23000 12000 16000 17000 17000 15000 16000 Не 

норм. 
C/Cф 1,38 1,44 0,75 1,00 1,06 1,06 0,94 1,00 
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Показники 

контролю 

Вимірювана 

величина, 

одиниці 

Результати вимірювань проб 

Г
Д

К
[4

-8
] 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 6 № 7 № 8 
№ 9 

фон 

Марганець 

вал. 

Масова 

частка, мг/кг 
460 590 390 570 410 380 460 670 

1500 
C/Cф 0,69 0,88 0,58 0,85 0,61 0,57 0,69 1,00 

C/ГДК 0,31 0,39 0,26 0,38 0,27 0,25 0,31 0,45 

Цинк вал. 

Масова 

частка, мг/кг 
45 56 49 47 45 37 39 51 

100 
C/Cф 0,88 1,10 0,96 0,92 0,88 0,73 0,76 1,00 

C/ГДК 0,45 0,56 0,49 0,47 0,45 0,37 0,39 0,51 

Свинець 

вал. 

Масова 

частка, мг/кг 
11 15 14 14 11 13 12 16 

30 
C/Cф 0,69 0,94 0,88 0,88 0,69 0,81 0,75 1,00 

C/ГДК 0,37 0,50 0,47 0,47 0,37 0,43 0,40 0,53 

Хром вал. 

Масова 

частка, мг/кг 
11 28 22 27 7,9 10 21 21 

100 
C/Cф 0,52 1,33 1,05 1,29 0,38 0,48 1,00 1,00 

C/ГДК 0,11 0,28 0,22 0,27 0,08 0,10 0,21 0,21 

Ванадій 

вал. 

Масова 

частка, мг/кг 
53 53 25 43 49 39 34 41 

150 
C/Cф 1,29 1,29 0,61 1,05 1,20 0,95 0,83 1,00 

C/ГДК 0,35 0,35 0,17 0,29 0,33 0,26 0,23 0,27 

Титан вал. 

Масова 

частка, мг/кг 
120 190 80 160 180 120 100 190 Не 

норм. 
C/Cф 0,63 1,00 0,42 0,84 0,95 0,63 0,53 1,00 

*) Не норм. – не нормується. 

 

Отримані результати корелюють із встановленим кислотним 

характером атмосферних опадів і свідчать про хронічний їх вплив на якість 

ґрунту, зокрема його буферну ємність.  

На рахунок виробничої діяльності ПрАТ «Кримський ТИТАН» можна 

віднести забруднення досліджених проб ґрунтів сульфатами до 16,6 ГДК, а 

також сульфітами, хлоридами, бромідами, амонієм обмінним порівняно з 

фоновими значеннями.  

Перевищення у деяких пробах фонового значення концентрації 

нестабільних сульфітів свідчить про «свіже» забруднення ґрунту 

атмосферними опадами, що містять розчинений сірчистий газ (з часом 

відбувається доокислення сульфітів до сульфатів). 

З урахуванням, що на півдні Каланчацького району 31,3 га зайнято під  

відходи фосфогіпсу, забруднення прилеглих територій фосфатами до 19 ГДК 
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можна теж, з високою ймовірністю, віднести на рахунок ПрАТ «Кримський 

ТИТАН». 

У досліджених ґрунтах спостерігається підвищений вміст нітратів (8,1 

ГДК), що, ймовірно, є результатом нераціональної сільськогосподарської 

діяльності. 

Концентрації важких металів не перевищують ГДК і, як правило, не 

перевищують відповідні фонові значення.  

Проведені дослідження свідчать про суттєвий вплив виробничої 

діяльності ПрАТ «Кримський ТИТАН» на екосистему ґрунту в прилеглих 

районах Херсонської області. 

 

Висновки 

1. Встановлено кислотний характер атмосферних опадів на початку 

вересня 2018 р. і зв’язок їх складу з виробничою діяльністю ПрАТ 

«Кримський ТИТАН». Вказано на необхідність систематичного контролю 

складу атмосферних опадів.  

2. Встановлено кислотне й сульфатне забруднення ґрунтів південних 

районів Херсонської області та його зв’язок зі складом атмосферних опадів і 

виробничою діяльністю ПрАТ «Кримський ТИТАН». 
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INVESTIGATION OF ATMOSPHERIC AIR AND SOIL 

CONTAMANATION AT THE KHERSON REGION SOUTH IN THE ZONE OF 

CJSC "CRIME TITAN" INFLUENCE  

Environment contamination had been investigated in CJSC "Crimea 

TITAN" influence zone in Kherson rigion. The probes had been sampled from 7 

places near CJSC "Crimea TITAN" and 2 near Kalanchak city and Chaplinka 

urban settlement at September 2018. Ground sampling had been provided 

according of ISO 10381 standard series. Also precipitation dew probe had been 

analyzed. Investigating of sulfur, nitrogen, phosphorous compound, bromides, 

chlorides, metals amount were provided by gravimetric, titrimetric, 

spectrophotometric, atomic-absorption methods. Results had been compared with 

background values and maximum permissible concentrations normatives. 

Investigation of precipitation dew probe pH shown strong acidic characteristic of 

the precipitation dew and were equal 2. Also precipitation dew contains 208 mg 

per liter of sulfites. Contamination by sulfur compound, bromides, chlorides were 

up to ten times greater in probes collected in CJSC "Crimea TITAN" influence 

zone. According to obtained results, acid and sulphate pollution of soils in the 

southern regions of the Kherson region and its relationship with the composition of 

precipitation and production activities of CJSC "Crimea TITAN" have been 

established. Systematic monitoring of pollutants in atmospheric precipitation is 

needed. 
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ЗНИКАЮЧІ ПРИРОДНІ ОСЕЛИЩА ІСНУВАННЯ ЄВРОПИ НА 

ПІВНІЧНОМУ СХОДІ УКРАЇНИ 

 

Представлені узагальнені результати польових досліджень щодо 

представленості зникаючих природних оселищ існування Європи на 

північному сході України (Харківська область), зроблені на підставі аналізу 

Резолюції №4 Бернської конвенції та Оселищної директиви Європейського 

Союзу. 

Описано 77 типів оселищ І-ІІІ рівня за класифікацією EUNIS, які 

збереглися і потребують включення як складові елементи до екологічної 

мережі та природно-заповідного фонду (ПЗФ), а на першому етапі до 

«Смарагдової мережі». 

Ключові слова: зникаючі природні оселища існування, природно-

заповідний фонд, екологічна мережа, Смарагдова мережа. 

 

Климов А. В., Филатова О. В., Надточий А. С., Климов Д. А., 

Гайдрих И. Н. ИСЧЕЗАЮЩИЕ ПРИРОДНЫЕ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ 

ЕВРОПЫ НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ УКРАИНЫ 

Представлены обобщенные результаты полевых исследований по 

представленности исчезающих сред обитания Европы на северо-востоке 

Украины (Харьковская область), сделанные на основе анализа Резолюции №4 

Бернской конвенции и Директивы сред обитания Европейского Союза. 

Описаны 77 типов сред I-III уровня по классификации EUNIS, которые 

сохранились и требуют включения как составные элементы экологической 

сети и природно-заповедного фонда (ПЗФ), а на первом этапе и к 

«Изумрудной сети». 

Ключевые слова: исчезающие природные среды обитания, природно-

заповедный фонд, экологическая сеть, Изумрудная сеть. 
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Вступ 

Найбільш ефективні засоби збереження ландшафтного та біологічного 

та різноманіття – це збереження природних оселищ існування в межах 

екологічних мереж та природно-заповідного фонду. Особливу роль у цьому 

відіграють зникаючі природні оселища, які виконують роль центрів 

різноманіття. Серед цих природних середовищ багато таких, які в останні 

роки поступово руйнуються та зникають. Необхідно ці середовища виявляти 

і в першу чергу брати під охорону. 

Актуальність. Досвід Європейського Союзу з цієї проблеми 

виражений у відповідних Директивах ЄС, в основі яких лежить ідея 

виділення окремих оселищ (природних середовищ існування, біотопів тощо), 

яким характерна наявність відповідних складових (як біологічних, так і 

абіотичних), що визначають їхню особливу роль у збереженні умов 

виживання і розвитку популяцій видів, котрі потребують охорони. 

Роботу з цієї проблеми направляє постійний Комітет Конвенції про 

охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі 

(Бернська конвенція) [1], який, по-перше, вирішив визначити деякі природні 

середовища як типи зникаючих природних середовищ спеціального 

збереження і схвалив Резолюцію №4 (1996) «Про зникаючі природні 

середовища, що потребують запровадження спеціальних заходів на їх 

збереження» [2]. У 2014 році був переглянутий цей перелік з метою 

узгодження Резолюції №4 з переліком оселищ, вказаних в Оселищній 

Директиві ЄС [2]. Цей підхід, нажаль, має поки що обмежене застосування в 

Україні. 

В Україні в останні десятиріччя законодавством запроваджено дещо 

інші критерії до формування екомережі, підхід базується не на виділенні 

середовищ існування (оселищ) як основи вибору складових елементів 

екомережі, а екомережа створюється із складових на базі територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду, які створюються переважно для 

охорони дикої флори і фауни. Такий підхід, на жаль, не забезпечує повністю 

охорону окремої екосистеми в її межах. Необхідно енергійне впровадження 

європейського досвіду застосування цих принципів та критеріїв в Україні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поки що існують окремі 

роботи стосовно цієї проблеми в Україні. Онищенко В. А. обґрунтувала 

перелік оселищ України за класифікацією EUNIS [10]. Надруковано 

тлумачний посібник оселищ Резолюції №4 Бернської конвенції [11]. На 

підставі цих публікацій тепер можливо забезпечити проведення польових 

пошукових досліджень щодо виявлення цих угруповань в регіонах країни. 



 

168 
 

Тому в останні роки дослідження щодо розробки наукового 

забезпечення виконання Резолюції №4 в Україні, значно активізувалися і наш 

інститут також приєднався до цього процесу. 

Для виконання Резолюції №4 необхідно було виявити присутність цих 

природних оселищ на території України, з урахуванням територіальних та 

матеріальних можливостей інституту, ці дослідження поки що були обмежені 

південним сходом України (в межах Харківської області) з метою виявлення 

шляхом польових досліджень географії присутності зникаючих природних 

оселищ Європи на території Харківської області, їх опис та картографування. 

Дослідження проводились у польові сезони з 1996 по 2015 роки [3. 4], згідно 

з класифікацією типів природних оселищ Резолюції №4 [2] і узгоджені згідно 

з переглянутим переліком у 2014 році, на підставі якого складені національні 

переліки типів зникаючих оселищ за класифікацією EUNIS [10, 11]. 

Мета статті – узагальнення результатів польових досліджень щодо 

представленості зникаючих природних оселищ існування Європи на 

території Харківської області. 

Результати досліджень та їх обговорення. У результаті аналізу 

отриманих матеріалів, в процесі кадастрової інвентаризації територій ПЗФ та 

пошукових польових досліджень щодо проектування перспективної мережі 

ПЗФ та екомережі та їх обговорення, було виявлено 77 типів оселищ І-ІІІ 

рівня за класифікацією EUNIS (табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Типи зникаючих природних оселищ на території Харківської області (за 

класифікацією EUNIS) 

№ Код та назва типу оселища 

1.  С: Материкові поверхневі води (Inland surface waters) 

2.  С1: Поверхневі стоячі водойми (Surface standing waters) 

3.  C1.2: Постійні стоячі мезотрофні водойми (Permanent mesotrophic lakes, ponds and 

pools) 

4.  C1.3: Постійні стоячі евтрофні водойми (Permanent eutrophic lakes, ponds and pools) 

5.  C1.6: Тимчасові стоячі водойми (Temporary lakes, ponds and pools) 

6.  С3: Літоральна зона материкових поверхневих водойм (Littoral zone of inland 

surface waterbodies) 

7.  C3.1: Багатовидові угруповання гелофітів (Species-rich helophyte beds) 

8.  C3.2: Літоральні угруповання високих гелофітів (Water-fringing reedbeds and tall 

helophytes other than canes) 

9.  C3.4: Маловидові угруповання низькорослих біляводних або земноводних рослин 

(Species-poor beds of low-growing water-fringing or amphibious vegetation) 

10.  C3.5: Періодично обводнені береги з піонерною і ефемерною рослинністю 

(Periodically inundated shores with pioneer and ephemeral vegetation) 
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11.  D: Болота (Mires, bogs and fens) 

12.  D2: Низинні і перехідні болота (Valley mires, poor fens and transition mires) 

13.  D2.1: Долинні болота (Valley mires) 

14.  D2.3: Перехідні болота і плави (Transition mires and quaking bogs) 

15.  D5: Осокові й високотравні болотні угруповання (Sedge and reedbeds, normally 

without free-standing water) 

16.  D5.1: Високотравні болота (Reedbeds normally without free-standing water) 

17.  D5.2: Болота з домінуванням великих осок (Beds of large sedges normally without 

free-standing water) 

18.  D5.3: Болота з домінуванням великих видів Juncus (Swamps and marshes dominated 

by Juncus effusus or other large Juncus spp.) 

19.  D6: Материкові солоні і солонуваті марші та високотравні угруповання (Inland 

saline and brackish marshes and reedbeds) 

20.  D6.1: Материкові солоні марші (Inland saltmarshes) 

21.  D6.2: Материкові засолені високотравні угруповання (Inland saline or brackish 

species-poor helophyte beds normally without free-standing water) 

22.  E: Території з домінуванням трав, мохоподібних і лишайників (Grasslands and 

lands dominated by forbs, mosses or lichens) 

23.  E1: Сухі трав'яні угруповання (Dry grasslands) 

24.  E1.1: Материкові піски і скелі з розрідженою рослинністю (Inland sand and rock with 

open vegetation 

25.  E1.2: Степи і багаторічні кальцефільні угруповання (Perennial calcareous grassland 

and basic steppes) 

26.  E1.9: Незімкнуті несередземноморські сухі ацидофільні й нейтрофільні трав'яні 

угруповання (Open non-Mediterranean dry acid and neutral grassland, including inland 

dune grassland) 

27.  E2: Мезофільні трав'яні угруповання (Mesic grasslands) 

28.  E2.1: Мезотрофні пасовища (Permanent mesotrophic pastures and aftermath-grazed 

meadows) 

29.  E2.2: Рівнинні та низькогірні сінокісні луки (Low and medium altitude hay meadows) 

30.  E2.5: Луки степової зони (Meadows of the steppe zone) 

31.  E2.7: Мезофільні природні луки, які не випасаються і не викошуються (Unmanaged 

mesic grassland) 

32.  E2.8: Мезофільні трав'яні угруповання з однорічниками, які формуються в умовах 

витоптування (Trampled mesophilous grasslands with annuals) 

33.  E3: Сезонно мокрі і мокрі трав'яні угруповання (Seasonally wet and wet 

grasslands) 

34.  E3.4: Вологі і мокрі евтрофні і мезотрофні луки (Moist or wet eutrophic and 

mesotrophic grassland) 

35.  E3.5: Вологі і мокрі оліготрофні луки (Moist or wet oligotrophic grassland) 

36.  E5: Різнотравні угруповання (Woodland fringes and clearings and tall forb stands) 

37.  E5.1: Антропогенні трав'яні угруповання (Anthropogenic herb stands) 

38.  E5.2 : Термофільні узлісся (Thermophile woodland fringes) 
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39.  E5.4: Вологі високотравні та папоротеві узлісся і луки (Moist or wet tallherb and fern 

fringes and meadows) 

40.  E6: Материкові галофітні угруповання (Inland salt steppes) 

41.  E6.2: Континентальні материкові галофітні угруповання (Continental inland salt 

steppes) 

42.  F: Пустища, чагарники і тундра (Heathland, scrub and tundra) 

43.  F3: Температні та монтанні середземноморські чагарникові угруповання 

(Temperate and mediterranean-montane scrub) 

44.  F3.1: Температні чагарникові угруповання (Temperate thickets and scrub) 

45.  F3.2: Субсередземноморські чагарникові угруповання (Submediterranean deciduous 

thickets and brushes) 

46.  F9: Прирічкові та болотні чагарники (Riverine and fen scrubs) 

47.  F9.1: Прирічкові чагарники (Riverine scrub) 

48.  F9.2: Чагарникові болота (Salix carr and fen scrub) 

49.  G: Ліси та інші лісові землі (Woodland, forest and other wooded land) 

50.  G1: Широколистяні листопадні ліси (Broadleaved deciduous woodland) 

51.  G1.1: Заплавні і галерейні ліси з домінуванням Alnus, Betula, Populus або Salix 

(Riparian and gallery woodland, with dominant Alnus, Betula, Populus or Salix) 

52.  G1.2: Мішані заплавні і галерейні ліси (Mixed riparian floodplain and gallery 

woodland). 

53.  G1.3: Середземноморські заплавні ліси (Mediterranean riparian woodland) 

54.  G1.4: Широколистяні заболочені ліси на некислому торфі (Broadleaved swamp 

woodland not on acid peat) 

55.  G1.5: Широколистяні заболочені ліси на кислому торфі (Broadleaved swamp 

woodland on acid peat) 

56.  G1.7: Термофільні листопадні ліси (Thermophilous deciduous woodland) 

57.  G1.9: Незаплавні ліси з домінуванням Betula, Populus tremula, Sorbus aucuparia 

(Non-riverine woodland with Betula, Populus tremula or Sorbus aucuparia) 

58.  G1.A: Мезо- і евтрофні ліси з домінуванням Quercus, Carpinus, Fraxinus, Acer, Tilia, 

Ulmus і споріднені ліси (Meso- and eutrophic Quercus, Carpinus, Fraxinus, Acer, Tilia, 

Ulmus and related woodland) 

59.  G1.B: Позазаплавні вільхові ліси (Non-riverine Alnus woodland) 

60.  G1.С: Культури широколистяних листопадних дерев виразно неприродного 

характеру (Highly artificial broadleaved deciduous forestry plantations 

61.  G3: Хвойні ліси (Coniferous woodland) 

62.  G3.4: Ліси Pinus sylvestris на південь від тайги (Pinus sylvestris woodland south of the 

taiga) 

63.  G3.F: Культури хвойних виразно неприродного характеру (Highly artificial 

coniferous plantations) 

64.  G4: Мішані хвойно-широколистяні ліси (Mixed deciduous and coniferous 

woodland) 

65.  G4.1: Мішані заболочені ліси (Mixed swamp woodland) 

66.  G4.4: Мішані ліси Pinus sylvestris – Betula (Mixed Pinus sylvestris – Betula woodland) 
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67.  G4.7: Мішані ацидофільні ліси Pinus sylvestris – Quercus (Mixed Pinus sylvestris – 

acidophilous Quercus woodland) 

68.  G4.C: Мішані термофільні ліси Pinus sylvestris – Quercus (Mixed Pinus sylvestris – 

thermophilous Quercus woodland) 

69.  G4.F: Мішані лісові культури (Mixed forestry plantations) 

70.  G5: Ряди дерев, ліси малої площі, вируби, ранні стадії формування лісу (Lines 

of trees, small anthropogenic woodlands, recently felled woodland, early-stage 

woodland and coppice) 

71.  G5.1: Ряди дерев (Lines of trees) 

72.  G5.2: Ділянки антропогенного широколистяного листопадного лісу малої площі 

(Small broadleaved deciduous anthropogenic woodlands) 

73.  G5.4: Ділянки антропогенного хвойного лісу малої площі (Small coniferous 

anthropogenic woodlands) 

74.  G5.5: Ділянки антропогенного мішаного лісу малої площі (Small mixedbroadleaved 

and coniferous anthropogenic woodlands) 

75.  G5.6: Рання стадія формування природних і напівприродних лісів (Earlystage natural 

and semi-natural woodlands and regrowth) 

76.  G5.7: Молоді лісові культури і поростеві деревостани (Coppice and earlystage 

plantations) 

77.  G5.8: Вируби і згарища (Recently felled areas) 

 

Паралельно з процесом виявлення зникаючих природних оселищ 

існування, перспективних для включення їх до екологічної мережі та 

природно-заповідного фонду як складових елементів, у 1989 році Постійний 

комітет «Конвенції» ініціював ідею створення «Смарагдової мережі» 

(Рекомендація №16) Про Території Особливого Природоохоронного інтересу 

(Areas of Special Concervation Interest ASCI) [5]. Зараз В Україні до 

«Смарагдової мережі» включаються території, де виявлені зникаючі природні 

оселища існування і які вже охороняються в мережі територій природно-

заповідного фонду. Це практично перший крок виконання «Конвенції». 

На сьогоднішній день постійний комітет «Конвенції» затвердив 

Український перелік об’єктів «Смарагдової мережі», який складається з 271 

об’єкту, з них 8 знаходяться на території Харківської області. Це такі як 

Національні природні парки: «Дворічанський», «Слобожанський» та 

«Гомільшанські ліси», Регіональні ландшафтні парки: «Печенізьке поле», 

«Ізюмська лука» та «Червонооскільський», а також заказники: 

«Сіверськодонецький» та «Печенізька лісова дача» [6]. 
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Висновки 

Складений перелік типів зникаючих природних оселищ Харківської 

області за класифікацією EUNIS дозволить впорядкувати та уніфікувати дані 

щодо створення екомережі Харківщини як складової екомережі України та 

мережі природно-заповідного фонду.  

Наступні проекти створення територій та об’єктів природно-

заповідного фонду та екомережі необхідно виконувати з використанням 

принципів та критеріїв, рекомендованих Оселищною директивою ЄС 

(92/43/ЄЕС, 1992) [6] та вимог, що ставляться до об’єктів-кандидатів на 

включення до Смарагдової мережі (Рекомендація №16) Бернської конвенції. 
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DERIVING NATURAL ENVIRONMENT FOR EUROPE IN THE 

NORTH EAST OF UKRAINE 

Based on the analysis of Resolution No. 4 of the Berne Convention, the 

Settlement Directive of the European Union and the existing documents of 

Ukraine, the need to unify approaches to the classification of natural habitats has 

been proved. The results of field research conducted in 1996-2015 allowed to 

compile a list of types of natural settlements of the Kharkiv region, which includes 

77 types of settlements of I-III levels according to EUNIS classification. 

77 types of I-III level environments according to the EUNIS classification 

are described, which have been preserved and require inclusion as an integral part 
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of the ecological network and the nature reserve fund (NRF), and at the first stage 

also to the Emerald Network. 

 Key words: Endangered Natural Environment, Resolution No. 4 of the 

Berne Convention, Settlement Directive of the European Union, Types of 

Residences, Nature Reserve Fund, Ecological Network, Emerald Network, 

Ukraine, Kharkiv region  
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С. М. Остроумов, канд. фіз.-мат. наук, провідн. наук. співр. 

(УКРНДІЕП, м. Харків) 

 

РОЗРАХУНОК ТА ОПТИМІЗАЦІЯ БАГАТОЕТАПНОГО 

РЕЖИМУ СКИДАННЯ ЗВОРОТНИХ ВОД З НАКОПИЧУВАЧА У 

РІЧКУ 

 

Розроблено методи розрахунку та оптимізації режиму періодичного 

скидання зворотної води з накопичувача забруднених господарських вод у 

річку для випадку, коли кількість етапів скидання протягом року більше 

двох. У цих методах враховуються, зокрема,  умова обмеженості об’єму 

води у накопичувачі та умови дотримання норм якості води в контрольному 

створі випуску зворотних вод. Показано, що режим періодичного скидання 

розраховується неоднозначно, але цю неоднозначність можна усунути, 

оптимізуючи режим скидання. Наведено приклади розрахунку оптимального 

режиму скидання.  

Ключові слова: накопичувач господарських вод, періодичне скидання 

зворотних вод, режим скидання зворотних вод, контрольний створ, норми 

якості води. 

 

Остроумов С. М. РАСЧЕТ И ОПТИМИЗАЦИЯ МНОГОЭТАПНОГО 

РЕЖИМА СБРОСА ВОЗВРАТНЫХ ВОД ИЗ НАКОПИТЕЛЯ В РЕКУ 

Разработаны методы расчета и оптимизации режима 

периодического сброса возвратной воды из накопителя загрязненных 

хозяйственных вод в реку для случая, когда количество этапов сброса на 

протяжении года больше двух. В этих методах учитываются, в частности,  

условие ограниченности объема воды в накопителе  и условия соблюдения 

норм качества воды в контрольном створе выпуска возвратных вод. 

Показано, что режим периодического сброса рассчитывается 

неоднозначно, но эту неоднозначность можно устранить, оптимизируя 

режим сброса. Приведены примеры расчета оптимального режима сброса.  

Ключевые слова: накопитель хозяйственных вод, периодический сброс 

возвратных вод, режим сброса возвратных вод,  контрольный створ, нормы 

качества воды. 
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Головна мета використання накопичувача – регулювання витрати 

зворотних вод, що скидаються у річку, при якому в контрольному створі 

випуску зворотних вод дотримуються норми якості води, або негативний 

вплив скидання на якість річкової води є мінімальним [1]. При періодичному 

скиданні зворотних вод об’єм води у накопичувачі та витрата зворотних вод 

змінюються періодично з періодом  = 1 рік, причому скидання зворотних 

вод протягом року складається з низки етапів скидання, на кожному з яких 

витрата зворотних вод є постійною [1]. Режим скидання є заданим, якщо 

визначені кількість і тривалість етапів скидання та витрата зворотних вод на 

кожному з етапів. Режим скидання треба розраховувати при розробленні 

регламентів скидання зворотних вод та проектуванні накопичувачів [1].   

В роботі [1] розроблено методи розрахунку і оптимізації режиму 

періодичного скидання зворотних вод з накопичувача для випадку, коли 

кількість етапів скидання 2m , та пропонується  в подальшому розглянути 

багатоетапний   режим скидання, для якого 2m . У цій роботі при 

оптимізації режиму скидання не враховується можливість порушення норм 

якості води в контрольних створах, розташованих нижче контрольного 

створу розглядуваного випуску зворотних вод. В роботі [2] пропонується 

алгоритм розрахунку багатоетапного режиму скидання без оптимізації цього 

режиму, але зазначений алгоритм фактично не обґрунтовується. Зокрема, не 

формулюється задача розрахунку режиму скидання та не описується метод її 

розв’язку. Окрім того, вказаний вище алгоритм не дозволяє розрахувати 

режим скидання у випадках, коли є неможливим дотримання норм якості 

води в контрольному створі розглядуваного випуску зворотних вод.   

Метою даної роботи є математичне формулювання та розроблення 

методів розв’язку задачі розрахунку і оптимізації багатоетапного режиму 

скидання зворотних вод з накопичувача з урахуванням можливості 

порушення норм якості води в контрольному створі розглядуваного випуску 

зворотних вод та нижче розташованих контрольних створах.  

1. Визначення кількості і тривалості етапів скидання та відповідної 

витрати води у фоновому створі 

Для розрахунку режиму скидання використовуються дані про розподіл 

по місяцях року витрати води у фоновому створі випуску зворотних вод [1] 

(табл. 1.1). Асимілююча спроможність річки використовується максимально, 

якщо кожному з етапів скидання відповідає 1 місяць року, тривалості етапів 

i  співпадають з тривалостями  відповідних місяців, витрати води iQ  у 

фоновому створі задаються, наприклад, таблицею 1.1, а кількість m етапів 

скидання є максимальною ( 12m ). Але при збільшенні  m ускладнюється 
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регулювання витрати зворотних вод. Тому величину m можна визначити 

так, щоби було 12m . В цьому випадку треба визначити такі етапи 

скидання, яким відповідає більше одного місяця року [1]. Тривалість кожного 

з таких етапів дорівнює сумарній тривалості відповідних місяців, а витрата 

iQ  для кожного з етапів визначається так, щоби ця витрата була найменшою 

із тих, які відповідають даним місяцям року [1]. Наприклад, аналізуючи табл. 

1.1, можна визначити такі етапи скидання: етап 1 (березень), етап 2 (квітень), 

етап 3 (травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад), етап 

4 (грудень), етап 5 (січень, лютий). В цьому випадку 1  = 31 доба,  1Q = 5,68 

м3/c, 2  = 30 діб, 2Q = 1,56 м3/c, 3  = 214 діб, 3Q = 0,09 м3/c, 4  = 31 доба, 

4Q = 0,67 м3/c, 5  = 59 діб, 5Q = 0,2 м3/c. При цьому 1 + 2 + 3 + 4 + 5   = 

 = 365 діб = 1 рік. 

 

Таблиця 1.1 – Приклад розподілу витрати Q  річкової води у фоновому створі 

по місяцях року [1]. 

Місяць III *) IV V VI VII VIII IX X XI XII I II 

Q , м3/c 5,68 1,56 0,42 0,28 0,15 0,09 0,14 0,22 0,38 0,67 0,21 0,2 

 

*) Примітка: I – січень, II – лютий, III – березень, і т. д. 

 

2. Формулювання задачі розрахунку режиму скидання 

Оскільки величини m , i  вважаються заданими (розділ 1), для 

розрахунку режиму скидання необхідно і достатньо розрахувати витрати ig  

зворотної води на етапах скидання. Ці витрати розраховуються з 

урахуванням наступних умов. 

Умова обмеженості об’єму води у накопичувачі накопичувача 

                                   НПРРМО VtVV  )(   (  t0 ),                               (2.1) 

де )(tV  - об’єм води у накопичувачі в залежності від часу t ; РМОV  та НПРV  - 

значення об’єму V  при рівні мертвого об’єму та при нормальному 

підпірному рівні води у накопичувачі. 

Умова періодичності скидання зворотних вод: 

                                      )()0( VV .                                                      (2.2) 

Умови обмеженості витрати зворотних вод: 

                                           max0 ggi    ( i  = 1, 2, …, m),                           (2.3) 

де maxg  - максимальна витрата зворотних вод, яку можна забезпечити при 

регулюванні цієї витрати. 
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Умови дотримання норм якості води в контрольному створі: 

                                             ii gg


   ( i  = 1, 2, …, m),                                    (2.4) 

де ig


 - максимальна витрата зворотних вод, при якій на i  -му етапі скидання 

дотримуються норми якості води в контрольному створі. 

Розрахунок витрат ig


 описаний в роботі [1]. Якщо якусь із витрат ig


 

розрахувати неможливо [1], то відповідна з умов (2.4) не враховується при 

розрахунку режиму скидання. Очевидно, що витрати ig  залежать від витрат 

iG  води, яка надходить у накопичувач на етапах скидання. 

Задача розрахунку режиму скидання формулюється так: враховуючи 

умови (2.1) – (2.4), необхідно розрахувати витрати 1g , 2g , …, mg  при 

заданих значеннях величин m , 1 , 2 ,…, m ,  1g


, 2g


,…, mg


, 1G , 2G ,…, mG ,  

maxg , НПРV , РМОV . 

3. Розрахунок режиму періодичного скидання зворотних вод  

Із рівняння водного балансу накопичувача на i -му етапі скидання 

одержимо 

                                                           
i

i
ii

x
Gg


 ,                                            (3.1) 

де 1 iii VVx ; 1iV  та iV  - значення об’єму V  на початку та наприкінці i  -го 

етапу скидання. 

Із (3.1) видно, що розрахунок витрат ig  зводиться до розрахунку 

величин ix . 

Підставляючи (3.1) у (2.3), (2.4) та розв’язуючи отримані нерівності 

відносно ix , одержимо: 

                                   iiiii GxgG  )( max ,                                     (3.2) 

                                        iiii gGx  )(


.                                               (3.3) 

Записуючи умову (2.1) на початку та наприкінці i -го етапу скидання, 

одержимо таку умову обмеженості об’єму води у накопичувачі на i - му етапі 

скидання: 

                                                рiр VxV  ,                                         (3.4) 

де 0 РМОНПРр VVV . 

Уведемо такі позначення: 

 ))(,max(~
max iiрi gGV  , ))(,~max( iiiii gG 


, ),min( iiрi GV  .(3.5) 

 

Можна показати, що система нерівностей (3.2) - (3.4) має розв’язок 

тоді, і тільки тоді, коли виконуються умови    
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                                              ii ~  ,    ii  ,                                        (3.6) 

причому цей розв’язок такий: 

                                                     iii x  .                                           (3.7)  

Якщо перша з умов (3.6) не виконується хоча б для одного 

з етапів скидання, то скидання зворотних вод з дотриманням умови (2.1) 

є неможливим. Тому при проектуванні накопичувача рекомендується 

вибирати витрату maxg  так, щоби виконувалась умова  

                                           ),...,,max( 21max mGGGg  .                              (3.8) 

В цьому випадку із (3.5) випливає, що при будь-якому значенні 

величини рV  перша з умов  (3.6) виконується для всіх етапів скидання. Тому 

далі вважається, що умова (3.8) виконується. Враховуючи це, із (3.5) 

одержимо: 

                                              0~ i   ( i  = 1, 2, …, m).                                (3.9) 

Якщо друга з умов (3.6) не виконується, то для i -го етапу скидання не 

виконується відповідна з умов (2.4). В цьому випадку зазначена умова не 

враховується при розрахунку режиму скидання, причому для i -го етапу 

скидання маємо 0~  ii  . 

Записуючи нерівність (3.7) для всіх етапів скидання, одержимо:  

                      111  x ,   222  x ,   …,   mmm x  .                   (3.10) 

Якщо врахувати визначення величин ix  та умову (2.2), то одержимо: 

                                                     



m

i
ix

1

0 .                                                (3.11) 

Враховуючи (3.4), можна одержати таку умову обмеженості об’єму 

води у накопичувачі на всіх етапах скидання  

                                            pm VxxxA )...,,,( 21 ,                                     (3.12) 

де функція )...,,,( 21 mxxxA  задається наступним чином: 

- сукупність величин mxxx ...,,, 21  розбивається на групи величин, що 

мають однакові знаки або дорівнюють нулю та розташовані поруч одна із 

одною; 

- для кожної i  -ої групи розраховується модуль iA  суми величин, що 

входять у дану групу; 

- значення функції )...,,,( 21 mxxxA  розраховується за формулою 

                            )...,,,max()...,,,( 2121 km AAAxxxA  , 

де k  - кількість вказаних вище груп. 
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Таким чином, для розрахунку режиму скидання необхідно знайти 

розв’язок задачі (3.10) – (3.12) – сукупність величини 1x , 2x , …, mx , які 

задовольняють умовам (3.10) - (3.12).  

Складаючи нерівності (3.10) та враховуючи умову (3.11), одержимо 

такі умови існування розв’язку задачі (3.10) – (3.12): 

                                             



m

i
i

1

0 ,  



m

i
i

1

0 .                                      (3.13) 

Із (3.5) видно, що 0i . Тому перша з умов (3.13) виконується. Із (3.5), 

(3.9) випливає, що 0i  при ii gG


 . Тому друга з умов (3.13) може не 

виконуватися. Розрахунковий метод, що дозволяє забезпечити виконання 

другої з умов (3.13), складається з наступних кроків. На кроці 1 із етапів 

скидання, для яких 0i , вибираємо етап, для якого величина i  є 

найменшою. Для цього етапу покладаємо 0~  ii  і перевіряємо 

виконання другої з умов (3.13). Якщо ця умова виконується, то 

розглядуваний розрахунковий метод закінчено. В іншому випадку виконуємо 

кроки, що аналогічні кроку 1, доти, поки не виконається друга з умов (3.13). 

Щоб описати чисельний метод розв’язку задачі (3.10) – (3.12), 

розглянемо випадок, коли 3m . В цьому випадку умови (3.10) – (3.12)  

записуються так:                                         

                          111   x ,   222  x ,   333  x ,                      (3.14) 

                                 0321  xxx ,      pVxxxA ),,( 321 .                            (3.15) 

Із (3.15) одержимо: 

                                                         )( 213 xxx  .                                        (3.16) 

На кожному з інтервалів, що задаються першими двома нерівностями 

(3.14), виберемо Р +1 розрахункових точок  з координатами  

             Рkx k /)( 111,1   ,   Рsx s /)( 222,2      ( sk , = 0, 1, …, 

Р ). 

Із (3.16) випливає, що кожній парі розрахункових точок з 

координатами  kxx ,11  , sxx ,22   відповідає значення )( ,2,13 sk xxx  . 

Якщо це значення задовольняє останній із нерівностей (3.14), причому 

виконується друга з умов (3.15), то вказаний вище набір величин 1x , 2x , 3x  є 

розв’язком задачі (3.10) – (3.12). Враховуючи це, та перебираючи усі пари 

розрахункових точок з координатами kx ,1 , sx ,2 , можна визначити певну 

кількість розв’язків задачі (3.10) – (3.12). Аналогічним методом визначаються 

розв’язки задачі (3.10) – (3.12) при 3m . Для кожного з таких розв’язків 

відповідні витрати 1g , 2g , …, mg  розраховуються за формулою (3.1). Таким 
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чином, режим скидання розраховується неоднозначно. Цю неоднозначність 

можна усунути, оптимізуючи режим скидання. 

4. Оптимізація режиму скидання  

При оптимізації режиму скидання мінімізується параметр F , що 

характеризує негативний вплив скидання зворотних вод на якість річкової 

води [1]. В роботі [1] параметр F  розраховується так, що вказаний вище 

негативний вплив виявляється лише у випадку, коли в контрольному створі 

розглядуваного випуску зворотних вод порушуються норми якості води. Але, 

як правило, у річковій системі нижче даного випуску розташовані інші 

випуски, в контрольних створах яких норми якості води можуть порушитися 

навіть за умови дотримання цих норм в контрольному створі даного випуску. 

Тому негативний вплив скидання повинен виявлятися не тільки при 

порушенні норм якості води в контрольному створі даного випуску, а й у 

випадку, коли концентрація нормованих речовин в цьому створі перевищує 

відповідну фонову концентрацію. Враховуючи це та роботу [1], параметр F  

доцільно розраховувати за такою формулою: 

                             













2 ,

,,

1 1 ,

,,i )(
j jГДК

jГДКji
m

i j jГДК

jiji

C

CC

C

CC
F



,                   

де jiC ,


 - максимальна концентрація j -ої нормованої речовини в 

контрольному створі на i  -му етапі скидання; jiC ,


 - фонова концентрація j -

ої речовини на i  -му етапі скидання; jГДКС ,  - ГДК  j -ої речовини; 1j - 

номери j  тих речовин, для яких виконується умова jiji CC ,,


 ; 2j - номери j  

тих речовин, для яких виконуються умови jiji CC ,,


 , jГДКji CC ,, 


. 

Можна показати, що параметр F  є функцією величин mxxx ,...,, 21 , 

причому ця функція розраховуються аналогічно тому, як це описано в роботі 

[1] при 2m . Для мінімізації функції  F  можна використати найпростіший 

чисельний метод, в якому набори величин 1x , 2x ,…, mx  перебираються так, як 

описано у розділі 3, для цих наборів розраховуються відповідні значення  

функції F , із цих значень вибирається мінімальне значення minF  функції  

F  та визначається відповідний оптимальний набір величин 1x , 2x ,…, mx . 

Аналогічним способом можна розрахувати максимальне значення 

maxF функції  F . 

Після визначення оптимального набору величин 1x , 2x ,…, mx  

визначається відповідний початковий об’єм  )0(V , при якому виконується 

умова (3.12). Для цього розраховуються величини 
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i

j
jit

1

,     



i

j
ji xVtV

1

)0()(     ( i  = 1, 2, …, m ) 

та будується відповідний графік функції )(tV при  t0 . При збільшенні 

величини )0(V  вказаний графік переміщується паралельно самому собі у 

напрямку вісі ординат, а при зменшенні )0(V  - у протилежному напрямку. 

Враховуючи це, та будуючи вказаний вище графік при різних значеннях 

величини )0(V , можна підібрати таке значення )0(V , при якому кожна точка 

вказаного графіка не виходить за межі області, що обмежена прямими 

РМОVtV )(  та НПРVtV )( .  

5. Приклади розрахунку оптимального режиму скидання  

Нижче описуються розрахунки, в яких вважалося, що 

1G = 2G =… mG =G . У цих розрахунках також вважалося, що в контрольному 

створі розглядуваного випуску зворотних вод відбувається повне змішування 

зворотних вод з річковою водою, розглядався випадок, коли 5m , 

використовувалися значення величин 1 - 5 , 1Q - 5Q , які наведені у розділі 1, 

та величини РМОV  = 2 млн. м3, НПРV  = 7 млн. м3, maxg = 70 млн. м3/рік . Інші 

вихідні дані розрахунків наведені у табл. 5.1. При цих вихідних даних були 

розраховані такі витрати (млн. м3/рік): 1g


34,12; 2g


9,37; 3g


0,54; 

4g


4,025; 5g


1,2. Інші результати розрахунків наведені у табл. 5.2. 

Із табл. 5.2 видно, що при збільшені витрати G  параметр 

minmax /FF , а разом із ним і “виграш” від оптимізації, зменшуються. 
 

Таблиця 5.1 – Концентрації нормованих речовин (вихідні дані розрахунків) 

Назва речовини 

(показника) 

Гранично допустима 

концентрація, мг/л 

Концентрація у 

зворотній воді, мг/л 

Фонова 

концентрація, мг/л 

Завислі речовини 25 35 10 

Сульфати 100 200 70 

Хлориди 300 500 150 

Азот амонійний 0,64 0,8 0,3 

Нітрати 40 60 30 

Нітрити 0,066 0,15 0,05 

Фосфати 2,1 4,0 1,5 

Нафтопродукти 0,05 0,1 0,02 

БСК5 3,0 5,0 1,0 

СК 50 80 30 
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Таблиця 5.2 – Результати розрахунків оптимального режиму скидання при різних 

значеннях витрати G  води, що надходить у накопичувач 
 

G , 

млн. 

м3/рік  

1g , 

млн. 

м3/рік 

2g , 

млн. 

м3/рік 

3g , 

млн. 

м3/рік 

4g , 

млн. 

м3/рік 

5g , 

млн. 

м3/рік 

minF  maxF  )0(V , 

млн. 

м3   

V  

млн. 

м3 

1 11,60 0 0 0,16 0,007 0,07 1,53 2,9-7,0 0,9 

2 23,20 0,19 0 0,16 0,003 0,12 1,66 3,9-7,0 1,9 

3 34,12 1,13 0 0,08 0,02 0,18 1,72 4,7-7,0 2,7 

4 34,12 9,37 0 3,86 0,02 0,46 1,76 5,0-7,0 3,0 

5 32,75 0,57 0 25,55 0,013 0,71 2,2 4,35-7 3,25 

20 34,12 4,31 28,53 0,24 0,01 6,23 6,7 6,9 5 

40 20,47 0 48,53 0 60,68 7,97 8,29 2,05 5 

60 70,00 30,80 68,53 1,129 69,59 8,66 8,93 5,45 5 

 

*) Примітка: 1g  - 5g  - оптимальні витрати зворотної води на етапах скидання 1 - 

5; minF  та maxF  - мінімальне та максимальне значення параметра F ; )0(V  - 

початковий об’єм води у накопичувачі; V - різниця між максимальним та мінімальним 

об’ємами води у накопичувачі. 

 

Наприклад, при  G  = 1 млн. м3/рік маємо  = 21,9, а при G  = 4 млн. 

м3/рік  = 3,9. При 1 млн. м3/рік  G 5 млн. м3/рік маємо V  5 млн. м3, 

тобто корисний об’єм накопичувача рV = 5 млн. м3 використовується не 

повністю, внаслідок чого величина )0(V  змінюється у певному діапазоні 

(табл. 5.2). Якщо 20 млн. м3/рік  G 60 млн. м3/рік , то V  5 млн. м3, тобто 

корисний об’єм рV  використовується повністю, внаслідок чого при кожному 

значенні витрати G  величина )0(V  приймає єдине значення (табл. 5.2). 

На рис. 5.1 в якості прикладу наведений результат розрахунку 

динаміки об’єму V при G = 5 млн. м3/рік. Із рис. 5.1 і табл. 5.2 видно, що у 

даному випадку умови (2.1), (2.2), (3.12), (2.3) виконуються. Це підтверджує 

достовірність розробленої методики розрахунку та оптимізації режиму 

скидання.  
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Рисунок 5.1 – Приклад розрахунку динаміки об’єму V  води у накопичувачі для 

оптимального режиму скидання  при G = 5 млн. м3/рік. 

 

Висновки 

1. Для випадку, коли кількість етапів скидання протягом року 

перевищує два, математично сформульована та розв’язана задача розрахунку 

і оптимізації режиму періодичного скидання зворотних вод з накопичувача у 

річку з урахуванням можливості порушення норм якості води в 

контрольному створі розглядуваного випуску зворотних вод та нижче 

розташованих контрольних створах.  

2. Показано, що режим періодичного скидання розраховується 

неоднозначно, але ця неоднозначність усувається при оптимізації режиму 

скидання. 

3. Наведено приклади розрахунку оптимального режиму скидання, які 

підтверджують достовірність розроблених методів розрахунку та оптимізації 

режиму скидання.   
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CALCULATION AND OPTIMIZATION OF THE MULTI-STAGE 

RESET MODE OF RETURN WATERS FROM THE DRIVE TO THE RIVER 

The mode of periodic discharge of return water from a household 

wastewater treatment pond is to be designed when planning return water discharge 

regimen and projecting wastewater ponds. The aim of this paper is mathematical 

formulation and finding methods of solving the task of calculation and optimizing 

the mode of periodic discharge of return water from a household wastewater 

treatment pond into the river for the case, when there are max. two stages of 

discharge a year. For the first time a mathematical formulation of the above task is 

presented in the paper and the methods of its solving are developed. In particular, 

these methods take into account the condition of restricted amount of water in 

water treatment pond and observance of water quality standards at the point of 

control of the return water discharge considered, as well as a possibility of 

violation of water quality standards at the above point of control and all subsequent 

points of control. The method of calculation of the mode of periodic discharge is 

based on mathematical modelling of the processes of filling and emptying 

wastewater treatment pond, as well as the processes of forming quality of river 

water with a glance to return water discharge to the river. The above method of 

calculation is applicable only in case, when it is impossible to meet water quality 

standards at the point of control of the return water discharge considered. It has 

been shown that the mode of periodic discharge is calculated ambiguously, but this 

ambiguousness can be avoided by optimizing discharge mode. Optimizing 

discharge mode minimizes the value F , which characterizes negative impact of 

discharge on the quality of river water. For the first time a method of F  

calculation was proposed, in which negative impact of discharge shows itself not 

only in case of violation of water quality standards at a point of control of return 

water discharge, but also in case, when concentration of the rated substances at a 
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point of control exceeds respective background concentration. Such method of F  

calculation takes into account the possibility of violation of water quality control 

standards at the points of control below the points of control of return water 

discharge considered. Examples of calculation of optimal mode of periodic 

discharge of return water for various water rates, fed into the pond. The above 

calculation examples corroborate reliability of methods of calculation and 

optimizing the mode of periodic return water discharge developed. 

Key words: household wastewater treatment pond, periodic discharge of 

return water, mode of discharge of return water, point of control, water quality 

standards. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЕМКОСТИ ВОДОЕМА-

ОХЛАДИТЕЛЯ ДЛЯ САДКОВОГО РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Недостаточное внимание к определению экологически допустимого 

объема производства рыбы в садках обусловило в ряде случаев экологическую 

деградацию водных объектов. В сообщении рассмотрены основные подходы 

к определению масштабов садкового рыбоводства для сохранения 

экологического состояния водных объектов. Даны результаты расчетов 

экологически допустимого объема выращивания рыбы в садках на водоемах-

охладителях Змиевской ТЭС и Курской АЭС І-ІІ очереди по содержанию 

минерального азота. 

Ключевые слова: садковые рыбные хозяйства, водные объекты, 

экологическое состояние, водоемы-охладители. 

 

Cтарко М. В. ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЄМКОСТІ ВОДОЙМИ-

ОХОЛОДЖУВАЧА ДЛЯ САДКОВОГО РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА  

Садкова форма індустріального вирощування риби отримала великий 

розвиток у всьому світі. Головною особливістю садкового вирощування риби 

є надходження відходів безпосередньо у водойму, що робить принципово 

важливим питання прогнозу змін її стану. 

У повідомленні наведені розрахунки екологічної ємності для садкового 

рибництва водойм-охолоджувачів Зміївської ТЕС - станом до 2008 р і 

Курської АЕС І-ІІ черги - в 1983-1987гг. 

Стихійно сформовані водогосподарські комплекси на базі водойм-

охолоджувачів, які розглядаються як господарські одиниці, не мають 

юридичного статусу, в зв'язку з чим дії водокористувачів не скоординовані. 

У той же час, кожного учасника водогосподарського хвилює якість 

забирається їм з ВО води, але зовсім не турбує вплив на якість води  його 

самого. 

Проведені дослідження свідчать про можливість визначення 

екологічної ємності водойм-охолоджувачів для вирощування товарної риби в 

садкових рибних господарствах. Її величини складають для водойм-

охолоджувачів: Зміївської ТЕС - 281,7т / рік, Курської АЕС І-ІІ черги - 

625,5т / рік.   
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Подальший розвиток запропонованого методу має йти як по лінії 

більш ретельного відпрацювання окремих положень, так і підготовки 

відповідного нормативного документа, що буде регламентувати 

вирощування риби в садках на теплих водах. Подібний документ дозволить, 

по-перше, не допускати погіршення екологічного стану окремих водойм-

охолоджувачів (або їх ділянок). А по-друге, запобігати локальної загибелі 

риби, що міститься в садках. Це поліпшить економічні показники самих 

рибгоспів. 

Ключові слова: садкові рибні господарства, водні об'єкти, екологічний 

стан, водойми-охолоджувачі. 

 

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными 

научными и практическими задачами 

Садковая форма индустриального выращивания рыбы получила 

большое развитие во всем мире. Основной особенностью садкового 

выращивания рыбы является, с экологических позиций, поступление отходов 

непосредственно в водоем, что делает принципиально важным вопрос 

прогноза изменений состояния водоёма на первом этапе и регламентации 

такой хозяйственной деятельности в дальнейшем. Еще опыт организации 

первых садковых рыбных хозяйств (СРХ) показал, что они могут оказывать 

неблагоприятное воздействие на экологическое состояние водоемов [1]. 

В то же время, хотя вопросам организации и функционирования СРХ 

посвящено большое количество публикаций и проектных разработок, 

вопросы определения допустимых сбросов загрязняющих веществ и 

ограничения развития этих предприятий получили еще недостаточное 

развитие. До сих пор отсутствуют нормативные акты, регламентирующие с 

экологических позиций определение возможности создания и установления 

допустимых норм развития рыбных хозяйств на теплых водах. Отсутствие 

такой правовой базы сказывалось на экологическом состоянии ряда водных 

объектов (их участков).  

В Украине с начала 1990-х гг наблюдалось снижение мощности СРХ на 

базе водоемов-охладителей (ВО). В последние же годы происходит 

увеличение производства рыбы в таких хозяйствах, чему способствует 

принятие как национального, так и межгосударственного Законов об 

аквакультуре. Поэтому работы по оценке  воздействия СРХ на формирование 

экологического состояния ВО и разработке методов расчета максимально 

возможных с экологических позиций объемов производства имеют не только 

общетеоретическое, но и  большое практическое значение. 
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Анализ последних достижений и публикаций по проблеме 

Исследование многочисленной литературы показывает, что в 

настоящее время существует несколько основных  подходов к определению 

экологически безопасной мощности СРХ: 

1. По соотношению площадей садков и водоема. 

2. По удельной рыбопродукции садков (т/га водоема за год). 

3. По количеству поступающих от садков загрязнений. 

Подход к расчету экологически безопасной мощности СРХ по 

количеству поступающих от садков загрязнений является, по нашему 

мнению, наиболее прогрессивным, так как учитывает местные особенности 

каждого водоема (его участка). 

Beveridge Malcolm C. M. на основании анализа большого объема 

литературных источников и результатов собственных исследований 

отмечает, что для расчета экологически возможного производства рыбы в 

садках предлагаются различные показатели – уровень первичной продукции 

фитопланктона, биомасса водорослей, дефицит кислорода, индикаторные 

виды гидробионтов, рыбопродуктивность, продукция макрофитов, 

концентрация биогенных элементов или сочетания названных показателей. 

Исследователь обосновывает проведение расчетов по разнице  

продуктивности водного объекта до и после появления СРХ. 

Непосредственный расчет экологически допустимого объема выращивания 

рыбы в садках автор предлагает вести по содержанию в воде фосфора 

(большинство водных объектов) или азота, которые во многом определяют 

образование водорослевой биомассы. Расчет проводится по следующей 

схеме: вычисляется разница между допустимым для данного объекта 

содержанием фосфора (азота) и таковым до возникновения СРХ. Далее по 

удельному (на 1т рыбной продукции) выносу и содержанию в выращенной 

рыбе биогенных элементов определяется максимально возможное 

производство рыбы в садках [2]. 

Предложенные Beveridge Malcolm C. M. принципы расчета допустимой 

мощности СРХ (с отдельными модификациями) сейчас широко 

используются в Европе [3] и Карелии [4]. Так, С. П. Китаев с соавт. отмечает, 

что в настоящее время применяется 7 различных способов расчета 

максимальной экологически безопасной мощности СРХ. Все они базируются 

на количестве биогенных веществ, содержащихся в отходах рыбного 

хозяйства, выращенной рыбе и основных источниках их поступления в 

водный объект. Исследователями разными способами были проведены 

расчеты предельного (экологически безопасного) объема выращивания 

товарной форели в губе Святуха Онежского озера. Во всех случаях (кроме 
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вычисления по непосредственному удельному выносу веществ за 1 день)  

были получены близкие результаты [5]. Это свидетельствует об 

объективности полученных результатов. 

Вопросам регламентирования работы СРХ на ВО, как показывает 

анализ литературы,  уделяется недостаточное внимание. 

Цели и задачи. Целью настоящей статьи являются расчеты 

экологической емкости для садкового рыбоводства ВО Змиевской ТЭС 

(ЗмТЭС) - по состоянию до 2008 г. и Курской АЭС І-ІІ очереди  (КуАЭС) - в 

1983-1987гг. 

Нами были выполнены расчеты экологической емкости для садкового 

рыбоводства водоемов-охладителей (ВО) Змиевской ТЭС (ЗмТЭС) - по 

состоянию до 2008 г. и Курской АЭС І-ІІ очереди  (КуАЭС) - в 1983-1987гг. 

Расчеты проводились по принципам Beveridge Malcolm C. M. [2]. В то же 

время, Beveridge Malcolm C. M. проводил исследования на водных объектах, 

где основным соединением, лимитирующим элементом, был неорганический 

(фосфатный) фосфор. 

В отличие от этих водоемов, в рассматриваемых ВО основным 

элементом, лимитирующим развитие водной экосистемы является азот.  

Поэтому в качестве лимитируемого показателя мы брали не фосфор, 

как Beveridge Malcolm C. M., а сумму неорганического азота. 

Для расчета максимального экологически возможного производства 

рыбы в СРХ на акватории водных объектов очень важным является 

установление критической концентрации азота минерального.  

ВО энергообъектов в большинстве случаев являются водоемами 

комплексного назначения. Это касается и ВО ЗмТЭС, и КуАЭС. При этом 

возникновение и развитие отдельных отраслей водохозяйственного 

комплекса на базе ВО  законодательно не регламентировано и происходит  

стихийно, без учета возможного влияния на функционирование других 

отраслей или водохозяйственного комплекса в целом.  

Стихийно сложившиеся на базе ВО ЗмТЭС и КуАЭС 

водохозяйственные комплексы, как хозяйственные единицы, не имеют 

юридического статуса, в связи с чем действия водопользователей не 

скоординированы. В то же время, каждого участника ВХК волнует качество 

забираемой им из ВО воды, но совсем не беспокоит воздействие на качество 

воды его самого.  

В таких условиях важным является установление критической 

концентрации соединений, по которому определяют масштабы развития той 

или иной отрасли водохозяйственного комплекса. Для СРХ этим показателем 

может быть сумма неорганического азота. 
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Для примера нами были рассмотрено значение  критической 

концентрации суммы азота минерального в воде ВО ЗмТЭС по требованиям, 

предъявляемым отдельными отраслями водохозяйственных комплексов на 

базе ВО электростанций. 

1. Для электростанции.  

Рассмотрение требований к качеству воды, используемой для 

охлаждения агрегатов электростанций [6] показало, что содержание в воде 

азота (различных соединений) в охлаждающей воде не нормируется. 

2. Для рыбного хозяйства. 

С учетом СОУ 05.01.-37-385.2006 (Вода рибогосподарських 

підприємств. Загальни вимоги та норми) [7], сумма минерального азота не 

может превышать 3,85 мгN/дм3. 

3. Для рекреации (требования к качеству воды, используемой в хоз-

бытовой деятельности). 

Согласно действующим документам [8] сумма минерального азота по 

хозяйственно-бытовым требованиям не должна превышать 13,173мг/дм3.   

Остальные отрасли водохозяйственного комплекса на базе ВО ЗмТЭС 

требований к качеству воды не устанавливают.   

Вышеизложенное показывает, что наиболее жесткие требования к 

содержанию в воде суммы минерального азота предъявляет рыбное 

хозяйство - 3,85 мгN/дм3. 

В то же время, при таком содержании минерального азота в условиях 

отсутствия лимитации фосфором, будет наблюдаться интенсивное цветение 

ВО.  

Ввиду этого представляется целесообразным установить при расчете 

экологически безопасной мощности СРХ критическую концентрацию суммы 

азота минерального в воде ВО в размере 1,000мг/дм3. 

Расчеты максимального экологически возможного производства рыбы 

в СРХ на акватории ВО ЗмТЭС и КуАЭС  проводились, с учетом принципов 

Beveridge Malcolm C. M.  [2], по формуле: 

EСРГ =   WВО · {1,000 - [C]ΣNмін } / RСРГ; где 

EСРГ  - максимальное экологически возможное производство рыбы в 

СРХ на акватории ВО, т/год. 

WВО  - среднемноголетний объем воды в ВО, млн. м3. 

[C]ΣNмін  - среднемноголетняя суммарная концентрация минерального 

азота (аммонийного, нитритного и нитратного), мг/дм3. 

RСРГ – удельное поступление минерального азота при выращивании 1т 

рыбы в СРХ, кг/т.  
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1. ВО ЗмТЭС. 

Выращивание рыбы в садках на акватории ВО ЗмТЭС проводится с 

1969 года. Однако, ввиду отсутствия данных по содержанию в воде ВО 

ЗмТЭС минерального азота в досадковый период, нами использовались 

данные ЗмТЭС в первые годы выращивания рыбы в садках (1971-1972гг), 

когда производство было незначительным (41,5-42,8т).  Среднегодовая сумма 

азота минерального составляла тогда 0,460 мгN/дм3.  

Экологически допустимая концентрация азота в воде  ВО Змиевской 

ТЭС составляет с учетом его комплексного использования, 1,000 мгN/дм3. 

Отсюда экологически допустимый прирост концентрации азота составляет: 

1,000 - 0,460 = 0,540 мгN/дм3. 

При среднем объеме ВО ЗмТЭС в 2000-2008гг 40,5 млн.м3 (данные 

ЗмТЭС) среднее общее количество азота минерального, которое можно 

внести с отходами садкового рыбоводства равно  40,5 · 0,540 = 21,87т. По 

нашим данным, при выращивании в садках 1т рыбы в ВО попадает 91,3кг 

минерального азота [12]. Таким образом, экологическая емкость ВО 

Змиевской ТЭС для СРХ составляет 21,87/0,0913 + 42,2 (выращено в садках в 

1971-1972гг) = 281,7т/год. 

2. ВО КуАЭС 

Расчеты для ВО КуАЭС  (на период 1983-1987гг) проводим 

аналогично. Допустимый объем производства рыбы СРХ, с учетом 

содержания  Nмин в первичный период работы СРХ 0,406 мгN/дм3, объема ВО 

90млн м3 и выращенной в 1983-1984гг в садках рыбы  составляет  625,5т/год. 

 

Выводы и перспективы дальнейшего развития 

Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о 

возможности определения экологической емкости ВО для выращивания 

товарной рыбы в СРХ.  Проведенные в качестве примеров расчеты 

показывают, что ее величина составляет для ВО ЗмТЭС 281,7т/год, для во 

КуАЭС - 625,5т/год. Полученные объемы относятся только к продукции 

рыбы, выращенной с использованием искусственных кормосмесей. Общее 

количество рыбы, выращенной в садках может быть гораздо большим за счет 

толстолобиков, питающихся естественной пищей из ВО. При этом фекалии 

растительноядных рыб, по сведениям рыбоводов и нашим наблюдениям, ВО 

не загрязняют, так как потребляются выращиваемым с ними карпом.  

Дальнейшее развитие предлагаемого метода должно идти, по нашему 

мнению, как по линии более тщательной отработки отдельных положений, 

так и подготовки соответствующего нормативного документа, 

регламентирующего выращивание рыбы в садках на теплых водах. 
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Подобный документ позволит, во-первых, не допускать ухудшение 

экологического состояния отдельных ВО (или их участков). А во-вторых, 

предотвращать наблюдающуюся на отдельных ВО локальную гибель 

содержащейся в садках рыбы, что улучшит экономические показатели самих 

рыбхозов. 
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DETERMINATION OF ECOLOGICAL CAPACITY OF WATER-

COOLER FOR CAGE FICH-FARMING 

The cage-shaped form of industrial fish farming has received great 

development all over the world. The main feature of cage culture of fish is the 

receipt of waste directly into the body of water, which makes it important to 

predict changes in the state of the reservoir for cage fish farming of Zmiev TES 

and Kursk AES Ι and ΙΙ  series for cage fish farming. 

The report provides calculations of the ecological capacity for cagefish 

fisheries of the cooling reservoirs of Zmiev TES - up to 2008  and Kursk AES Ι 

and ΙΙ  series - in 1983-1987. 

The water management complexes, which have spontaneously developed on 

the basis of the water-cooled chillers under consideration, as economic units, do 

not have a legal status, and therefore the actions of water users are not coordinated. 

At the same time, each water management participant is concerned about the 

quality of water taken from the water, but does not bother with the impact of it. 

The conducted researches testify to the possibility of determining the 

ecological capacity of cooling reservoirs for growing commercial fish in cage fish 

farms. The ecological capacity coolers ponds of Zmiev TES and Kursk AES Ι and ΙΙ 

series for cage fish farming 281,7 and 625,5 tons/year. 

Further development of the proposed method should go both in the direction 

of a more thorough refinement of certain provisions, and the preparation of an 

appropriate regulatory document regulating the cultivation of fish in cages in warm 

waters. Such a document will, firstly, prevent the deterioration of the ecological 

state of individual cooling ponds (or their sections). And secondly, to prevent the 

local loss of the fish contained in the cages, which will be observed in individual 

reservoirs-coolers, which will improve the economic performance of the fish 

farms. 

Key words: Cages fish farms, water bodies, ecological condition, water 

reservoirs-coolers. 

 

References 

1. Miheev V. P. Sadkovoe vyrashchivanie tovarnoj ryby. - Moskva: Lyogkaya i 

pishchevaya promyshlennost', 1982. – 216c. 

2. Beveridge Malcolm C. M. Sage and pen farming. Carrying capacity models and 

environmental impact.  «FAO. Fish. Techn. Rap.», 1984, №255. - 131 pp. 



 

196 
 

3. Perssons J. Environmental impact by nutrient emissions from salmonid culture. 

Ed. Balvay W.J. Eutrophication and lake rectoration. Water quality and biological 

impacts. - Thonon– les– Bains, 1988. 

4. Smirnov YU. A. EHkologicheskie problemy forelevodstva i sposoby ih resheniya. 

V kn.: Vodnaya sreda: kompleksnyj podhod k izucheniyu, ohrane i ispol'zovaniyu. - 

Petrozavodsk: Karel'skij nauchnyj centr RAN, 2008. - S. 54-60. 

5. Kitaev S. P., Sterligova O. P., Il'mast N. V., Savosin E. S. Raschety biogennoj 

nagruzki ot forelevoj fermy na gubu Svyatuha Onezhskogo ozera. Mat. Vseros. 

konf.  s mezhd. uchastiem «Vodnye i nazemnye ehkosistemy: problemy i 

perspektivy issledovanij». – Vologda, 2008. – s. 113-116. 

6. Ukrupnennye normy vodopotrebleniya i vodootvedeniya dlya razlichnyh otraslej 

promyshlennosti. - Izd. 2-e, pererab. - Moskva: Strojizdat, 1982. – S. 43-44. 

7. Voda ribogospodars'kih pіdpriєmstv. Zagal'ni vimogi ta normi. SOU 05.01.-37-

385.2006. – Kiїv: Minіsterstvo agrarnoї polіtiki Ukraїni, 2006. – 15s. 

8. Sanitarnye pravila i normy ohrany poverhnostnyh vod ot zagryazneniya SanPiN 

4630-88. Prilozhenie 2. Sanitarnye norm predel'no dopustimogo soderzhaniya 

vrednyh veshchestv v vode vodnyh ob"ektov  hozyajstvenno-pit'evogo i kul'turno-

bytovogo vodopol'zovaniya. 
 

© Старко М. В, 2018 

phone: +380577021606, e-mail: nikolaj.starko@gmail.com 

mailto:nikolaj.starko@gmail.com


 

197 
 

УДК 502;504;502.34;504.864.3;349.6 

 

В. І. Уберман, канд. техн. наук 

(УКРНДІЕП, м. Харків) 

 

УКРАЇНСЬКА СИСТЕМА ВИЗНАЧЕННЯ, ОЦІНЮВАННЯ І 

РЕГУЛЮВАННЯ ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД ТА ЇЇ 

НАБЛИЖЕННЯ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄС 

 

Аналізуються головні напрямки, перші кроки (2016-2017 рр.) та 

особливості «екологізації» українського водного законодавства в частині 

нормативного регулювання якості поверхневих вод, спрямовані на 

наближення до екологічного законодавства ЄС. Визначено, що створення у 

водному законодавстві України розвиненого еколого-правового інституту 

якості вод та її регулювання є необхідним етапом апроксимації. 

Ключові слова: водне законодавство України, екологічне 

законодавство ЄС, апроксимація законодавств, поверхневі води, якість вод, 

регулювання якості вод. 

 

Уберман В. И. УКРАИНСКАЯ СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОЦЕНКИ 

И РЕГУЛИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД И ЕЕ 

ПРИБЛИЖЕНИЕ К ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ЕС 

Анализируются основные направления, первые шаги (2016-2017 гг.) и 

особенности «экологизации» украинского водного законодательства в части 

нормативного регулирования качества поверхностных вод, направленные на 

приближение к экологическому законодательству ЕС. Определено, что 

создание в водном законодательстве Украины развитого эколого-правового 

института качества вод и его регулирования является необходимым 

этапом аппроксимации. 

Ключевые слова: водное законодательство Украины, экологическое 

законодательство ЕС, аппроксимация законодательств, поверхностные 

воды, качество вод, регулирования качества вод. 

 

Актуальність та загальна проблема. Апроксимація водного 

законодавства України до екологічного права ЄС є складовою процесу 

наближення законодавства України взагалі і екологічного законодавства 

зокрема до acquis communautaire. Апроксимація здійснюється за 

спеціальними програмами, що реалізуються органами державного 

управління, асоційованими з ними тематичними групами під проводом 
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європейських консультантів та за проектами європейської (грантової) 

допомоги. Але при практичній реалізації розрізнених спроб точкової та 

фрагментарної апроксимації виникають конфлікти (іноді принципові) з 

усталеною системою суспільних відносин та законодавчих норм, з 

вітчизняними науковими досягненнями та технічними принципами, з 

практикою водоохоронної діяльності. У даній роботі досліджується один із 

центральних напрямків апроксимації, який стосується якості вод: складної та 

багатоаспектної проблеми наближення водного законодавства України до 

екологічного права ЄС. 

Головними особливостями проблеми є: неможливість одночасної 

разової зміни законодавчих вимог до великого й багатозв’язного комплексу 

водних відносин, глибоко закорінених у механізм господарювання; 

необхідність уникнення руйнівних дій та перепон поточній 

водогосподарській діяльності в період економічної кризи та системної 

перебудови економіки України. 

Аналіз останніх досліджень. УКРНДІЕП ще у 2003 р. започаткував 

дослідження можливостей адекватного відображення у Водному кодексі 

України (ВКУ) та у низці підзаконних актів вимог європейського водного 

законодавства, що викладені, головним чином, у Водній рамковій директиві 

(ВРД) [1]. Тематика апроксимації вимог ВКУ до ВРД у частині якості вод не 

набула належного відображення у сучасних дослідженнях через наукову 

новизну, нечіткий поділ та недотримання сфер водогосподарської й 

водоохоронної відповідальності між центральними органами державної 

влади. Представлена робота ґрунтується на результатах НДР, виконаної під 

науковим керівництвом автора [2]. 

Невирішені частини загальної проблеми. Навіть побіжне порівняння 

ВКУ з ВРД дозволяє побачити принципові відмінності між цими двома 

актами. Складається враження, що вони стосуються різних предметів. У ВКУ 

йдеться, головним чином, про водні об’єкти, систему водокористування, 

організацію та керівництво цією діяльністю, тоді як ВРД спрямована на 

забезпечення якості вод. Принципові відмінності виявляються вже на рівні 

базових юридичних визначень. Така глибока розбіжність ускладнює, а у 

деяких аспектах й унеможливлює апроксимацію. Найбільш важливим і 

доступним напрямком зближення є «екологізація» ВКУ, про необхідність 

якої зазначалося ще у [3]. Шлях екологізації вимагає чіткого розмежування 

водогосподарського та водоохоронного правових інститутів. Тому важливою 

невирішеною частиною загальної проблеми є створення у водному 

законодавстві України еколого-правового інституту якості вод та її 

регулювання (ЕПІЯВР). Внаслідок перших спроб апроксимації (2016-2017 
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рр.) текст ВКУ зазнав змін, тому далі використовуються позначення: ВКУ-15 

для тексту без змін, ВКУ-17 для зміненого тексту. 

Метою роботи є визначення та порівняння головних особливостей 

ЕПІЯВР у водному законодавстві України та в екологічному законодавстві 

ЄС, від яких залежить процес та результат апроксимації, її водоохоронний 

ефект. 

Порівняння деяких основних визначень. Наразі існують два 

українських переклади ВРД [1, 4], жоден з яких не має належних ознак та 

вказівок щодо його офіційного статусу. Слід констатувати принципову 

різницю в юридичних визначеннях гідрологічних термінів у ВРД та у ВКУ, 

яка спричиняє їх відмінність у правовому регулюванні. За ст. 1 ВКУ базовим 

є термін «водний об’єкт». У ВРД для головного гідрологічного поняття 

використовується термін «body of surface water» або «surface water body». Цей 

термін зазвичай перекладається як «поверхневий водний об’єкт» або 

«водойма». У ВКУ-17 для нього використано некоректний переклад: «масив 

поверхневих вод – поверхневий водний об’єкт або його частина» (пропущено 

важливий прикметник), у якому йдеться про будь-яку частину. Натомість у 

ст. 2(10) ВРД цей термін визначається як «a discrete and significant element of 

surface water», тобто «окрема та значуща складова поверхневої води». Отже. 

«масив вод» є просторово найменшою неподільною (за значенням) частиною 

певного водного об’єкта, тобто існує межа довільного подрібнення 

просторового розміру, тоді як у визначенні ВКУ-17 така межа відсутня. 

Виявлену принципову помилку можна виправити внесенням наступної зміни: 

«масив поверхневої води – водний об’єкт або його частина, встановлена у 

відповідності до процедури ідентифікації». Процедура ідентифікації або 

виокремлення (картування) передбачена у п. А(1) Додатку VII ВРД. 

Другою важливою еколого-правовою категорією у ст. 1 ВКУ є «якість 

води – характеристика складу і властивостей води, яка визначає її 

придатність для конкретних цілей використання». Така вторинна 

характеристика визначає цінність води для певного водокористувача, тобто її 

економічне значення. У ВРД юридичне поняття якості води відсутнє, а 

використовуються первинні характеристики: екологічний стан та хімічний 

стан (застосовано термін «status»). Ще одне суперечливе визначення 

стосується «забруднення вод», яке за ст. 1 ВКУ формулюється як 

«надходження до водних об'єктів забруднюючих речовин», а «забруднююча 

речовина – речовина, яка привноситься у водний об'єкт в результаті 

господарської діяльності людини». У ст. 2(33) ВРД використано змістовно 

інші визначення: «"Забруднення" означає пряме чи непряме введення, в 

результаті діяльності людини, речовин чи тепла у повітря, воду чи землю, які 
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можуть бути небезпечними для здоров'я людей або для якості водних 

екосистем, або наземних екосистем, що безпосередньо залежать від водних 

екосистем, яке призводить до пошкодження матеріальної власності або до 

припинення чи погіршення функціонування комунальних служб або інших 

законних користувачів довкілля», а «"Забруднювач" означає будь-яку 

речовину, яка може викликати забруднення, зокрема, речовини, перелічені у 

Додатку VIII». Принципова різниця полягає у слові «привноситься» (у ВКУ) 

та у можливості небезпечності (у ВРД). Перше – за мовним тлумаченням 

означає «Вносити в що-небудь щось додаткове або стороннє». Тоді як 

виявлення можливої небезпечності вимагає конкретизації умов та обставин 

події, визначення відповідних критеріїв. Отже, за ВКУ забруднення вод з 

урахуванням якісних або кількісних ознак вмісту речовин характеризується 

появою у воді речовин, яких там не було до події забруднення, та/або 

збільшенням вмісту деяких речовин після такої події. Практика судових 

розглядів свідчить, що така ознака є цілком прийнятною та вирішальною для 

правозастосовної діяльності. Крім того, якість вод у ВРД визнається або 

самостійною ціллю, або головним інструментом досягнення екологічної 

якості, тоді як у ВКУ – лише обмеженням для використання води. 

Слід зазначити про відмінність ще одного базового визначення у ст. 2 

ВРД: «"Екологічний стан" є виразом якості структури і функціонування 

водних екосистем, пов'язаних з поверхневими водами, класифікованими 

згідно Додатку V», від визначення у ст. 1 ВКУ: «екологічний стан масиву 

поверхневих вод – інтегрований показник якості масиву поверхневих вод, що 

визначається за біологічними, гідроморфологічними, хімічними та фізико-

хімічними показниками». Розуміючи прикметник «інтегрований» у сенсі 

«комплексний» друге визначення, крім його об’єктної помилковості, є значно 

ширшим за обсягом врахованої інформації і більш жорстким за виразом 

якості. 

Джерела вимог до якості вод та її регулювання в екологічному 

законодавстві ЄС. Центральне ядро європейського ЕПІЯВР утворюється 

ВРД, яка належить до сектору водного законодавства ЄС. Аналітичний 

розгляд екологічного законодавства ЄС [2] свідчить про наявність 

комплексного зв’язку ВРД із іншими загальноекологічними, дочірніми, 

пов’язаними та суміжними законодавчими актами ЄС. Такий зв’язок широко 

охоплює складові природоохоронного законодавства ЄС і створює багато 

проблем при спробах дотримання вимог ВРД. До головних (з позицій якості 

вод та її регулювання) належать 10 законодавчих джерел і довідкових 

матеріалів, структура зв’язків між якими наведена на рис. 1. Зазначеними 

джерелами (регламентами, директивами та довідниками) створюється основа 
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ЕПІЯВР ЄС. Найважливішими слід вважати зв’язки ВРД з IPPCD, IED, EQS, 

DSD. Директива 2013/39/EC стосується пріоритетних забруднюючих речовин 

у галузі водної політики, а довідкові документи – найкращих доступних 

технологій (ВАТ). Англомовні абревіатури регламентів і директив є загально 

використовуваними. 

 

 

 

 

Всередині секторального водного законодавства та у предметно 

пов’язаних з ним актах до зазначеного інституту належать, щонайменше, три 

сукупності джерел права, якими регламентується: якість вод для різних видів 

її використання, скиди (емісії) забруднюючих речовин (ЗР), методи 

вимірювання та відбирання проб води.  

До першої сукупності, зокрема, належать директиви щодо:  

 якості води, призначеної для споживання населенням (98/83/EC); 

якості, якій повинні відповідати води у місцях вилову ракоподібних 

(2006/11/EC (79/923/EEC));  

 якості води, призначеної для купання (2006/7/EC (76/160/EEC)); якості 

поверхневих вод, які призначені для відбирання питної води в 

державах-членах (75/440/EEC);  

Рисунок 1 – Загальна структура джерел ЕПІЯВР ЄС (пояснення у тексті) 
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якості прісних вод, потребуючих захисту або покращення для  

підтримки  життя  риби (2006/44/EC (78/659/EEC)).  

До другої сукупності належать директиви щодо:  

 захисту вод від забруднення нітратами від сільськогосподарської 

джерел (91/676/EEC);  

 очищення міської стічної води (91/271/EEC); граничних значень та 

цілей якості для скидів деяких небезпечних забруднювачів, що 

включені у Списку 1 у Додатку до 76/464/ЄЕС (2006/11/EC 

(86/280/EEC)).  

До третьої сукупності належить директива щодо методів вимірювання 

та періодичності взяття проб та аналізу поверхневих вод, призначених 

для відбирання питної води у державах-членах (79/869/EEC). 

З точки зору апроксимації така складна структура джерельної бази, 

кожний акт якої містить значну кількість норм щодо якості води та її 

регулювання, вимагає адекватного відображення у водному законодавстві 

України. Вочевидь, ані ВКУ-15, ані ВКУ-17 та пов’язані з ними підзаконні 

акти не відповідають таким вимогам. Здійснення наближення вимагатиме 

багато часу та зусиль у законо- та нормотворчій діяльності. 

ЕПІЯВР у законодавстві України. У ставленні до країн не членів ЄС 

зі Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії (СЄКЦА) експертами ЄС 

пропонується значно «пом’якшене» визначення якості поверхневих вод (у 

порівнянні з нормативами ГДК ЗР). Такий підхід ґрунтується на визнанні 

принципової відмінності між цілями якості води та стандартами (як 

регулюючими нормативами для оцінки та класифікації стану вод). Експерти 

вважають, що у СЄКЦА зазначені поняття змістовно ототожнюються, тоді як 

в ЄС вони мають істотно різне розуміння. Використання європейського 

підходу вимагає кардинальної зміни української парадигми водоохоронної 

політики. 

Україна має розвинене національне законодавство стосовно вимог до 

якості поверхневих вод для основних видів її використання. Крім 2-х базових 

законодавчих актів до суміжних галузевих актів належать 8 законів України. 

Конкретні вимоги до якості поверхневих вод для задоволення потреб при 

різних видах водокористування встановлено в 11 державних та галузевих 

нормативних і нормативно-технічних документах. Найбільш повним 

джерелом об’єктивної науково обґрунтованої нормативної інформації є 

СанПиН № 4630-88. За вимогами останнього протягом багатьох років 

здійснювався визначальний вплив на:  
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 якість поверхневих вод та на стримування її погіршення; 

водокористування у частині скидання ЗР у поверхневі водні об’єкти із 

зворотними водами;  

 державний контроль водокористування;  

 екологічне оподаткування скидання ЗР безпосередньо у водні об’єкти.  

Наразі це джерело визнано таким, що не застосовується на території України 

з 1 січня 2017 р. Відсутність в Україні власного нормативно-правового 

документу аналогічного призначення створює критеріальний вакуум щодо 

визначення, оцінювання та регулювання якості вод. 

Головним напрямком діяльності щодо поліпшення якості поверхневих 

вод вважається регулювання скидання ЗР з точкових джерел. Найбільш 

розвиненою гілкою українського ЕПІЯВР у зазначеному напрямку є 

нормативне регулювання надходження ЗР у водні об’єкти внаслідок 

водокористування (зі зворотною водою). Саме на таке регулювання було 

спрямовано 5 головних підзаконних нормативно-правових актів у галузі 

охорони вод, розроблених у 1996 – 2002 рр. Деякі з них мають сучасні версії, 

орієнтовані на ВКУ-17. Найважливішими для регулювання є Правила [5], 

Порядок та Перелік [6]. (Слід зазначити, що у 2017 р. зміст двох останніх 

джерел було істотно змінено). Правила в частині якості вод та її регулювання 

ґрунтуються на принципах, головні з яких мають сумнівну або помилкову 

відповідність вищим документам законодавства та є хибними з інженерно-

екологічної точки зору. Зокрема, у п. 6 Правил використовується законодавчо 

та нормативно невизначене поняття: «ступінь забрудненості водного 

об'єкта», яке ототожнюється (за п. 2) з «категорією якості води». Також у п. 7 

Правил визначено принцип нормування якості води водного об'єкта, за яким 

ігнорується головна законодавча вимога поетапного досягнення екологічного 

нормативу якості води (ст. 38 ВКУ), до речі, останній термін відсутній у 

визначенні термінів у п. 2 Правил. Вочевидь, цей принцип не відповідає ВРД. 

Правила (у п. 8) фактично визнають існування зон змішування зворотної та 

природної води (тобто ділянок, де можуть порушуватися нормативні вимоги 

до якості вод) обмеженого розміру, вимагають виділення зон особливого 

режиму якості. Але наявність зон змішування (або осередків забруднення) не 

передбачено ВКУ. Найбільшим недоліком зазначеного принципу є 

першочергове спрямування водоохоронної діяльності не на боротьбу із 

забрудненням в його джерелі, а на використання асимілюючої 

спроможності самого водного об’єкта. Стосовно очищення зворотної води 

Правила (п. 16) не враховують реальні властивості очисних споруд, 

особливості їх проектування та використання, а саме: ігнорують 

нерегульованість (або обмежену регульованість) технічних систем очищення, 
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які спроектовані, збудовані і багато років експлуатуються за затвердженими 

проектами з фіксованими характеристиками. Використання зазначеної норми 

вимагає перевірки властивості регульованості конкретних очисних споруд і 

можливості забезпечення ними потрібного ступеня регульованості у певний 

строк з прийнятними для водокористувача економічними показниками. 

Стосовно регулювання скидання ЗВ Правила (п. 18) викривляють 

цільові вимоги ст. 38 ВКУ і незаконно їх змінюють. В умовах фактичної 

відсутності екологічного нормативу якості води, передбаченого ст. 38 ВКУ, 

можна стверджувати, що усі нормативи гранично допустимих скидів (ГДС) 

речовин, встановлені з середини 1995 р., мають сумнівну законність 

визначення. Крім того, застарілий принцип ГДК → ГДС, що застосовується 

до усіх скидів, не відповідає концепції стандартів екологічної якості та 

комбінованому підходу до регулювання скидання, визначеному у ст. 10 ВРД. 

У Правилах (п. 19) для трьох головних показників складу стічних вод 

широкої і важливої категорії водокористувачів визначено принцип фіксації 

(«заморожування») застарілих (біля п’ятидесятирічної давнини) але й донині 

існуючих технологій очищення. Крім того, використано поняття «нормативів 

гранично допустимого вмісту», яке у ВКУ не встановлено. Щодо скидання 

такими водокористувачами інших ЗР, то законодавчий припис ст. 38 ВКУ 

також порушується: цільовою вимогою для нормування є «за умови, що 

досягнута категорія якості води при цьому не погіршиться». Отже, у цих 

випадках про досягнення екологічного нормативу якості води навіть не 

йдеться. Насправді ж Правила є рудиментом соціалістичної охорони вод. За 

принципами кодифікації законодавчих актів вимоги Правил мають 

включатися у ВКУ як складові ЕПІЯВР, а самі Правила як окремий акт 

стають непотрібними. 

Деякі питання щодо відповідності Порядку та Переліку водному 

законодавству України розглянуто у [7]. 

Значний, а іноді й визначальний, незаконний і недопустимий вплив на 

засоби та інструменти регулювання якості вод чиниться з боку суто 

технічного документа «Інструкція про порядок розробки та затвердження 

гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об'єкти із зворотними 

водами (затв. наказом Мінприроди України від 15.12.1994 № 116, зареєстр. в 

Мінюсті України 22 грудня 1994 р. за № 313/523)» (Інструкція). У цьому 

джерелі невідповідності ВКУ починаються з базових визначень. Найбільш 

принциповим недоліком слід визнати вимогу «урахування оптимального 

розподілу асимілюючої спроможності», яка реалізується через хибний для 

умов ринкової економіки «басейновий розрахунок» ГДС. Крім того, що 

господарське використання властивостей водного об’єкта не відповідає 
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законодавству ЄС, такий вид розрахунків ГДС є особливо шкідливим для 

сучасної моделі економічного устрою України, для здійснення 

конкурентного господарювання та для еколого-економічної діяльності. 

«Басейновий розрахунок ГДС» консервує у сфері водокористування принцип 

колишньої соціалістичної економіки: централізоване командно-

адміністративне господарювання. При використанні такого виду розрахунку 

здійснюється підміна понять та їх перекручування: прикметник 

«басейновий» розуміється не в сенсі «басейнового принципу управління», як 

у сучасному визначенні ст. 1 ВКУ–17, а неправомірно переноситься на 

особливості визначення нормативів скидів ЗР. У п. 2.14 Інструкції 

зазначається цільове спрямування басейнового принципу розрахунку, який 

«…забезпечує мінімізацію сумарних витрат на досягнення ГДС» [виділено 

автором]. Отже, так званий «басейновий розрахунок ГДС» спрямовано на 

реалізацію одного з головних механізмів соціалістичної економіки, за яким 

витрати на охорону довкілля централізовано розподілялися державою, яка 

фінансувала відповідні заходи. Такий еколого-економічний підхід (і 

відповідний розрахунок) є неприпустимим у сучасних умовах: він робить 

економічну діяльність водокористувачів залежною один від одного, порушує 

вимоги до економічної конкуренції, не може бути інформаційно 

забезпеченим вихідними даними для розрахунків. Правовою підставою 

індивідуального (окремого для кожного водокористувача) розрахунку ГДС є 

юридичне визначення цього нормативу у ст. 1 ВКУ, що змінило застаріле 

нормативно-технічне визначення ГДС з ГОСТ 17.1.1.01-77, на якому до цього 

часу ґрунтується Інструкція. 

Тенденції наближення до acquis у регулюванні якості поверхневих 

вод України. Найважливіші завдання щодо якості поверхневих вод та 

впливу на неї і відповідальність за результати покладено на Мінприроди 

України. У сферу діяльності Держводагентства України як 

водогосподарського органу входить обмежений обсяг функцій щодо якості 

поверхневих вод. Насправді ж, цей орган, впроваджуючи «інтегровані 

підходи в управлінні водними ресурсами за басейновим принципом» 

перебрав на себе завдання стосовно ЕПІЯВР. Більшість запропонованих ним 

змін стосувалася додавання нових та коригування існуючих юридичних 

визначень у ст. 1 ВКУ, яка наразі містить 74 визначення (при загальному 

обсязі 112 статей у ВКУ), що у порівнянні з 41 визначенням у ст. 2 ВРД 

виглядає надмірним. Зміни у ст. 211, 35–38 ВКУ безпосередньо торкнулися 

ЕПІЯВР. На шляху адаптації ВКУ до ВРД звертає на себе увагу відсутність 

центральних визначень ВРД щодо якості вод та її регулювання: «небезпечні 

речовини», «пріоритетні речовини», «екологічний стандарт якості» (далі 
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ЕСЯ), «комбінований підхід» та «водні послуги». З них ключовим для 

ЕПІЯВР є ЕСЯ. Для цього терміну у ст. 37 ВКУ введено формальний 

відповідник «екологічний норматив якості води масивів поверхневих … вод» 

(далі ЕНЯ). Такий ЕНЯ слід розуміти як єдиний фіксований спосіб 

перетворення концентрацій ЗР та показників якості води у характеристику 

якості. Вирішення головного питання щодо визначення та конкретизації 

цього способу покладено на Мінприроди України. Отже ЕНЯ слід розглядати 

як алгоритмізоване логіко-математичне однозначне перетворення множини 

ЗР та показників якості води на градуальне або категорійне значення 

якості. Але порівняння з визначенням у ст. 2(35) ВРД свідчить про суттєві 

відмінності понять: ЕСЯ за ВРД – «це концентрація окремої речовини-

забрудника або групи речовин у воді, осаді або біоті, яку не можна 

перевищувати, для того щоб захистити здоров’я людини та довкілля», тобто 

ЕСЯ утворюють певну множину, що відповідає ЗР або їх групам. Слід 

зазначити, що у перекладі [4] екологічних стандартів взагалі не існує, 

натомість використано термін «стандарт якості довкілля». ЕСЯ визначається 

(скалярно) для окремої ЗР або групи речовин у воді, осаді або біоті (для 

скалярного аргументу), у кожній точці масиву, тоді як ЕНЯ визначається для 

цілих масивів вод за множиною ЗР та показників якості лише води (тобто 

ЕНЯ є комплексним показником). ЕСЯ використовуються для «регулювання 

забруднення у його джерелі» (за пар. 40 Преамбули ВРД), тоді як ЕНЯ має 

двохцільове призначення: для «оцінки екологічного та хімічного станів 

масиву поверхневих вод … та визначення комплексу водоохоронних заходів» 

(ст. 37 та ст. 211 ВКУ), тобто і для оцінки і для регулювання. Отже ЕСЯ та 

ЕНЯ не збігаються ані за призначенням, ані за формою та способом виразу. 

Таким чином, щодо першого етапу наближення ВКУ до ВРД слід 

констатувати наявність істотних розбіжностей в ЕПІЯВР. Коротке 

порівняння систем нормативного регулювання якості поверхневих вод в 

Україні та ЄС наведено у табл. 1. У цій таблиці слід звернути увагу на 

невідповідність вимог Правил вищому акту українського законодавства, а 

також на більшу «гнучкість» європейських нормативів стосовно речовин, які 

не належать до пріоритетних та/або небезпечних. 

Принциповою відмінністю між ВКУ та ВРД також є визначення цілей 

регулювання скидання ЗР: у ВРД йдеться про ЕСЯ, а у ВКУ – про ЕНЯ. 
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Таблиця 1 – Порівняльна структура нормативного регулювання якості поверхневих вод 

за водним законодавством України та ЄС 

Джерела права Джерела емісій 

(скидів) ЗР: 

норматив 

Зона, прилегла 

до джерела 

емісій: 

довжина, 

норматив 

Ділянка 

водного 

об’єкта: 

норматив 

Норматив для 

зони: 

водокористування 

/захисної / 

охоронної 

ВКУ ГДС – ЕНЯВ: КЯВ/n ГДК 

Правила ГДС ≤ 500 м; ГДК КЯВ/n ГДК 

– « – для 

КСБО 

ГДВКСБО; ГДС – КЯВ – 

ВРД НДТ; ГВЕ – ЕСЯ КЯ 

EQSD – ≤ ЗЗ; ЕСЯ ЕСЯ – 

DSDD (щодо 

небезпечних 

речовин) 

Стандарти 

(нормативи) 

емісії: ГК; ГС 

≤ ЗЗ – – 

    * Примітки: ГДВксбо – гранично допустимий вміст окремих ЗР для комунальних 

споруд біологічного очищення; НДТ – найкраща доступна технологія; ГВЕ – гранична 

величина емісії; ЗЗ – зона змішування; ГК – граничні концентрації; ГС – граничні скиди; 

КЯВ – категорія якості води, n – номер етапу досягнення; ГДК – гранично допустима 

концентрація ЗР (для господарсько-побутового або рибогосподарського) 

водокористування; КЯ – критерій якості в контрольному створі; інші абревіатури 

визначено у тексті. 

 

Наступний крок щодо ЕПІЯВР полягав у розробленні 

Держводагентством українського переліку ЗР для визначення хімічного стану 

масивів поверхневих вод та екологічного потенціалу штучного або істотно 

зміненого масиву поверхневих вод. Принциповим недоліком цього 

документу є повна відсутність категоризації ЗР за їх властивостями та 

небезпекою для довкілля. Зокрема, відсутня збиральна назва (або групова 

екологічна ознака) для ЗР, тоді як у ВРД та в інших законодавчих джерелах 

ЄС використовується назва «priority substances», тобто «пріоритетні 

речовини». Це саме ті речовини, на боротьбу із вмістом яких у воді 

спрямована ВРД. Відмова від зазначеної категоризації робить ЕПІЯВР 

безцільним. Крім того, у ВДР використовуються терміни «hazardous 

substances» (небезпечні речовини), «main pollutants» (головні забруднюючі 

речовини), «other substances» (інші речовини) та «pollutant» (речовина-

забрудник). Така ієрархія ознак є екологічно та господарськи обумовленою. 

Відсутність категорійної ознаки ЗР викликає декілька важливих помилок, 

зокрема: 
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– викривлення характеру впливу речовин, які не пов’язуються з 

вказівками на їх пріоритетний характер, що не відповідає вимогам ст. 16(2) 

ВРД; 

– створення вичерпного переліку речовин для визначення хімічного 

стану масивів поверхневих вод та екологічного потенціалу штучного або 

істотно зміненого масиву поверхневих вод, що не відповідає визначенню 

«specific pollutants («специфічних речовин-забрудників») у Додатку V та 

призводить до ігнорування «indicative list of the main pollutants» 

(«індикативного переліку основних речовин-забрудників») з Додатку VIII до 

ВРД. 
 

Серед пріоритетних є «пріоритетні небезпечні речовини». Речовинний 

склад українського переліку повністю скопійовано з Додатку X ВРД (за його 

сучасним станом). Це формально відповідає вимогам до держав-членів ЄС, 

але не відповідає факту відсутності в України членства в ЄС, сучасним 

особливостям, перехідному характеру української економіки та охорони вод, 

її відмінності від європейської і не адекватності сучасного переліку 

європейських пріоритетних ЗР українському реаліям. 

Подальші кроки апроксимації стосувалися проектів змін, які 

готувалися у 2016-2017 роках. Аналіз таких змін буде можливим лише з 

часом. 

 

Висновки 

Виявлено існування принципових розбіжностей між змістом та 

головними поняттями ВКУ та ВРД, що стосуються ЕПІЯВР. Показано, що 

складна структура джерельної бази екологічного права ЄС вимагає 

адекватного відображення у водному законодавстві України. Визначено, що 

екологічні показники оцінювання якості вод у ВРД та ВКУ істотно 

відрізняються за формою та способом виразу. Необхідно доповнити ВКУ-17: 

1) екологічними та регуляторними нормативами (стандартами), 

гармонізованими з ВРД; 2) вимогами щодо комбінованого підходу до 

регулювання скидання ЗР. Головний висновок полягає у необхідності 

екологізації українського водного законодавства шляхом створення 

структурно виділеного та системно організованого ЕПІЯВР, який відповідає 

екологічному законодавству ЄС. Першочерговими напрямками подальших 

робіт слід вважати: уніфікований офіційний переклад ВРД, наближений до 

української науково-технічної термінології; порівняльний еколого-правовий 

аналіз фактичного стану водного законодавства ЄС та України; план 

інституційного реформування останнього, починаючи з принципів, базових 
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понять та юридичних визначень. Точкова (або фрагментарна) апроксимація, 

що здійснювалися у 2016-2017 роках, в частині якості води суперечить 

усталеній системі суспільних відносин, вітчизняним науковим досягненням 

та екологічним принципам, інженерній практиці і не може визначатися як 

вдала. 
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UKRAINIAN SYSTEM OF DETERMINING, ASSESSING AND 

REGULATING OF QUALITY OF SURFACE WATERS, AND ITS 

APPROXIMATION TO THE LEGISLATION OF EU 

Main directions, the first steps and the peculiarities of the "greening" of the 

Ukrainian water legislation with respect to the system of regulation of surface 

water quality by limits, aimed at its approximation to EU environmental legislation 

are considered. Necessity of creation of the Ukrainian environmental and legal 

institute of water quality and its regulation as the stage of approximation process is 

substantiated. 

The aim of the work is to identify and compare the main features of the 

Environmental and Legal Institute for Water Quality and its Regulation (ELIWQR) 

in the water legislation of Ukraine and in the EU environmental legislation. 

Selective environmental and legal comparative analysis is used. The existence of 

principal differences between the content and the main notions of the Water Code 

of Ukraine (WCU) and Water Framework Directive (WFD) related to the 

ELIWQR are revealed. 

It is shown that the complex structure of the source base of the environmental law 

of the EU requires an adequate reflection in the water legislation of Ukraine. It is 

determined that the ecological indicators of water quality assessment in the WCU 

and WFD differ significantly in the form and manner of the expression. The WCU 

should be supplemented with: 1) environmental and regulatory standards (limits) 

harmonized with the WFD; 2) a combined approach to the regulation of 

discharging the contaminants. The main conclusion is the need to ecologize (to 

“green”) the Ukrainian water legislation through the creation of a structured and 

systematically organized ELIWQR, which is in line with the EU environmental 

legislation. The point (or fragmentary) approximation, carried out in 2016-2017, in 

relation to water quality contradicts the established system of social relations, 

national scientific achievements and environmental principles, engineering practice 
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and cannot be defined as successful. The scientific novelty consists in 

substantiating the main directions of the priority work on approximation of the 

water legislation of Ukraine to the EU environmental legislation. The practical 

significance lies in identifying priority areas for further research in the area of 

approximation of Ukrainian legislation to EU law. The priority areas for further 

work should be considered: 1) unified official translation of the WRD, 

approximated to the Ukrainian scientific and technical terminology; 2) comparative 

ecological and legal analysis of the actual state of water legislation of the EU and 

Ukraine; 3) the plan for the institutional reform of the latter, starting with the 

principles, basic concepts and legal definitions. 

Key words: water legislation of Ukraine, EU environmental legislation, 

approximation of legislations, surface waters, quality of waters, regulation of water 

quality. 
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