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OUTLINING A SUSTAINABLE FUTURE FOR THE ISLAND OF 
SAMOTHRAKI (GREECE) AS A BIOSPHERE RESERVE 

 
MMag Panos Petridis, doctoral candidate 
Univ.-Prof. Dr. Marina Fischer-Kowalski 

Institute of Social Ecology 
Alpen Adria University of Klagenfurt 
Schottenfeldgasse 29, 1070 Vienna 

Austria 
 

Islands are particularly useful model systems because they are closed 
systems in many regards, with clear physical boundaries, relatively small 
geographic areas, and comprehensible driving forces that can be disaggregated 
and experimentally controlled. Yet, in the modern, interdependent world, these 
same properties present island populations with the challenges of limited 
resource availability, tenuous resource security, and limited natural carrying 
capacity (Deschenes and Chertow, 2004). This makes islands excellent focal 
points for studies that systematically analyze the interactions between human 
activities and the environment, in an attempt to move toward systems and 
practices that are sustainable in the long-term. 

Using the island of Samothraki in NE Aegean (Greece) as a case study, this 
contribution will discuss the potential of UNESCO’s Man and Biosphere (MAB) 
programme, as a driver triggering a transition towards a more sustainable future. 
Point of departure is the wish to preserve an island with unique natural and 
cultural heritage from potential destructive pathways of being transformed into 
just another Greek beach tourism destination and come up with an alternative 
development model. In this respect, the MAB concept seems to point into the 
right direction. Biosphere Reserves (BR) are “areas of terrestrial and coastal 
ecosystems promoting solutions to reconcile the conservation of biodiversity 
with its sustainable use” (UNESCO, MAB Programme) and have three main 
functions, namely (a) nature conservation, (b) socio-culturally and ecologically 
sustainable development and (c) research/education. 

After the successful completion of a feasibility study, the present aims 
include the development of a management plan for the proposed BR, as well as 
the elaboration of some concrete steps/recommendations towards sustainable 
development, in particular relating to the economy (such as tourism, agriculture, 
fishing), energy self-reliance, waste management, and sustainable infrastructure. 

The various projects will be developed via an interdisciplinary and 
integrated approach to address the overall sustainability of the island system and 
will be conceptualised as such. The main orientation while addressing these 
challenges would be to maintain the level of service/benefit at reduced rates of 
resource use. A key concept for this is the idea that an environmental goal can 
bring about collateral socio-economic benefits, in the form of green jobs (esp. 
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for the young educated local people), improvement of the production/value 
chains of agriculture, income security, natural resource security and community 
savings. The theoretical background of the proposed research lies on the concept 
of social metabolism (Fischer-Kowalski and Hüttler 1998, Fischer-Kowalski and 
Haberl 2007), which will be used to explore transition pathways to a more 
sustainable future. 

 
References 
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POPULATION GROWTH: MULTIPLIER OF IMPACTS; 
 DIVIDER OF RESOURCES; PROVOKER OF CONFLICT 

 
Roger Martin 

Chair Population Matters, UK 
 

 
“Population stabilization should be a priority for sustainable development”: 
Kofi Annan, former UN Secretary-General. (Key Recommendation of GHF 
2009). 
“Either we reduce our numbers voluntarily, or nature will do it for us brutally”: 
Maurice Strong, Secretary-General first Earth Summit, Rio, 1992. 
“It’s no use reducing your footprint if you keep increasing the number of feet”: 
popular saying. 
 

Introduction: I am not an academic, but a former senior diplomat (Deputy 
High Commissioner) with eight years in Africa and Asia, four at the UN, two in 
the Middle East. I resigned to become an environmentalist, and have22 years 
experience of campaigning for sustainability, being elected/appointed as a 
'green' representative to numerous local, regional and national environmental 
government bodies and NGOs. I have an Honorary Doctorate in Environmental 
Science from the University of the West of England. 

Population Matters (PM) is the UK’s leading charity raising awareness of 
the impact of population growth on ecological sustainability, using education, 
research, campaigning and advocacy. We havemany distinguished Patrons, such 
as thenaturalist and broadcaster Sir David Attenborough, and ‘Gaia’ author Prof 
James Lovelock. 

Population: an Over-Arching Environmental Issue. It is axiomatic that: 
total human impact on the environment is the average impact per person 
multiplied by the number of people; and total natural resources per person is 
total resources divided by the number of people. Each additional person: needs 
more food, water, energy, land, timber and minerals; and produces more waste, 
CO2 and pollution; the rich consuming and polluting more than the poor. Rising 
populations: increase soil degradation, desertification, habitat destruction, 
deforestation, aquifer depletion, CO2 emissions, sea level rise, climate change 
and chemical pollution.This is true at any scale, despite gross global 
inequalities. The ‘IPAT’ function (Impact = Population x Affluence x 
Technology) is well known. Thus all population growth – currently some 80 
million per year or 10,000 per hour – exacerbates all environmental and resource 
problems, ultimately making their solution impossible.Population stabilisation is 
a necessary, but not sufficient, condition for sustainability. 

Framework: the Bio-Physics of a Finite Planet. Evidently on a finite 
planet,indefinite growth in anything physicalbeing physically impossible, 
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population growth (and resource-consumption per head) will certainly end at 
some point. This can only happen: either sooner by fewer births (the humane 
way - contraception backed by resources and priority); or later by more deaths 
(the ‘natural’ way – famine, disease and predation/war). The UK Government 
Chief Scientist has spoken of the ‘perfect storm’ approaching our century, 
comprising population growth, climate change and peak oil, leading to ever 
greater food, water and energy insecurity. 

Population, Environment and Conflict. Demand for any resource rises with 
population; and competition for scarce resources underpins Darwin’s theory of 
evolution. When survival is at stake, it turns into violent conflict. International 
tensions are already rising over water (eg Nile, Tigris, Brahmaputra, Mekong). 
There have already been two oil-related wars this century (Iraq, Libya). Violent 
competition between ever more numerous herdsmen and farmers for dwindling 
amounts of soil, water and vegetation in the Sahel are becoming routine. 

The Population ‘Taboo’. Despite its obvious relevance, the urgent need to 
stabilize and reduce populations to sustainable levels is hardly ever mentioned in 
environmental circles. This irrational ‘taboo’ derives from the emergence of a 
bizarre coalition of the religious right, liberal left and feminist movement in the 
1980s. It is essential to end it. 

The PM ‘Overshoot Index’. This PM research paper extrapolates from 
Global Footprint Network data sustainable populations for all countries at 
current consumption levels. All regional countries except Russia are already in 
ecological ‘overshoot’.  

Reproductive/Population Ethics. The moral high ground has traditionally 
been occupied by those claiming that individual reproductive rights are 
sacrosanct. A PM policy paper lists five reasons for people to balance these 
rights with social and environmental responsibilities, including those owed to 
future generations, including their own children. 

Recommendations. Globally, PM advocates: recognition of the problem; 
and very high priority and resources to family planning and women’s 
empowerment programmes. England now being the most over-populated 
country in Europe, PM also makes policy recommendations to the UK 
Government on stabilizing and reducing the population to a sustainable level, 
with evidence from PM research on climate change, food, water etc. 
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LAND COVER CHANGE IN GHANA AND ITS IMPACT ON LANDSCAPE 
STRUCTURE AND CARBON BUDGET 

 
Stephen Boahen Asabere (MSc. Forest Information Technology / MSc. Forest 

Engineering), Eberswalde University of Sustainable Development (FH), Germany / 
Warsaw University of Life Sciences, Poland 

 
It is estimated that one third to one half of the world has been changed by 

direct human development. Land use (LU) and land cover (LC) are local and place 
specific, occurring incrementally in ways that often escape our attention. This study 
looks at the landscape structure of Ghana for two different time periods that are 
within ten years in order to: (i) map out the main land cover types (LCTs) that exist 
in the country and (ii) understand the mechanics that are involved in land cover 
changes and provide the most suitable approach to estimating the impact of these 
changes on the country's carbon stocks. 

LC maps for the years 1990 and 2000 were acquired and each of them 
reclassified into  twelve dominant land cover types. These shape files were used to 
survey the changing landscape within the 10 years period. Landscape 
characterization metrics were generated using the Patch analyst extension. Land 
cover change (LCC) statistics were estimated for each map year. Change detection 
extension (known as Veränderung, V3) was used to identify changes among LCTs 
into “negative change”, “no change” and “positive change”. Carbon intensity map 
for both years were also generated based on regional data available, in order to 
understand carbon fluxes within the different LCTs. Other relevant analysis such as 
biomass accumulation for both years were also calculated.  

Results indicated that all LCTs increased or decreased in land area after 10 
years; and this was due primarily to the exponential increase in the country's 
population which brings to bare all other aspects of urbanization. Analysing the 
landscape structure also corroborates with the intensity of change, shown by the 
very high degree of fragmentation. However, reserved areas in the country were the 
most stable LCT since they were able to maintain 77% of their land area after 10 
years. But analyzing the metrics of the reserved forests indicated an increase in 
fragmentation to show mild forms of deforestation which is caused by 
encroachment and illegal logging. Carbon analysis also indicated net benefits if 
reserved areas are included in the national UN-REDD activities because they 
occupy only 5% of land area, yet they contain almost 30% of total carbon in the 
country. Savannah land was also seen to increase its carbon content by 7%, 
indicating net carbon benefits if proper management could be in place.  

It became obvious that amongst the twelve classes that were identified, 
agricultural related lands were the most dominant land cover types, and they also 
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increased over the years . There was an exponential increase in Built - up areas in 
response to human resource needs which eventually created a depressing effect on 
the forested lands, reducing its area over the period of study. This therefore became 
the driving force behind the reduction in the country's carbon stocks.   

The approach to this work shows the vital role national LU/LC maps play in 
the general management of the country. Most especially with the tools available in 
geographic information systems (GIS) and remote sensing; it gives more insight to 
trends and changes for proper policy implementation. Furthermore, assessment of 
diversity, habitat richness, heterogeneity etc. in a country on such a large scale is 
sometimes impossible due to the size. Landscape metrics therefore offers a 
relatively easy and reliable means of landscape monitoring through GIS. 

 
Key words: GIS, Remote Sensing, Landscape, Land Use/Land Cover Change, 

Disturbance, Habitat/Patch, Diversity, Fragmentation, Richness, Complexity, 
Heterogeneity, Carbon map. 

 
Supervisors:   Dr. Effah Kwabena Antwi   
  United Nations University,  
  Institute for Sustainability  
  and Peace  (UNU-ISP),  
  Tokyo-Japan. 
 
  Prof. Dr. Alfred Schultz 
  Eberswalde University of  
  Sustainable Development (FH). 
  Germany. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ШЛАМА 
В ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНОГО КИРПИЧА 

 

О.С. Анциферова,  Т.А. Василенко, к.т.н., доц. 
Белгородский государственный технологический университет 

им. В.Г. Шухова, г. Белгород, Россия 
 

Шламы представляют собой сложные смеси, с большим содержанием 
разных примесей и металлов, разделить которые очень сложно. В связи с 
этой сложной задачей многие отходы просто утилизируются с помощью 
шламирования. Утилизация гальваношламов – это важная задача в сфере 
охранения окружающей среды. Разработаны технологии получения неор-
ганического пигмента и грунтовки ГФ-021 на его основе, а также феррити-
зации, где происходит обезвреживание образующихся гальваношламов, 
получение отходов IV класса опасности с дальнейшим их захоронением на 
полигонах ТБО, т.е. дальнейшей утилизации гальваношламов не требуется. 

Для утилизации шлама в работе предложена технология, которая за-
ключается в его использовании для производства строительного кирпича. 
В работе использовали гальванический шлам, образующийся на ЗАО 
«Старооскольский завод автотракторного электрооборудования  им. А.М. 
Мамонова»  (Россия) в качестве добавок в сырьевую массу в количестве от 
0,5 до 3 % в производстве глиняного кирпича. Для приготовления смеси 
использовали глины из Томаровского и Валуйского карьеров кирпичных 
глин Белгородской области (фракции глин, прошедшие через сито 1,25 мм, 
а шлам – через сито 0,63 мм). Ежегодное количество образования гальва-
нического шлама на заводе – до 600 т/год. 

Количественный химический состав шлама: хром – 2,325%; железо – 
2,01%; цинк – 4,6625%; свинец – 0,0045%; кадмий – 0,0009%; никель – 
0,1433%; медь – 1,275%; кальций – 11,55%; сульфат натрия – 1,2476%; 
кальций – 11,55%; песок, карбонаты магния, натрия – 76,7812%. Иссле-
дуемый шлам относится к IV классу опасности. 

По данным рентгенофазового анализа в составе шлама имеются в на-
личии: кремнезем SiO2 (межплоскостные расстояния, d (Å) = 3,043; 2,687; 
2,289; 1,668; 1,824; магнезит MgСО3 (Å) = 2,498; 2,096; 1,792; 1,689; карбо-
нат кальция СаСО3 (Å) = 3,029; 2,49; 2,277; 1,99; 1,916; 1,689; сульфат цин-
ка ZnSO4 (Å) = 3,641; 4,311; 4,123; 2,625; 2,423; сульфат меди CuSO4·Н2О 
(Å) = 4,86; 3,369; 3,137; 3,215; 2,48; Na2СO3·Na2SO4 (Å) = 3,875; 3,817; 1,928; 
СаSiO3 (Å) = 3,414; 2,047; гипс СаSO4·2Н2О (Å) = 7,661; 3,06; 2,858; сульфат 
железа FeSO4·3Н2О (Å) = 5,609; 4,473; 4,04; 3,986; 2,983; 2,56; 2,163.  

Глины из двух карьеров и гальванический шлам исследовались по 
общеизвестным методикам с целью определения пластичности, влажности 
и др. физико-химических показателей, что приведено в табл.  
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Таблица  -  Физико-химические свойства глин и гальванического шлама 
Показатель Томаровская 

глина 
Валуйская 
глина 

Гальваниче-
ский шлам 

Насыпная плотность, г/см³ 1,54 1,47 1,37 
Истинная плотность, г/см³ 2,02 2,37 2,73 
Влажность, % 25 7,3 74,87 
Пластичность глин, % 22,4 14,6 - 
Удельная поверхность, см²/г 2577 3890 5700 

 

По величине пластичности исследуемые глины относятся к умеренно-
пластичным. Образцы обжигали при температуре 680 ºC. 

Для пластичного способа формования, наиболее традиционного при 
производстве керамических изделий, приготавливали массу влажностью от 
16 до 22 %. Подготовленные глинистые материалы с определенным коли-
чеством гальванического шлама дозировали и формовали в металлических 
формах. Для изготовления образцов керамических кирпичей использовали 
пластичный способ формования кирпича, разные способы сушки – естест-
венную и искусственную.  

В результате испытаний были получены следующие характеристики 
опытных образцов кирпича: водопоглощение, огневая усадка, кажущаяся 
пористость, кажущаяся плотность. Ниже приведены результаты зависимо-
сти значения водопоглощения и прочности на сжатие от количества добав-
ки шлама (рис. 1 и 2). 
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Рис. 1 - Зависимость водопоглощения образцов от добавки  

гальванического шлама 
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Рис. 2 - Зависимость предела прочности на сжатие образцов  

от добавления гальванического шлама 
 

Образцы с использованием Томаровской и Валуйской глин с добавкой 
гальванического шлама соответствуют требованиям ГОСТ 530-2007 «Кир-
пич и камень керамические. Общие технические условия».  При этом ре-
комендуется использовать гальванический шлам 1,25% (Валуйская глина) 
и 0,75% (Томаровская глина), так как прочность на сжатие образцов уве-
личивается соответственно на 18 и 11%.  Образцы из  Валуйской  глины   
соответствуют требованиям, предъявляемым к маркам кирпича М 300, М 
200, М 125 и  М 100; из Томаровской  глины – М 200, М 100 и М 125.  

Результаты работы будут продолжены в направлении проведения ток-
сикологических исследований полученных образцов строительных мате-
риалов. Результаты биотестирования гальванического шлама с использо-
ванием двух тест объектов (Daphnia magna и Chlorella) показали, что дан-
ный отход относится к IV классу опасности.  

 
Литература 

1. Горшков В.С. Методы физико-химического анализа вяжущих веществ: Учебное 
пособие. – М.: Высш. школа, 1981.– 335 с. 

2. ГОСТ 530-2007 «Кирпич и камень керамические. Общие технические условия».  
3. ПНД Ф 14.1:2:3:4.10-04 (16. 1:2:3.7-04 «Методика определения токсичности проб 

поверхностных пресных, грунтовых, питьевых, сточных вод, водных вытяжек из 
почв, осадков сточных вод и отходов по изменению оптической плотности куль-
туры водоросли хлорелла (Chlorella vulgaris beijer). 
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РЕГЕНЕРАЦИЯ МЕДИ (II) ИЗ ОТРАБОТАННЫХ 
ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ РАСТВОРОВ 

РАЗРУШЕНИЕМ ЭТИЛЕНДИАММИНОВЫХ КОМПЛЕКСОВ 
 

Р. Б.  Ахмедов1, О. С. Щетинская1,к.х.н., доц.,  А. А. Пашаян2, д.х.н., проф. 
1Брянский государственный университет им. акад. И.Г. Петровского,  

2Брянская государственная инженерно-технологическая академия, Россия  
 

Ранее нами было сообщено (А.А. Пашаян и др., 2008, 2009) об 
осуществлении количественной (безотходной) регенерационной 
утилизации электролитов меднения и медного травления, в которых 
катионы меди (II) находились в прочных комплексах с разными лигандами 
(амииак, винная кислота, трилон Б).  При этом удавалось очистить воду до 
требуемых санитарных норм.  В зависимости от природы лиганда, в 
каждом отдельном случае приходиться прибегнуть к разным методам 
разрушения комплексов.  Из аммиачных комплексов медь (II) удаляли в 
виде хлорида гидроксомеди, а хлорид аммония высаливали из 
концентрированных растворов воднорастворимыми органическими 
растворителями (А.А. Пашаян и др., 2008). Из щелочных электролитов 
химического меднения регенерацию осуществляли восстановлением меди 
(II) в оксид меди (I), а винную кислоту и трилон Б регенерировали, удаляя 
их из  раствора в виде нерастворимых соединений (гидротартрата калия и 
ЭДТА соответственно) (А.А. Пашаян и др., 2008).  Кроме перечисленных 
выше гальванических электролитов, в гальванотехнике часто применяют 
щелочные растворы (рН >10), содержащие этилендиамин (En) в качестве 
лиганда [К(СuEn2)2+ = 7*10-21]. 

Если восстановить медь (II) и удалить из раствора оксид меди (I), как 
это описано А.А. Пашаяном и др. (2008) то в растворе остается 
этилендиамин. Такая вода нуждается дополнительной очистке. 

Следовательно, надо  удалить из раствора и/или разложить, 
преобразовав этилендиамин в менее токсичное соединение.  

В гальванотехнике, в процессах химического меднения с 
применением этилендиаминовых комплексов меди (II) в щелочной среде, 
чаще всего применяют растворы состава (г/л; моль/л): En (60; 1,0), 
CuSO4*5H2О (80; 0,32),  (NH4)2SO4  (40; 0,3) 

Для регенерации меди и очистки воды процесс разрушения   
комплексов (СuEn2)2+ осуществляли в присутствии нитрита натрия (2 
моль/л или 158г/л) в кислой среде (рН=3-4): 

 NaNO2 + H+ → HNO2 + Na+    (1) 
C2Н4(NH2)2 + 2HNO2 → СН3СНО + СН2(ОН)СН2(ОН) + 2N2↑+Н2О (2) 
                                                I                        II 
При этом выход ацетальдегида (I) составил >90% (~0,9моль/л).  Кроме 

I образовался этиленгликоль (II) и ряд других соединений  (гликолевый 
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спирт, ацетилен и др.) в незначительных количествах (А.А. Петров и др., 
1981).  

  Показано, что для окисления ацетальдегида  и других примесей в 
кислой среде расход персульфата аммония составит ~250кг/м3: 

         СН3СНО + (NH4)2S2O8 + H2O → СН3СОOН + (NH4)2SO4 + H2SO4 (3) 
 При нейтрализации серной кислоты аммиаком в очищенном 
растворе содержания сульфатов  аммония и натрия  составляли (г/л) 300 и 
150 соответственно. Такие показатели процесса не приемлемы. 
Целесообразнее осуществлять окисление ацетальдегида катионами меди 
(II). 2Cu2+ + СН3СНО + 2H2O → СН3СОOН + Cu2О + 4H+; ∆Е = 0,323В. (4) 
 Расчетами показано (см. реакции 2 и 4), что в растворе количество  
ацетальдегида в 1,4 раза превосходит количество ацетальдегида, 
необходимого для количественного восстановления меди (II) в Cu2О. При 
этом, в растворе останется около 0,3моль/л (18г/л) ацетальдегида, для 
окисления которого можно использовать гипохлорит натрия: 
 а) СН3СОOН + 2H+ + 2е- → СН3СНО + H2O; Е= - 0,12В; 

б) СlO- + H2O +2e- →Cl- + 2OH-; E = +0,88B. 
            СlO- +  СН3СНО →Cl- + СН3СОOН; ∆Е = 1,0В          (5) 

  Для регенерации солей меди (II),  Cu2О  растворяли  в растворе 
серной кислоты в присутствии кислорода (барботирование воздухом), как 
описано в [3]: 2Cu2O + 4H2SO4 + O2  4CuSO4 + 4H2O   (6) 

Признаком завершения процесса окисления ацетальдегида являлось 
полное исчезновение  полосы поглощения при λmax= 340нм.  

Таким образом, для регенерационной утилизации отработанных 
гальванических электролитов меднения, содержащих этилендиамин, 
необходимо осуществить следующий порядок процессов: 1) синтез 
азотистой кислоты in vitro, взаимодействием нитрита натрия с 
минеральной кислотой (реакция 1); 2) диазотирование этилендиамина 
азотистой кислотой с выделением азота (реакции  2); 3) восстановление 
меди (II) в оксид меди (I)  окислением ацетальдегида (реакция 4);                
4) окисление избытка ацетальдегида гипохлоритом (реакция 5);                    
5) выделение оксида меди (I) фильтрованием; 6) коррекция рН среды и 
сброс воды в коллектор; 7) регенерация оксида меди (I) с образованием 
концентрированного раствора сульфата меди (II). 

Расчетами показано, что очищенная вода содержит (г/л; моль/л): 
сульфат  и хлорид натрия в сумме (200; 2,0); ацетат натрия (83; 1,0); 
сульфат аммония (80; 0,6). Регенерированный раствор меди, в виде 
сульфата меди (II) может быть использован для приготовления исходных 
растворов химического меднения. Очевидно, что  экономическая 
целесообразность процесса может быть рассмотрена на фоне  комплекса  
экологических штрафов, динамика роста которых, во времени показывает, 
что из-за отсутствия лучшей альтернативы, предложенную нами 
технологию, в настоящее время,  следует признать приемлемой.    
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ГІДРОЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН САНЖЕЙСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА 
 

В.Л. Бабій, Н.С.Лобода, д.г.н. проф. 
Одеський державний екологічний університет, Україна  

 
Вступ. В Одеській області завжди існував дефіцит водних ресурсів. 

Для його покриття здавна будували малі водосховища різного цільового 
призначення. В процесі експлуатації екологічна ситуація на малих 
водосховищах суттєво погіршується внаслідок зростаючого 
антропогенного навантаження (скидання промислових, побутово-
комунальних і сільськогосподарських стоків, надходження забруднюючих 
речовин з поверхневим стоком та з атмосфери), що призводить до якісних і 
кількісних змін їх водного середовища і донних відкладень, безпосередньо 
впливає на загальну штучну гідроекосистему. В окремі періоди року 
забруднення є настільки значним, що призводить до погіршення їх 
екосистем, а відповідно до втрати господарської та ландшафтної цінності. 
Особливу загрозу складає антропогенна евтрофікація водосховищ, що 
супроводжується погіршенням санітарного стану  водосховищ і гігієнічної 
якості води і ускладнює на них не лише водопідготовку для питного і 
технічного водопостачання, але й розвиток рекреації, рибництва і 
рибальства.  

У зв'язку із створенням малих водосховищ виникла достатньо гостра 
проблема регулювання ступеня розвитку їх біотичної компоненти, 
раціональної експлуатації створених біоресурсів, охорони гідроекосистем 
від деструктивного впливу антропогенних чинників різного походження, 
дія яких особливо проявляється за умов ігнорування екологічної складової 
в умовах господарської діяльності. Об'єктивне вирішення цих проблем 
можливе тільки при наявності розвинутої і достатньо обгрунтованої 
теоретичної концепції формування і функціонування гідроекосистем малих 
водосховищ в умовах зростаючого антропогенного тиску. 

Санжейськє водосховище є наливним, відмітка НПУ його прийнята  за 
умовами задоволення заданого водоспоживання. Надлишки водних 
ресурсів можуть виникнути лише за рахунок притоки паводкових вод з 
водозбірної площі водосховища. Ці надлишки повинні бути скинуті з 
водосховища в нижній б'єф в кінці вегетаційного періоду (X місяць) з 
метою промивки. 

Актуальність даної роботи полягає у тому, що Санжейськє 
водосховище є складовою Ніжньодністровської меліоративної системи, 
приймає в себе технологічні скиди дренажних вод зрошувальної  мережі, є 
об'єктом рибогосподарського і рекреаційного використання і одночасно 
покликане забезпечити сталу водність нижньої ділянки річки Барабой. В 
той же час ефективного моніторингу стану гідроекосистеми у водосховищі 
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не проводять, що ускладнює розробку стратегії його раціонального 
використання.  

Метою та головним завданням цієї роботи є узагальнення даних 
експедиційних спостережень режиму Санжейського водосховища, які 
здійснювались щосезонно протягом 2009-2011рр. Окремими етапами 
роботи є: аналіз паспортних водогосподарських відомостей про водойму; 
розгляд гідролого-гідрохімічних показників та основних показників 
донних відкладень по окремим станціям спостережень; загальна 
токсикологічна характеристика води і донних відкладень. 

Результати дослідження мають науково-навчальне та виробниче 
значення. Вони запроваджені в учбово-навчальний процес на кафедрі 
гідроекології та ВД ОДЕКУ (зимова практика та навчальний курс з 
гідроекології, курсове та дипломне проектування). Також отримані 
результати досліджень являють велику цінність для водокористувачів в 
басейні р.Барабой та природоохоронних установ Одеської області.   

В умовах недостатності державного фінансування дотацій 
сільгоспвиробникам на оплату електроенергії більшість фермерських 
господарств змушені були скоротити обсяги площ зрошення або 
проводити ретельні розрахунки рентабельності вирощування певних 
культур на зрошенні. Наприклад, приміські господарства Одещини 
отримують воду з НДЗС, розрахованої на зрошення 36000 га земель. При 
вирощуванні ранньої розсади і овочів в теплицях потрібний незначний 
обсяг води для поливу. Для цього необхідно було вмикати ГНС (один 
агрегат потужністю 5м3/с), подавати воду на висоту 100 м. Площа під 
ранні овочі і розсаду зазвичай становить не більше 500 га, а один 
працюючий агрегат ГНС розрахований на зрошення 10000 га. Тобто, марно 
буде витрачена велика кількість електрики і значні обсяги невикористаної 
вода змушено підуть на скид в кінцеве Санжейське водосховище. Проектні 
особливості НДЗС не дозволяють оперативно підлаштовувати її роботу під 
реальні вимоги водоспоживачів, що є великим недоліком. 

Висновки. Ефективність підвищення рівня освоєння малих 
водосховищ неможлива без розробки наукових основ і методів 
раціональної експлуатації цих досить динамічних гідроекосистем в умовах 
їх переважно комплексного використання. При цьому доцільна не тільки 
оцінка стану водних екосистем у зв'язку з вимогами основних 
водокористувачів та фіксація змін, що відбуваються в них під дією 
антропогенних чинників, а й розробка прогнозів цих змін за часом та 
обґрунтування на їх підставі ефективних природо- та водоохоронних 
заходів. На фоні проблеми конструювання високопродуктивних екосистем 
і керування їх функціонуванням передбачається забезпечення контролю за 
якістю води та процесом формування біоресурсів. Біотична складова 
малих водосховищ за таких умов повинна розглядатися як невід'ємна 
частина живої природи, що має можливість задовольнити значний спектр 
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потреб суспільства, виступити як компонент середовища існування 
людини. 

Гідрохімічний режим Санжейського водосховища визначається 
якістю води, яка надходить у нього зі стоком р.Барабой, скидами з 
меліоративних систем, впливом внутрішньоводоймних процесів і 
грунтових вод. 

Оцінка іригаційної безпечності води, виконана для притоку у 
водосховище показує, що вода притоку у водосховище має задовільні 
гідрохімічні показники, але вимагає більш уважного аналітичного 
контролю. Оцінка іригаційної безпечності води власне Санжейського 
водосховища свідчить про те, що за більшістю  показників вода має 2 клас 
«обмежено придатна за умови вживання грунтозахисних заходів». По 
деяких показниках вода характеризується 3 класом «не придатна для 
зрошення». 

Гідрохімічні показники Санжейского водосховища вивчались 
протягом 2009-2011рр в чотирьох станціях (5 точок відбору проб). 
Біотестування проб води було проведено в 2011 році. Отримані дані 
свідчать, що в зимовий період вода біля лівого берега оцінювалась, як 
слаботоксична. Навесні 2011 року проведено дослідження по всім точкам, 
результати свідчать, що вода біля правого берега на водоскиді була не 
токсична, по іншим точкам вода оцінювалась, як слаботоксична. 
Порівняння отриманих показників на показує, що по різним станціям 
токсичність значно відрізняється за величиною і знаком, взимку 
токсичність води вище, ніж навесні. В частині випадків вода пригнічує 
реакцію тест об’єкта, в частині випадків навпаки-стимулює. 

Біотестування проб донних відкладень показало, що біля лівого берега 
вода оцінюється, як не токсична. Натомість біля правого берега вода 
оцінюється як середньотоксична. Навесні 2011 року було встановлено, що 
біля водоскиду донні відклади слаботоксичні, біля правого і лівого берега 
середньотоксичні, у верхній частині водосховища – вельми токсичні. 
Навесні токсичність донних відкладів зростає, також взимку донні 
відклади стимулюють розвиток тест об’єкта, навесні навпаки - гальмують. 

Результати дослідження мають науково-навчальне та виробниче 
значення. Вони запроваджені в учбово-навчальний процес на кафедрі 
гідроекології та ВД ОДЕКУ (зимова практика та навчальний курс з 
гідроекології, курсове та дипломне проектування). Також отримані 
результати досліджень являють велику цінність для водокористувачів в 
басейні р.Барабой та природоохоронних установ Одеської області.   
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ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА КІЛЬКОСТІ НАСЕЛЕННЯ,  
ЩО ЗНАХОДИТСЯ У ЗОНІ ШУМОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ  
ТА ЗАГАЗОВАННОСТІ СЕЛИЩ ВІД АВТОТРАНСПОРТУ 

 
Є.С. Бабич, Ж.С. Таценко, В.В. Гільов 

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 
 м. Дніпропетровськ, Україна 

 
Метою роботи є визначення рівня шумового забруднення та 

загазованості у селищах Солнечногірське, Малоречинське та Рибаче та 
показника кількості населення, що знаходяться у зоні забруднення. 

Основним джерелом акустичного навантаження та загазованості у 
селищах Солнечногірське, Малоречинське та Рибаче є транспорт. 
Визначення шумових характеристик та забруднення повітря СО від 
автотранспорту пов'язане з дотриманням деяких обов'язкових умов і вимог. 
При оцінці шумового режиму та загазованості великий обсяг робіт 
доводиться на вимірювання характеристик транспортних потоків. 
Вимірювання варто проводити в години «пік» на перегонах не ближче 100-
150 м від перехресть. Визначають інтенсивність, середню швидкість і 
склад транспортного потоку. Тривалість вимірювань варто встановлювати 
залежно від інтенсивності руху N екіпажів в годину. За характеристиками 
транспортних потоків визначається рівень шумового забруднення та 
загазованості (В.И. Заборов и др., 1989; В.В. Гільов, 2007). 

Данні щодо  інтенсивність руху автомобілів, розрахунку рівнів 
шумового забруднення та загазованості надані в табл. 1. 

 
Таблиця 1 - Характеристики транспортних потоків, рівня шумового 

забруднення та загазованості на дорозі Р-29 

Пора року 
Загальна інтенсивність 

руху транспорту, 
екіп./год 

Рівень шумового 
забруднення,  

LАекв., дБА 

Рівень загазованості 
СО, мг/м3 

Літо 1224 75,7 19,6 
Осінь 1096 74,9 17,9 
Зима 426 72,2 9,2 
У результаті проведеної оцінки найбільший рівень шумового 

забруднення та загазованості спостерігається в літню пору року. 
Визначимо відсоток населення у селищах Солнечногірське, 
Малоречинське та Рибаче, який знаходиться у зонах шумового 
забруднення та загазованості СО для літнього періоду.  

Відсоток населення (території), що знаходиться у дискомфортній зоні 
для садибної забудови за фактором шумового забруднення визначаємо за 
формулою: 
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( )
МКР

КСЗ100 КСЗ

B
100L-L ⋅

=шψ   ; %  (1) 

де  LКСЗ100 – довжина контактно-стикової зони (КСЗ), при якій 100% 
території житлової забудови, знаходиться у зоні комфорту (рівень шуму не 
перевищує 55 дБА для денного часу, м, (ДНБ 360-92; СН 3077-84);  LКСЗ – 
довжина КСЗ, м; BМКР – глибина забудови мікрорайону (селища), м. 
 
Таблиця 2 - Довжина КСЗ при якій 100% території житлової забудови, 

знаходиться у зоні акустичного комфорту 
Рівень шумового забруднення на 

вулиці або дорозі, дБА 55 60 65 70 75 80 85 

LКСЗ100 , м. 0 12 27 64 140 300 500 

Відсоток населення (території), що знаходиться у дискомфортній зоні 
для садибної забудови за фактором забруднення окисом вуглецю 
визначаємо за формулою: 

( )
МКР

КСЗГДК 0,8

B
100L-L ⋅

=зψ   ; %  (2) 

де  L0,8ГДК – довжина КСЗ при якій 100% території житлової забудови, 
знаходиться у зоні комфорту (концентрація не перевищує 0,8 ГДК), м, 
(таблиця 3); LКСЗ – довжина КСЗ, м; BМКР – глибина забудови мікрорайону 
(селища), м. 
 
Таблиця 3 - Довжина КСЗ при якій 100% території житлової забудови, 

знаходиться у зоні нижче 0,8ГДК 
Концентрація СО над бордюром, 

мг/м3 5 10 15 20 25 30 40 50 

Відстань на якому спостиригається 
0,8 ГДК СО 1 26 51 76 101 126 176 226 

Результати розрахунку надаємо у табл. 4. 
Таблиця 4 - Відсоток населення у зоні шумового забруднення 

та загазованості СО 
Назва селища Відсоток  населення у зоні 

акустичного дискомфорту, ψш, % 
Відсоток населення у зоні 
загазованості СО, ψз, % 

Солнечногірське 38,0 23,4 

Малоречинське 29,8 12,9 

Рибаче 24,9 9,4 

 
Розрахунки показали, що рівні шумового забруднення та 

загазованності у розглянутих селищах перевищують граничні значення. 
Від 24% до 38% населення селищ знаходяться у зоні акустичного 
дискомфорту, від 9% до 23 %  – у зоні яка перевищує  0,8 ГДК. 
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ЕКОНОМІЧНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ПОГЛИНАННЯ  
ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ЛІСОВИМИ ЕКОСИСТЕМАМИ 

 ЯК ОБ’ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ 
 

У.П. Бабкевич, І.М. Синякевич, д.е.н., проф. 
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів   

 
В зв’язку з дестабілізацією клімату та зростанням глобальних 

екологічних загроз під впливом деструктивної антропогенної діяльності, 
яка призвела до зростання викидів парникових газів у довкілля та 
послаблення стійкості екологічних систем, склалися об’єктивні 
передумови для посилення економічного стимулювання економічної 
діяльності, спрямованої на покращення поглинання парникових газів 
лісовими екосистемами. 

Поступове збільшення концентрації парникових газів в атмосфері 
призвело до глобальної зміни клімату на планеті. Згідно Додатку А до 
Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату до 
парникових газів відносять: двоокис вуглецю, метан, закис азоту, 
гідрофторвуглеці, перфторвуглеці, гексафторид сірки [2]. Зростання 
кількості парникових газів відбувається як за рахунок природних процесів, 
так і внаслідок антропогенного впливу. Вуглекислий газ є одним із тих, що 
найбільше дестабілізує клімат на Землі. Він утворюється з різних джерел, 
наприклад, в процесі горіння органічних речовин (при спалюванні палива, 
сміття), із вулканічних газів, в процесі життєдіяльності живих організмів 
та багатьма іншими шляхами, а поглинається, в основному, завдяки росту і 
розвитку рослин та зелених водоростей. Зелені легені планети – ліси – 
поглинають левову частку вуглекислого газу, оскільки 1 га лісу адсорбує 
таку ж кількість діоксиду вуглецю, як і 12,1 га морської акваторії або 2,9 га 
території сільськогосподарських угідь. Ліси, завдяки процесу фотосинтезу, 
регулюють газообмін на планеті. За вегетаційний період 1 га лісу, 
поглинаючи вуглекислий газ, продукує 15-20 тонн органічної маси і 
вивільнює кисню для 200 людей на цілий рік. Загалом, ліси на планеті 
поглинають 43,8 % загальної кількості СО2 [8]. 

В рамках міжнародної програми торгівлі квотами на викиди 
парникових газів вуглекислий газ займає перше місце. Зважаючи на цей 
факт, доцільно стимулювати та оптимально використати здатність лісових 
екосистем до адсорбції двоокису вуглецю, для можливого продажу 
надлишку СО2 в майбутньому. Досягти цього можна за рахунок 
збільшення вкритих лісами площ та покрашення якісного стану вже 
існуючих лісових екосистем. 

За даними Державного агентства лісових ресурсів України загальна 
площа земель лісового фонду України становить 10,6 млн. га, з яких 
лісовою рослинністю вкрито 9,7 млн. га. Лісистість території в середньому 
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складає 15,7% [1]. Цей показник є не достатньо високим, особливо в 
порівнянні з розвинутими державами Європи. Фахівці вважають, що 
оптимальна лісистість для України повинна становити близько 20 %. Для 
досягнення такого рівня необхідно заліснити 2,4 млн га території . 

Оскільки, на територіях Держлісгоспів майже не залишилось таких 
земельних ділянок, які можна було б передати під заліснення, то необхідно 
було шукати такі землі, які б внаслідок заліснення дали більшу економічну 
вигоду в порівнянні з наявним використанням. Згідно наказу № 224/61 від 
05.03.2010 «Про взаємодію Держкомзему та Держкомлісгоспу з питань 
використання та охорони земель» було визначено перелік земель, які 
можуть бути передані під заліснення [3]. Зокрема, для Львівської області 
площа таких земель становить 3623,9 га. Більшість з них – це еродовані та 
малопродуктивні землі, землі запасу, пасовища і сінокоси, що перебувають 
у власності сільських чи селищних громад.    

Програмою розвитку лісового господарства Львівської області на 
2009 – 2015 роки передбачається  щорічне створення нових лісів на площі 
310 га [4]. Згідно звіту лісокористувачів, який щорічно надається в 
Державне управління охорони навколишнього середовища, на території 
Львівської області в 2010 році нові ліси були створені на площі 317,3 га, 
що на 7,3 га більша запланованої відповідно до Програми.  

Однак, характеристика основних показників ведення лісового 
господарства з 2002 по 2009 роки говорить про те, що лісові екосистеми 
України погано виконують екологічні і соціальні функції (включаючи їх 
спроможність поглинати парникові гази). Так, площа рубок лісу в 2009 
році перевищує площу відтворення лісів в 4,5 рази, заготівля ліквідної 
деревини від рубок головного користування практично зрівнялась із 
заготівлею від рубок формування і оздоровлення лісів. Великі площі лісів 
щорічно втрачаються внаслідок пожеж, ураження шкідниками та 
хворобами, несприятливих погодних умов. Так, з 2002 по 2009 роки лісова 
площа, пройдена пожежами, становила 40,6 тис. га [7]. 

З метою економічного стимулювання виробничо-господарської 
діяльності, спрямованої на покращання поглинання лісовими 
екосистемами парникових газів, пропонується використати економічні 
інструменти міжнародної і національної екологічної політики, зокрема 
такі: 

- державну програму створення лісів «Кіото», фінансування якої 
здійснювалося б за рахунок коштів «Зеленого фонду» (створення такого 
міжнародного екологічного фонду передбачається в рамках оновлених 
кіотських домовленостей) [5]; 

- створення «Національного зеленого фонду» з метою фінансування 
розширеного екологічно збалансованого відтворення лісових ресурсів і 
сталого розвитку лісового господарства України; 
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- торгівлю квотами на викиди парникових газів у довкілля (може 
використовуватися як міжнародний, так і національний інструмент 
екологічної політики) [2]; 

- екологічну сертифікацію лісів, яка б передбачала додаткові 
принципи, критерії та індикатори щодо поглинання і викидів парникових 
газів у довкілля [6]; 

- кадастр парникових газів; 
- штрафи за екопорушення, що призводять до зменшення 

поглинаючої спроможності лісових екосистем щодо парникових газів [6]; 
- екологічний аудит; 
- екологічну інформацію (з метою інформування громадян України 

про викиди і поглинання парникових газів у лісовому господарстві) 
- стратегічну екологічну оцінку (з метою попередження реалізації 

проектів, що призводять до зростання викидів парникових газів у лісовому 
господарстві). 

Врахування та активне використання економічних інструментів при 
формуванні екологічної політики сприятиме кращому виконанню лісовими 
екосистемами функцій, направлених на поглинання парникових газів та 
продукування кисню і тим самим допоможе пом’якшити негативні 
наслідки глобальної зміни клімату. 
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НОВЫЙ ПОДХОД К ПЕРЕРАБОТКЕ ОТХОДОВ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО РЕАКТОРА 

 
Ю.В. Балашевская, В.А. Герлига, д.т.н., проф. 

Севастопольский национальный университет ядерной энергии и 
промышленности, Украина  

 
Образование отходов является неизбежным следствием любого вида 

деятельности человека. Одними из наиболее опасных отходов являются 
радиоактивные, возникающие как при эксплуатации атомных 
электростанций и работе предприятий ядерно-топливного цикла, так и при 
проведении научных работ на исследовательских реакторах. В Украине 
последние представлены, в частности, исследовательским реактором ИР-
100 (г. Севастополь).  

Реактор ИР-100 является уникальным ресурсом не только для 
Украины, но и для всего научного сообщества Европы. Он предназначен 
для проведения научно-исследовательских работ в области ядерной 
физики и радиохимии. Выполнение нейтронно-активационного анализа, 
получение радиоактивных изотопов, исследования в области диагностики 
активных зон реакторов, подготовка специалистов по управлению 
ядерными реакторами – вот далеко не полный список работ, проводимых 
на ИР-100.  

Каждый из перечисленных видов работ сопровождается образованием 
радиоактивных отходов (РАО). Помимо этого, они возникают при 
эксплуатации самого реактора и при проведении ремонтных работ в виде 
отработавших ионообменных и аэрозольных фильтров, лабораторных 
стоков, ветоши, обрезков металла и т.д.  

На исследовательском реакторе ИР-100 не предусмотрены проектом 
установки для переработки отходов. После сбора и транспортировки в 
хранилища жидкие радиоактивные отходы, предварительно пройдя 
очистку на ионообменных фильтрах, могут быть слиты в городскую 
канализацию, а твердые после предварительной подготовки 
транспортируются на Одесский спецкомбинат Украинского 
государственного предприятия «Радон» с использованием спецтранспорта 
предприятия. 

Утилизация радиоактивных отходов сторонним предприятием 
является дорогостоящей услугой. Более целесообразным подходом к 
вопросу кондиционирования отходов ИР-100, по мнению авторов, было бы 
создание установки, отвечающей требованиям компактности, надежности, 
а главное, - универсальности, т.е. возможности переработки с ее помощью 
более одного вида отходов. 

Указанным требованиям в полной мере соответствует высокомощный 
ультразвуковой кавитатор – компактная мультифункциональная установка. 
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Ультразвук (УЗ) давно применяется в технике для очистки различных 
поверхностей от некоторых типов загрязнений, включая радиоактивные. 
Применение УЗ установок для дезактивации металлических поверхностей 
давно зарекомендовало себя как успешный способ кондиционирования 
твердых радиоактивных отходов. Однако мы предлагаем использовать 
ультразвук также для отмывки отходов, которые в практике обращения 
считаются недезактивируемыми, - ионообменных смол.  

На исследовательском реакторе такие отходы образуются при очистке 
реакторной воды и воды шахты-хранилища топливных сборок. По мере 
выхода отработки смол их перемещают на полигон твердых РАО. Перед 
сдачей на спецкомбинат смолы цементируют в бочках. Получаемый таким 
образом продукт не является надежным с точки зрения удержания 
радионуклидов.  

Предлагается производить ультразвуковую отмывку отработавших 
смол в среде специально подобранных реагентов.  

Для экспериментальной дезактивации использовались ультразвуковые 
установки (рис. 1), генерирующие колебания различной мощности, но 
одинаковой частоты (20 кГц).  

  
                                а)                                                 б) 

Рис. 1 – Внешний вид ультразвуковых кавитаторов 
а) с интенсивностью УЗ 0,5кВт/см2; б) с интенсивностью УЗ 1кВт/см2 

В ходе испытаний было установлено, что с увеличением мощности 
ультразвука можно, во-первых, существенно сократить время озвучивания 
пробы, и, во-вторых, использовать более разбавленные дезактивирующие 
растворы (рис. 2). В конечном итоге, путем варьирования различных 
параметров (продолжительность обработки, количество дезраствора и т.д.) 
можно добиться 100%-го извлечения γ-излучателей из отработавших смол 
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[1, 2]. Отмытые от радионуклидов смолы могут быть либо утилизированы 
как промышленные отходы, либо, после проверки ионообменных свойств, 
быть использованы повторно (дополнительная экономия). 

 
Рис. 2 – Зависимость эффективности УЗ отмывки смол от 

продолжительности озвучивания пробы 
1 – в смеси растворов сернокислого натрия (6,5%) и серной кислоты (9%), IУЗ=0,5 

кВт/см2;  2 – в водном растворе сернокислого натрия (6,5%), IУЗ=1 кВт/см2 

Говоря об универсальности УЗ технологии, необходимо отметить 
возможность получения с ее помощью мелкодисперсных сорбентов, 
используемых для извлечения радиоактивных изотопов из жидких 
отходов. Эксперименты по испытанию такого сорбента изложены, в 
частности, в [3] (для его получения использовался кавитатор, 
изображенный на рис. 1(а).  

Таким образом, на основании проведенных экспериментов, мы можем 
утверждать, что внесение такого изменения в существующую схему 
обращения с РАО ИР-100 будет иметь несомненный положительный 
эффект. 
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ОЦІНКА РІВНЯ ШУМОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ  
МІСТА  КУП’ЯНСЬК ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
К.А. Барахніна, Н.В.Максименко, к.г.н.,доц. 

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Україна 
 

Мета роботи - аналіз шумового забруднення м. Куп’янськ , яке є 
одним з найбільших промислових і транспортних центрів Харківської 
області.  Дослідженням встановлено, що джерелами шуму у місті є: 
залізничні колії Куп’янськ Вузловий - Валуйки, Куп’янськ-Вовчанськ, 
вулиці з інтенсивним рухом автотранспорту (вул. Мічурина, вул. 
Харківська, пл. Леніна). В ході експерименту на автомагістралях міста 
проводилось 24 дослідження рівня шуму, які порівнювались з гранично 
допустимими нормами (табл.). 

 
Таблиця  - Результати дослідження шумового забруднення  

Куп’янського району 
Шум 

 
 

Перевищення ГДР шуму, дБ 
 
 

Місце  
 проведення  вимірів 

 
 
 L екв, дБА L макс, дБА L екв, 

дБА 
L макс, 

дБА 
І квартал 

вул. Харківська 68 79 3 - 
вул. Мічурина 69 81 4 1 
пл. Леніна 72 82 7 2 

ІI квартал 
вул. Харківська 70 82 5 2 
вул. Мічурина 70 78 5 - 
пл. Леніна 70 82 5 2 

III квартал 
вул. Харківська 76 84 11 4 
вул.Мічурина 73 82 8 2 
пл. Леніна 77 86 12 6 

IV квартал 
вул. Харківська 72 86 7 6 
вул. Мічурина 70 82 5 2 
пл. Леніна 72 85 7 5 

За даними табл. бачимо, що у III кварталі на всіх пунктах, де 
проводилися експерименти відбувається шумове забруднення найвищого 
ступеню. Найбільш забруднена територія площі Леніна. Це пов’язано з 
двохстороннім рухом автомобілів по всьому периметру площі та з 
діяльністю заводу, який розташований неподалік та ін.  
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ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ ГОРОДА 
 НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Е.И. Безносова, Н.А. Столярова, к.т.н., доц. 

Автомобильно-дорожный институт Донецкого национального 
технического университета, г. Горловка, Украина  

 
Воздействия техногенных факторов на окружающую среду привели к 

существенным изменениям показателей здоровья населения. Указанные 
изменения могут быть сформулированы следующим образом:  ускорился 
темп динамики всех показателей, характеризующий здоровье 
(заболеваемость, инвалидность, смертность, физическое развитие);  
сложился новый неэпидемический тип патологии; произошли характерные 
демографические изменения – старение, сдвиги в структуре смерти; 
определился ряд заболеваний, имеющих высокие уровни (болезни  
кровообращения, хронические не специфические болезни органов 
дыхания, несчастные случаи, отравления, травмы и др.);  выделилась 
группа важных, ранее редко встречающихся заболеваний (эндокринные, 
аллергические, врожденные пороки и т.д.); возросла заболеваемость 
некоторыми инфекционными болезнями; сложилась тенденция 
формирования множественной патологии; выровнялись показатели 
здоровья во всех специальных группах; определилась многофакторность 
влияний и необходимость системного подхода к профилактике. 

Риск заболеть раком для жителей, постоянно проживающих на 
территории г. Горловки (более 30 лет) с загрязненным атмосферным 
воздухом, очень высок и составляет 3 случая на 300 человек. Высокий 
уровень загрязнения атмосферного воздуха г. Горловки канцерогенными 
веществами подтверждается, высокими темпами роста заболеваемости 
населения злокачественными новообразованиями. 

К болезням вызванным загрязнением воздуха автотранспортными 
средствами по данным относятся:  болезни сердечнососудистой системы;  
болезни органов дыхания; болезни органов пищеварения. 

Высоким остается за последние годы уровень инвалидности. Анализ 
показателей первичной инвалидности, среди лиц проживающих в районах 
области и в г. Горловке, свидетельствует о том, что в сельской местности в 
течение многих лет, уровень инвалидности ниже, чем в городе, что может 
быть объяснено целым рядом объективных причин (заболеваемость по 
злокачественным новообразованиям, болезням кровообращения).  

Оценка роли загрязнения атмосферного воздуха в формировании 
онкологической заболеваемости населения г. Горловки предполагает 
наличие риска избыточных случаев заболеваемости ракам сверх 
спонтанной частоты. В течение десяти лет (2000-2010 гг.)     частота вновь 
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Рис.  – Вклад отдельных токсикантов в суммарную среднесуточную 

дозу веществ поступающих при вдыхании атмосферного воздуха одним 
человеком в г. Горловка. 

 
выявленных злокачественных новообразований в г. Горловка 
увеличивалась существенно более высокими темпами, чем в целом по 
Украине. Это может быть объяснено воздействием на население большого 
числа канцерогенов, поступающих в приземные слои атмосферы с 
отработавшими газами автотранспорта и выбросами их от стационарных 
источников. 

Заслуживает особое внимание роль автотранспорта в формировании 
высокой онкологической заболеваемости населения г. Горловка. На фоне 
более чем 2-кратного снижения валовых выбросов стационарных 
источников, автотранспорт становится основным источником загрязнения 
приземных слоев атмосферы в жилой зоне города. Таким образом, 
содержание в атмосферном воздухе диоксида азота, формальдегида и 
ацетальдегида зависит от числа автомобилей в городе. Поэтому можно 
говорить о значительном вкладе этого элемента городской 
инфраструктуры в формирование негативных тенденций онкологической 
заболеваемости населения г. Горловка в течение последних 10 – 16 лет. 

Таким образом, целесообразным является сбор информации о 
заболеваемости населения новообразованиями, болезнями 
сердечнососудистой системы, болезнями органов дыхания, болезнями 
органов пищеварения, у жителей, проживающих вдоль основных 
магистралей города. 
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СОСТАВ ПОВЕРХНОСТНЫХ СТОКОВ С АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДОРОГ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА СМЫВОВ 

 
В.А. Беседина, Я.С. Дяговец, А.Ю. Герус, В.А. Юрченко, д.т.н., проф. 
Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 

Украина 
 

В крупных городах и на загородных скоростных автомобильных 
дорогах поверхностный сток представляет собой значительные объемы 
загрязненных вод, которые зачастую без очистки, с концентрациями 
загрязняющих веществ (ЗВ), в несколько раз превышающих предельно 
допустимые значения, попадают в водные объекты и на прилегающую 
территорию. В отечественной научно-технической литературе не 
обнаружены стандартизованные методики отбора проб стоков с 
автомобильных дорог. 

Для получения смывов с покрытий автомобильных дорог 
использовали известный в микробиологии метод: выполняли смыв с 
дорожной поверхности с заданной площадью (~1500 см2), которую 
обозначали деревянной палеткой, ватными тампонами в определенный 
объем дистиллированной воды (500 мл). В полученных смывах определяли 
pH среды, концентрацию взвешенных веществ (ВВ) и качественно 
выявляли ионы NH4

+, Cl-, NO2
-, PO4

3-. Исходя из площади смыва и объема 
смывающей воды можно по формулам расчетов характеристик 
поверхностного стока, разработанным в различных нормативных 
документах (СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения, 
Улаштування поверхневого водовідведення на територіях міст і селищ 
СОУ ЖКГ 41.00-35077234. 0018:2009., Рекомендації забезпечення 
ефективного відведення міських зливових стоків та визначення параметрів 
очисних споруд. Посібник до ДБН), пересчитать получаемые 
гидрохимические показатели смывов в характеристики, адекватные тем, 
которые получают при анализе реального дождевого смыва с дороги. 

Наибольшая интенсивность движения автомобилей наблюдалась на 
участке №2 и №4, а наименьшая - на участке №1 и №6. Отмечается 
определенная корреляция активной реакции среды с интенсивностью 
движения автомобилей: чем выше интенсивность, тем выше значение рН 
смывов. 

Данные дисперсионного анализа и качественного химического 
анализа полученных смывов представлены в табл. 

Самая высокая концентрация NH4
+ установлено в пробе №3 

(автомобильная стоянка), а PO4
3-  – в пробе №1. Высокое загрязнение по 

всем качественно контролируемым ионам отмечено  на ул. Бутова (пробы 
1 и 6). Так же из данных табл. видно, что наибольшая концентрация  ВВ   
наблюдалось  в      пробе  №3,  а   наименьшая – в пробе №5. Корреляция 
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Таблица  - Результаты гравиметрического и химического 
исследования смывов с участков автомобильных дорог г. Харькова 

Качественные реакции на 
присутствие ионов 

Участок исследования 

NH4
+  Cl-  NO2

-  PO4
3- 

Концентрация 
взвешенных 

веществ, мг/дм3 

Проба №1 ул. Бутова (Управление 
МЧС, обочина) 

++  ++  ++  +++  2131,5 

Проба №2 ул. Шевченко перед 
остановкой Управление МЧС 
(обочина) 

+  +  ++  ++  1565,5 

Проба №3 Автомобильная стоянка 
Управления МЧС 

+++  +  +  +  1926,5 

Проба  №4 ул. Шевченко, после 
остановки Управление МЧС  
(обочина) 

+  +  +  +  1028 

Проба №5 Въезд на 
автомобильную заправку по ул. 
Шевченко (середина дороги) 

+  +  ++  +  628 

Проба №6 ул. Бутова (Управление 
МЧС, середина дороги) 

++  +  +  +  1060,5 

между интенсивностью движения автотранспорта и концентрацией ВВ не 
отмечена. Абсолютное значение концентрации ВВ, установленные 
различными авторами непосредственно в поверхностном стоке с дорог, в 
2-10 раз. Опираясь на это соотношение можно рассчитать пересчетные 
коэффициенты на другие показатели, определяемые в искусственных 
смывах. 
 На основании проведенных исследований можно сделать следующие 
выводы: 
 1) предложенный метод оценки прогнозного состава стоков с 
автомобильных дорог с помощью анализа искусственных смывов 
позволяет объективно установить количественные соотношения между 
содержанием различных загрязняющих веществ в этих стоках; 
 2) для установления абсолютных концентраций ЗВ в реальных 
стоках с автомобильных дорог на основании анализа искусственных 
смывов можно использовать расчетные зависимости нормативных 
документов; 
 3) предложенный метод позволяет прогнозировать уровень 
экологической опасности стоков с конкретных участков автомобильных 
долог для природных водных и почвенных экосистем.  
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РОЗРОБКА ЕКОЛОГІЧНОГО АТЛАСУ  
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
О.В. Бесклубий, Л.І. Патрушева, к.г.н. 

Чорноморський державний університет ім. П. Могили, 
м.  Миколаїв, Україна 

 
Вступ. Регіональне еколого-географічне картування є порівняно 

новим, але надзвичайно перспективним, напрямком у досліджені 
сучасного стану природного середовища Миколаївської області. 
Інформація представлена у вигляді карт дозволить сформувати просторове 
уявлення про сучасну ситуацію в області та виявити тенденції її динаміки. 
Прогноз майбутнього стану розроблений на основі карт сприятиме 
прийняттю ефективних рішень щодо усунення багатьох екологічних 
проблем та запобігання нових екологічних ризиків. 

Вихідні передумови. Інформація про довкілля в регіоні надається до 
обласного управління охорони навколишнього природного середовища, 
вона представлена, здебільшого, у вигляді таблиць та описів, іноді точки 
спостережень або забруднюючі об’єкти нанесені на карту. Системне 
тематичне картування для накопичення та аналізу інформації не 
застосовується.  Відповідно скласти уявлення про стан навколишнього 
середовища в області в цілому, дослідити взаємозв’язок між явищами, 
виявити закономірності досить складно. Тому актуальним питанням на 
сьогодні є створення спеціалізованих карт зібраних до тематичного атласу. 

Метою дослідження є створити картографічну основу для проведення 
екологічного моніторингу, формування бази даних про стан 
навколишнього середовища в Миколаївській області. 

Завдання: вивчити існуючий досвід регіонального екологічного 
картування;  проаналізувати зібрану інформацію про стан навколишнього 
середовища в Миколаївської області; визначити методику картування 
процесів та явищ; сформувати екологічний атлас Миколаївської області. 

Основний матеріал. Під час дослідження представленої проблеми 
автором вивчено науково-методичні рекомендації створення регіонального 
екологічного атласу В.О. Шевченка та Е.Л.Бондаренка (2005), екологічні 
атласи України, Полтавської, Херсонської, Дніпропетровської областей, 
фондові матеріали Державного управління охорони навколишнього 
природного середовища в Миколаївській області. 

За результатами аналізу вихідної інформації на сьогодні існує 
можливість розробити екологічний атлас для Миколаївської області, 
структура, зміст, способи картування та джерела інформації наведені в 
табл. Такий атлас не можна вважати повним і довершеним, проте це буде 
початком . Далі атлас необхідно доповнювати та вдосконалювати. 
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Таблиця - Структура екологічного атласу Миколаївської області 

Назва карти Зміст Спосіб 
картування 

Джерело 
інформації, 

рік 
Адміністративна 
карта 

Адміністративний поділ 
області, положення райцен-
трів 

Якісного фону Національний 
атлас 
України, 2007 

Карти природних 
умов  

Геологічна будова, геомор-
фологія, клімат, гідро мережа, 
ґрунтовий покрив, 
рослинність, ландшафти 

Значків, ареалів 
якісного фону, 
ізоліній, карто-
грам, картодіа-
грам,  

Національний 
атлас 
України, 2007 

Чисельність насе-
лення 

Чисельність населення в 
районах, розподіл сільського і 
міського населення 

Картодіаграма  Статистичний 
щорічник Ми-
колаївської 
області, 2011 

Середньорічні кон-
центрації речовин в 
контрольних ство-
рах водних об’єктів 

В одиницях кратності від-
повідних ГДК (Сульфати, 
залізо загальне, мідь, цинк, 
нікель, кальцій, магній, 
фосфати) 

Картодіаграма, 
спосіб значків 

Екологічний 
паспорт, 2010 

Осередки і ділянки 
забруднення підзе-
мних вод 

Осередок забруднення; 
відношення до басейну 
підземних, поверхневих вод; 
забруднюючий компонент 

Способи значків, 
якісного фону 

Екологічний 
паспорт, 2010 

Родовища Місце знаходження об’єкту, 
напрям використання, площа 

Спосіб значків Екологічний 
паспорт, 2010 
космічні зні-
мки  

Зберігання заборо-
нених і непридатних 
до використання 
хімічних засобів 
захисту рослин 

Маса відходів, кількість 
складів та їх якісний стан 

Картограма, 
крапковий 
спосіб 

Екологічний 
паспорт, 2010 

Забруднення тери-
торії техногенними 
та техногенно-під-
силеними джере-
лами природного 
походження 

Радіаційний фон, Питома 
активність забруднюючих 
радіонуклідів (цезій-137, 
стронцій-90, радій, торій, 
калій) 

Картограма, 
картодіаграма 

Регіональна 
доповідь, 
2010 
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МОЖЛИВОСТІ РОЗШИРЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ  
В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 
Г.В. Білозор, В.Г Ільїна, к.г.н.,  доц. 

Одеський державний екологічний університет, Україна  
 

Одною з основних проблем сучасного  суспільства є невпинне 
зменшення біологічного різноманіття, що обумовлено скороченням місць 
існування флори та фауни, забрудненням довкілля.  

Особливо загрозливі темпи зменшення живої біомаси спостерігаються 
на промислових урбанізованих територіях з високим антропогенним та 
техногенним впливом на довкілля, що характерно для Луганської області. 
Регіональна екомережа Луганської області буде гармонійно вписана в 
національну та загальноєвропейську екомережу, а також сприятиме 
розвитку найбільш екологічних та економічно вигідних форм 
господарювання.  

Збереження різноманіття визначено одним з пріоритетних напрямів 
екологічної політики держави. Проблема полягає в тому, щоб на засадах 
екологічно збалансованого розвитку гармонізувати людську діяльність з 
природно-ресурсними можливостями, забезпечити безперервність і 
невиснажливість використання ресурсів природи та максимально зберегти 
біологічного  та ландшафтного різноманіття. 

Стан лісових насаджень Луганської області визначається такими 
чинниками: 1)  кліматичними умовами області, що характеризуються як 
украй жорсткі з недостатньою кількістю опадів, різкими перепадами 
температур, посухами, суховіями та курними бурями; 2)  надзвичайно 
високим техногенним пресом, що зазнають лісові насадження області 
«перевантаженої» промисловими підприємствами різного профілю (шахти, 
хімічні підприємства, металургія, інше); викиди численних промислових 
підприємств у Луганській області досягають 22 т/км2 забруднюючих 
речовин на рік; 3) на стан лісів впливають численні водозабори, 
розташовані в заплаві       р. Сіверський Донець, де зосереджено основні 
масиви заплавних дібров і хвойних насаджень на терасах; 4)  високим 
рекреаційним навантаженням на ліси; на одного жителя Луганської області 
припадає менше 0,1 га лісових насаджень; рекреаційне навантаження на 
ліси багаторазово перевищує припустимі розрахункові норми. 

Основною лісоутворюючою породою степової зони є дуб. Для 
усунення погроз загибелі лісів лісомисливським  підприємствам необхідно 
збільшувати насіннєву базу листяних порід як по складу так і по об'ємах 
вирощування, проектувати створення змішаних культур, дотримуватися 
принцип відповідності культур лісорослинним умовам. 

Лісистість області складає 11,6 %. Для досягнення оптимальної 
лісистості області – 16 % необхідно додатково створити більше 120 тис. га 
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лісових насаджень. Вплив різноманітних факторів, у тому числі 
промисловості, на довкілля області відобразився на стані ґрунтового 
покриву, що призвело до негативних наслідків.  

У табл. 1  наведені данні про структуру природно-заповідного фонду 
Луганської області. За останні 3 роки значно збільшилась кількість 
пам’ятків природи місцевого значення та заказників місцевого значення. 
 

Таблиця 1 - Структура природно-заповідного фонду  Луганської області 
2008 рік 2009 рік 2010 рік Категорії територій  

та об’єктів ПЗФ Кіль-
кість 

Площа,  
га 

Кіль- 
кість 

Площа,  
га 

Кіль-
кість 

Площа, 
га 

Природні заповідники 1 5403 1 5403 1 5403 

Національні природні парки - - 1 7007 1 7007 
Регіональні ландшафтні парки 1 14011 1 14011 1 14011 
Заказники 
загальнодержавного значення 

1 1065 1 1065 1 1065 

Заказники місцевого значення 46 43876 49 44908 54 46988 

Пам’ятки природи місцевого 
значення 

59 3880 60 3862 63 4493 

Заповідні урочища 18 3024 18 3023 18 3024 
Парки-пам’ятки  
загальнодержав- 
ного  значення 

2 
2 

136 
120 

2 
2 
 

136 
120 

 

2 
2 

136 
120 

Парки-пам’ятки садово-
паркового мистецтва 
місцевого значення 

7 118 7 
 

117,9 
 

7 117,9 

РАЗОМ 137 71633 142 79654 150 823650 
% фактичної площі ПЗФ від 
площі Луганської області  

 2,64  2,94 
 

 3,06 

 
Поширення екологічної мережі можливе шляхом більш перегляду 

структури земельного фонду Луганської області (табл. 2).  
В районах розміщення гірничодобувної промисловості 

спостерігається просідання поверхні ґрунту над гірничими виробітками, 
підвищився рівень ґрунтових вод, що призвело до підтоплення земель.  

На території області широко розвинені зсуви. 1140 зсувів природно-
історичного й техногенного походження охоплюють площу близько 700 га. 
З них 566 зсувів загальною площею 380 га знаходяться в активному стані. 
За даними попередніх інженерно-геологічних обстежень ураженість 
території зсувами складає 0,004-0,03%.  

  Для території області характерно  розповсюдження карсту 
природного і техногенного  походження. Процес утреня карсту 
проявляється в утворенні зони розширених тріщин і порожнин потужністю 
до 80 м в карбонатних  породах верхньої крейди, які охоплюють 60 % 
площі області. Інтенсивне господарське освоєння заплави i піщаних терас 
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р. Сiверський Донець на території Рубiжано-Сєверодонецької промислово-
мiської агломерацiї та накладення на природний карстовий процес 
техногенного впливу, викликали активізацію карстового процесу на площі 
2200 км2 – це техногенно-активізований карст. 

 
 Таблиця 2 – Структура земельного фонду Луганської області 
 

Площі угідь, 
 наданих у  

 користування 

Площі угідь 
  інших 
 земле- 

користувачів  

Разом Угіддя 

га % га % га % 
Сільськогосподарські землі, 
всього 

1267 23 41050 62 42317 59 

з них: сільгоспугіддя 1267 23 39414 60 40681 57 
Інші - - 1636 2 1636 2 
Сільгоспугіддя - - 20116 30 20116 28 
Перелоги - - 611 1 611 1 
багаторічні насадження - - 135 1 135 1 
Сіножаті 1267 23 5284 8 6551 9 
Пасовища - - 13268 20 13268 18 
Ліси , всього 683 13 18496 28 19179 26 
з них: лісові землі, всього 683 13 18119 27 18802 25 

Чагарники - - 377 1 377 1 
Забудовані землі, всього 1 0,5 1301 2 1302 2 
Відкриті заболочені землі, 
всього 

25 0,5 382 0,5 407 0,5 

Сухі відкриті землі  - - 22 0,5 22 0,5 
Відкриті землі без  покриву  3427 63 4308 6 7735 11 
Води, всього - - 671 1 671 1 
з них: природні водотоки - - 207 0,3 207 0,3 

штучні водотоки - - 102 0,1 102 0,1 
озера, лимани - - 198 0,3 198 0,3 
Ставки - - 163 0,2 163 0,2 
Водосховища - - 1 0,1 1 0,1 

Разом земель 5403 100 66230 100 71633 100 
Крім того моря - - - - - - 
Всього 5403 100 66230 100 71633 100

 

Таким чином, перегляд структури земельного фонду,  виводом із 
інтенсивного використання та  рекультивацією  (ренатуралізацію) 
порушених антропогенною діяльністю земель дозволять розширити 
екологічну мережу та збільшити показник заповідності в Луганській 
області.   

Перелічені вище складні географічні, ландшафтні та екологічні 
проблеми викликають необхідність ґрунтовного аналізу існуючої 
екологічної мережі. У подальшому буде зроблена спроба удосконалити її 
функціонування на даній території з урахуванням вище вказаного. 
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ОЦІНКА СТУПЕНЮ ЕКОЛОГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ РІЧОК 
КРИМСЬКИХ ГІР 

 
Ю.В. Білозор, В.Г Ільїна, к.г.н.,  доц. 

Одеський державний екологічний університет, Україна  
 

У даній роботі наведені оцінки екологічного стану водних ресурсів 34 
малі річки Криму (при проведенні паспортизації спостерігалося 
пересихання у русел річок Суха Альма та Єскі – Кишав). При 
паспортизації рік вимірювалися параметри води у верхів’ї річки, в її 
середині та у гирлі. Перелік вимірювальних параметрів та норми визначені 
документом по паспортизації. Екологічний стан застосування до 
господарсько-питних  та комунально-побутових вимогам оцінювалося по 
22 параметрам. У тому число параметрів входять 4 параметра, визначаючі 
гігієнічні вимоги (мінералізація, БПК5, рH, О2 ), 6 шкідливих речовин 2-го 
класу небезпеки санітарно-токсикологічної ЛОШ (Na++K+, NO2

-, Si, Pb, 
Co) та 13  шкідливих речовин 3-го та 4-го класу небезпек наступних ЛОШ: 
санітарно-токсикологічного (NO3

-, Ni, Cr), загально санітарного (NH4
+, Zn), 

та органолептичного (Fe, Cu, Mn, Cl-, SO4
2-, феноли, нафтопродукти, 

СПАВ). Екологічний стан стосовно рибогосподарським вимогам 
оцінювалося за 15 параметрами.      Показник якості, котрий назвемо 
комплексним показником екологічного стану водних ресурсів (КПЕС), для 
речовин 3 та 4 класів небезпеки, пестицидів та гігієнічних параметрів, у 
співвідношенні з квалиметричним алгоритмом знайдемо по 
диференційним показникам якості як середньоарифметичного значення від 
усіх показників екологічного стану (ПЕС):  

∑⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= іП ПЕС

n
КПЕС 1  (1)

 
де n – кількість значень ПЕСі. 
       Для речовин 1 та 2 класів небезпек санітарно-токсикологічного (с-т),  
загально-санітарного (заг) та органолептичними (орг) ЛОШ вираз КПЕС 
визначається співвідношенням (2):  
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Значення КПЕС можна використовувати для характеристики сталості 
екосистеми по відношенню тої чи іншої групи параметрів. Якщо значення 
КПЕС перевищує 0, то більшість параметрів не перевищують гранично – 
допустимі значення і система стала. Якщо значення КПЕС дорівнює 0, то 
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більшість параметрів перевищує норму, і система знаходиться на границі 
сталості. Якщо значення КПЕС менше 0, то параметри стану перевищують 
норми і система є екологічно нестійкою. 

Оцінка екологічної стійкості водних ресурсів ріки Кача проведена по 
запропонованій методиці для 34 малих річок Криму. Результати оцінки 
наведені у табл. Аналогічні розрахунки виконані для  північно-східних 
схилів Головної гряди Кримських гір. 

 
Таблиця  - Оцінка екологічної стійкості малих річок північно-західних 

схилів Головної гряди Кримських гір  
Значення КПЕС Назва річки  

 КПЕСср. КПЕСмін. Стійкість  
З. Булганак -0,02 -1,08 Нестійка 
Альма 0,48 0,15 Стійка 
Коса 0,5 0,22 Стійка 
Бодрак 0,4 0,17 Стійка 
Кача 0,5 0,2 Стійка 
Стиля 0,49 0,21 Стійка 
Марта 0,46 0,17 Стійка 
Чурук –Су -0,11 -0,32 Нестійка 
Бельбек 0,21 0,54 Стійка 
Коккозка 0,54 0,21 Стійка 
Крас-Дересі 0,5 0,22 Стійка 
Черна 0,27 -0,6 Осередок нестійкості  
Бага Нижня 0,18 0,09 Стійка 
Байдарка 0,23 -0,12 Осередок нестійкості 
Саха річка 0,24 -0,21 Осередок нестійкості 
Айтодорка 0,2 -0,59 Осередок нестійкості 

Звідси випливає, що необхідність у введені комплексної оцінки 
екологічного стану поверхневих вод не було б, якщо б суворо 
здійснювалися усі встановлені норми за якістю поверхневих вод. На 
відміну, норми постійно порушуються. У цих умовах КПЕС оцінює 
фактичний стан водних ресурсів з урахуванням усіх виміряних параметрів. 
Визначення КПЕС ні в якій мірі не виключає аналізу причин перевищення 
норм, пошуку порушників та їх покарання.  
      Річки північно-західних схилів знаходяться у кращих екологічних 
станах порівняно з ріками басейну р. Салгир, ріками північно – східних 
схилів і 3-ма ріками ПБК. Порівняно з ріками північно – східних схилів та 
ріками ПБК ріки басейну р. Салгир знаходяться у кращих екологічних 
станах. 
       У подальшому буде виконана оцінка екологічного стану річок за 
допомогою інших методик,  проведено порівняння та запропоновані 
практичні рекомендації що до поліпшення екологічного стану малих річок 
Кримського півострову.  
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ВОЗМОЖНОСТИ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОТХОДОВ РАСТЕНИЕВОДСТВА, ОБРАЗУЮЩИХСЯ  

В ХОЗЯЙСТВАХ ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 
 

А.В. Биньковская, Т.П. Шанина, к.х.н., доц. 
Одесский государственный экологический университет, Украина 

 
Увеличение темпов развития сельского хозяйства неразрывно связано 

с обострением проблемы использования и утилизации органических 
отходов, образующихся в процессе сбора и переработки 
сельскохозяйственных культур. По данным Главного управления 
статистики в Одесской области, в 2011 г. объем производства продукции 
растениеводства по сравнению с 2010 г. увеличился на 11,4%, в том числе 
в сельскохозяйственных предприятиях – на 8,2%, в хозяйствах населения – 
на 14,9% [1].  

Рост количества сельскохозяйственной продукции неизбежно влечёт 
за собой и увеличение количества растительных отходов. Существующая 
тенденция предполагает использование рационального подхода и 
оптимизации всех составляющих сельскохозяйственного производства.  

Перспективным направлением является получение биогаза, 
использование которого может частично или полностью обеспечить 
энергетическую автономию фермы или любого другого 
сельскохозяйственного предприятия, особенно при организации полного 
экологического цикла. При анаэробной ферментации биомассы 
происходит ее переработка с помощью бактерий без доступа кислорода. 
Результатом этого процесса является не только образование энергоёмкого 
биогаза (на долю метана приходится до 90% энергии, содержащейся в 
исходном сырье) [2], но и минерализация азота, фосфора, калия и других 
микроэлементов, что позволяет получить из отходов растениеводства 
ценные органо-минеральные удобрения.  

Кроме получения биогаза, существует возможность использования 
этого вида отходов для получения моторных топлив путём биохимической 
конверсии. Применение указанной технологии открывает широкие 
возможности как для непосредственного использования полученных 
продуктов (метанола, этанола и др.) в виде топлива, так и для производства 
топливных элементов, вырабатывающих электроэнергию (пионером 
внедрения этой технологии в автомобилестроении в 1994 году выступила 
компания Daimler Chrysler [3, 4]).  

Для определения количества отходов растениеводства нами были 
проанализированы статистические данные по урожаю основных 
сельскохозяйственных культур 26 районов Одесской области за период 
2006-2010 гг. Полученные результаты представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 - Валовый сбор основных сельскохозяйственных культур, ц 

Культура 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
Пшеница 10528611 7475293,7 17818573 11940057 13176255
Ячмень 12369837 4042485 13615364 12609762 10411243
Овёс 211367 23776,03 106850,61 69033,25 91405,96

Кукуруза 3393548 511072,19 3558009,8 2346085,9 4104082
Картофель 2975619 1098529,4 2010733,9 1837437 5410273

Подсолнечник 3675303 1121728,4 3132749,7 2307608,7 3280127  
 
Затем, с использованием методики [5], нами были получены 

ежегодные количественные характеристики растительных отходов, 
представленные в табл. 2. 

 
Таблица 2 - Количество растительных отходов основных 

сельскохозяйственных культур, ц 
Культура 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
Пшеница 22694778,65 16068194,03 38300225,75 25667553,4 28324909,7
Ячмень 22337985,98 7297715,52 24586827,15 22771123,62 18800740,6
Овёс 418085,904 47028,84888 211350,1505 136547,7685 180800,989

Кукуруза 6447404,9 970982,631 6759856,176 4457402,28 7797543,38
Картофель 5107154,72 1885318,488 3450987,016 3154039,164 9284670,51

Подсолнечник 6983045,3 13267786,07 5952191,655 4384452,54 6232236,3
Итого 63988455,45 39537025,59 79261437,9 60571118,77 70620901,5  

 
Динамика роста количества сухой биомассы представлена на рис.  
Исходя из представленных расчётов, ежегодное суммарное 

количество растительных отходов колеблется от 6398,8 тыс. т до 7062 тыс. 
т (за анализируемый пятилетний период 2006-2010гг.). Полученные 
результаты свидетельствуют об относительном постоянстве количества 
образующейся биомассы и позволяют сделать вывод о возможности 
использования указанных объёмов в качестве сырья для производства 
энергоносителей. 
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УТИЛИЗАЦИЯ ХВОСТОВ ОБОГАЩЕНИЯ  
ЖЕЛЕЗИСТЫХ КВАРЦИТОВ 

 

С.В. Богомолова, Т.А. Василенко, к.т.н., доц. 
Белгородский государственный технологический университет 

им. В.Г. Шухова, г. Белгород, Россия 
 

Лебединский горно-обогатительный комбинат (ЛГОК) – крупнейшее 
в России предприятие по добыче и обогащению железной руды и произ-
водства высококачественного железорудного сырья для черной металлур-
гии. Сырьевой базой комбината является железистые кварциты Лебедин-
ского месторождения Курской магнитной аномалии. Разработка месторо-
ждения ведется с 70-х гг. ХХ века. В качестве основного глинистого сырья 
для производства керамического кирпича предложено использовать хво-
сты обогащения железистых кварцитов (ХОЖК). Хвосты представляют 
собой тонкодисперсный песок темно-серого цвета, состоящий из неока-
танных частичек кварца (около 60 %), полевых шпатов, амфиболов, карбо-
натов, магнетита, гематита и их сростков. Хвостохранилище можно рас-
сматривать в качестве сырьевой базы для производства кирпича. Усред-
ненное содержание оксидов и железа, % по массе приведено ниже.  

 

Таблица 1 - Химический состав ХОЖК, % по массе 
Fе 
общ. 

Fe FeO 
 

SiO2 
 

Al2O3 CaO MgO S P K2O Na2O TiO2 CO2 

 
10,13 1,29 6,58 66,3 2,074 3,16 4,94 0,173 0,137 0,536 0,878 0,175 3,627 

 

Для изготовления образцов керамических кирпичей использовали 
пластичный способ формования кирпича, разные способы сушки – естест-
венную и искусственную. В качестве сырьевой базы использовали глины  
Терновского и Борисовского  месторождений Белгородской области. Гли-
ны и ХОЖК исследовались по общеизвестным методикам с целью опреде-
ления пластичности, влажности и др. физико-химических показателей, что 
приведено в табл. 2.  

 

Таблица 2 -  Физико-химические свойства глин и ХОЖК 
Показатель Терновская 

глина 
Борисовская 

глина 
ХОЖК 

Насыпная плотность, г/см³ 1,67 1,85 1,4 
Истинная плотность, г/см³ 2,01 2,63 2,8 
Влажность, % 17,5 6,7 2 
Пластичность глин, % 13,8 14,5 – 
Удельная поверхность, см²/г 2879 2325 2500 

Пластичность глин зависит, прежде всего, от их зернового состава. С 
повышением дисперсности глин пластичность их возрастает. И наиболее 
сильное влияние на пластичность глин оказывает  содержание в них зерен 
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размером не менее 0,5 мм. По величине пластичности исследуемые глины 
относятся к умереннопластичным. Образцы обжигали при температуре 850 
ºС. В результате испытаний были получены следующие характеристики 
опытных образцов кирпича: водопоглощение, огневая усадка, кажущаяся 
пористость, кажущаяся плотность. Ниже приведены результаты зависимо-
сти значения водопоглощения и прочности на сжатие от количества добав-
ки ХОЖК (рис. 1 и 2). 
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Рис. 1 - Зависимость водопоглощения образцов от добавки ХОЖК. 
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Рис. 2 - Зависимость предела прочности на сжатие образцов  

от добавления ХОЖК. 
 

Образцы с использованием Терновской и Борисовской глин с добав-
кой ХОЖК соответствуют требованиям ГОСТ 530-2007 «Кирпич и камень 
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керамические. Общие технические условия».  При этом рекомендуется ис-
пользовать добавки хвостов 0,25% (Терновская глина) и 1,5% (Борисовская 
глина), так как прочность на сжатие образцов увеличивается соответствен-
но на 26 и 40 %.  Образцы из Терновской глины и хвостов железистых 
кварцитов соответствуют требованиям предъявляемым  маркам кирпича  
М 250, М 200, М 175, а образцы с использованием Борисовской глины –        
М 200,   М 175, М 150 

Минералогический состав исследовался с помощью рентгенофазового 
анализа. Качественный фазовый анализ проводился путем сравнения меж-
плоскостных расстояний и их интенсивностей, полученных при расшиф-
ровке рентгенограмм, с табличными данными. Рентгеноструктурный ана-
лиз выполнен на рентгеновском дифрактометре «Дрон-2,0» с CuKX-
излучением (λKX = 1,542 Å) и никелевом фильтре. Запись спектров прове-
дена ионизационным счетчиком МСТР-и при углах от 4 до 56º. 

По данным рентгенофазового анализа в составе ХОЖК имеются в на-
личии: хлориты (Mg,Fe)3(Si,Al)4O10(OH)2·(Mg,Fe)3(OH)6 (межплоскостные 
расстояния, d (Å) = 13,57; 7,79; 7,72; кварцем SiO2 d (Å) =15,23;  3,35; 2,21; 
2,03; 1,85;  тальк Mg3Si4O10(OH)2 d (Å)   = 11,26; 6,75; 5,18; 4,55; 3,46; 3,27; 
2,94; 2,89;  2,55; 2,24; 2,18; 1,89; 1,77; магнетит FeO·Fe2O3 d (Å) =4,27;  
2,53; гематит Fe2O3 d (Å) = 12,9;  9,45; 8,38; 8,07; 6,3; 4,04; 3,52;  3,11; 3,06; 
2,1; 1,82; 1,67 карбонаты CO3 d (Å)  = 7,19; 3,9;  3,8;  2,5014;  2,4075; 1,8733; 
1,84; биотит K (Mg, Fe)3[Si3AlO10] [OH, F]2 d (Å) = 6,44; 3,61; 1,98;  гетит 
FeO(OH) d (Å)  = 6,17; 5,94; 4,15;  2,02; 1,66 ильменит FeTiO3  d (Å)   = 3,7; 
2,71; 2,13; двухкальцевый феррит 2СаО·Fе2О3 d (Å) = 7,56; 2,46; 2,37; 
1,9997; 1,9065.    

Таким образом, в работе доказана возможность использования ХОЖК 
в производстве строительных материалов, что дает снижение себестоимо-
сти продукции и решает вопрос утилизации отходов.   
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ЕКОЛОГО-ТОКСИКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 СТАНУ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ МІСТА  ХАРКОВА 

 
П. М. Бондаренко, О. М. Крайнюков, к.г.н. , доц. 

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Україна 
 
Вирішення проблеми обмеження забруднення водних об’єктів для 

Харківської області набуває великого значення у зв’язку з тим, що область 
має надзвичайно низьку забезпеченість водними ресурсами (24 місце серед 
інших областей України) і в той же час за 2010 рік скид зворотних вод до 
поверхневих водних об’єктів здійснювало 105 водокористувачів 
Харківської області. Скинуто в поверхневі водні об’єкти 297,6 млн.м3 
зворотних вод – на 3,6 млн. м3 більше, ніж у минулому році [1].  

Одним найбільш шкідливих проявів антропогенного впливу на водні 
екосистеми та гідросферу в цілому є хімічне забруднення, яке може 
призводити до отруєння водного середовища  та його живого населення. 
Надходження в водні об’єкти забруднювальних речовин із зворотними 
водами призводить до погіршання якості води, пригнічення 
життєдіяльності водних організмів, зменшення активності процесів 
самоочищення води. 

Для попередження подальшого забруднення водних об’єктів 
проводиться ряд водоохоронних заходів, серед яких важливе місце займає 
система моніторингу, метою якої є спостереження за екологічним станом  
навколишнього природного середовища в області, у тому числі 
поверхневих вод. 

Аналіз показників якості води, що використовуються для оцінки 
екологічного стану водних об’єктів, показав, що у їх переліку відсутній 
дуже важливий показник, який характеризує токсичні властивості води і 
визначається за допомогою методу біотестування. У зв’язку з цим, метою 
даної роботи було визначення токсичності води водних об’єктів з різним 
рівнем антропогенного навантаження. 

Дослідження проводили у 2011 р., в якості об’єктів дослідження 
обрано річки Уди (2 створи), Харків ( 5 створів), Лопань (6 створів). Три 
створи на      р. Харків і обидва створи на р. Уди знаходилися в районі 
інтенсивного руху автотранспорту; два створи на р. Харків та п’ять створів 
на р. Лопань знаходилися в межах функціонування ряду промислових 
підприємств та один створ на р. Лопань розташовано в рекреаційній зоні. 

Всього було відібрано 26 проб води у різні сезони року. У пробах води 
визначали гостру летальну (короткостроковий експеримент) і хронічну 
токсичність (довгостроковий експеримент) за допомогою методик 
біотестування з використанням в якості тест-об’єкту   ракоподібних 
церіодафній. 
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Методика визначення гострої летальної токсичності ґрунтується на 
встановленні різниці між кількістю загиблих церіодафній у воді, що 
аналізується (дослід), та у воді, яка не містить токсичних речовин 
(контроль). Критерієм гострої летальної токсичності є загибель 50 і більше 
відсотків церіодафній у досліді порівняно з контролем за 48 годин 
біотестування. 

Методика визначення хронічної токсичності ґрунтується на 
встановленні різниці між виживаністю і (або) плодючістю церіодафній у 
воді, що аналізується (дослід) та у воді, в якій церіодафнії утримуються 
(контроль). Критерієм хронічної токсичності є статистично значиме 
зменшення виживаності і(або) плодючості церіодафній у досліді порівняно 
з контролем впродовж біотестування  [2]. Оцінку якості води здійснювали 
на основі результатів біотестування за класифікаційною шкалою [34].  

Аналіз результатів досліджень показав, що 62% (16 з 26 проб) проб 
води чинили хронічну токсичну дію на тест-об’єкти за показниками їх 
виживаності й плодючості, у тому числі десять проб води в районі 
розташування ряду промислових підприємств (у створах рр. Харків - 6 
проб та Лопань - 4 проби), п’ять проб води в зоні впливу автотранспорту (у 
створах рр. Харків - 2 проби,  Лопань - 2 проби та Уди - 1 проба) і одна 
проба води, яка була відібрана у створі р. Лопань в рекреаційній зоні.  

На основі результатів біотестування встановлено, що 62% відібраних 
проб води, які виявили хронічну токсичність, не відповідають 
встановленому нормативу якості поверхневих вод за токсикологічним 
показником (відсутність хронічної токсичності); всі відібрані проби води, 
не чинили гостротоксичної дії і відповідають нормативу, встановленому 
для зворотних вод (відсутність гострої летальної токсичності). 

Таким чином, на основі результатів досліджень можна зробити 
висновок, що для оцінки екологічного стану водних об’єктів  поряд з 
фізико-хімічними показниками складу і властивостей води доцільно також 
використовувати показник, який характеризує токсичні властивості води в 
інтегральній формі з урахуванням сумісної дії присутніх у воді токсичних 
хімічних речовин.  
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В настоящее время производство эффективных строительных 
материалов и изделий, отвечающих современным требованиям по 
экологичности, основным физико-механическим характеристикам, 
доступности и стоимости, является важной задачей. Использование 
гипсосодержащих отходов, позволит экономить природное гипсовое 
минеральное сырье и одновременно решать вопросы охраны окружающей 
среды.  

В последние десятилетия одним из перспективных направлений 
является использование гипсовых вяжущих в сухих отделочных смесях, 
что позволяет повысить эффективность и производительность труда в 
строительстве. Сухие строительные смеси – это приготовленные в 
заводских условиях, оптимизированные по составу смеси вяжущих 
веществ, заполнителей, наполнителей и функциональных добавок, 
регулирующих пластические свойства, повышающие их 
водоудерживающую способность и замедляющие сроки схватывания, что 
дает возможность увеличить жизнеспособность гипсовых растворов. 
Точное дозирование ингредиентов и тщательное их перемешивание 
позволяют получить практически стандартный состав сухой смеси, что 
гарантирует качество. Применение модификаторов при создании рецептур 
модифицированных сухих смесей обусловлено необходимостью 
получения определенных технических и технологических характеристик 
этих материалов.  

Выравнивающие растворы для полов содержат комбинацию 
специальных дисперсионных добавок с органическими и синтетическими 
пластификаторами, наличием которых и определяются специфические 
свойства этих материалов - способность к растеканию и гладкость 
получаемой поверхности. Кроме способности к растеканию 
самонивелирующиеся растворы должны обладать хорошей адгезией к 
основанию и устойчивостью к истиранию, не расслаиваться при заливке, 
обеспечивать необходимую прочность даже в очень тонком слое. При этом 
растворные смеси достаточно быстро твердеют, что позволяет получать 
высокую конечную прочность оснований пола.  

Гипсовые вяжущие  достаточно широко известны и находят 
применение в составах сухих строительных смесей, благодаря низкой 
себестоимости сырья и невысоким затратам на переработку. Это 
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обусловлено тем, что при производстве гипсовых вяжущих обеспечивается 
снижение энергозатрат по сравнению с цементными вяжущими. Также 
очень важной особенностью материала на основе вяжущего являются его 
незначительные усадочные деформации при твердении и высыхании. 
Поэтому  его можно  успешно применять для сухих строительных смесей 
различного назначения, в том числе для стяжек при устройстве наливных 
полов. Наливные полы – это масса, которая наносится на бетонное 
покрытие и при затвердевании образует однородное бесшовное покрытие.  
Сфера применения наливных полов настолько велика, что их можно 
считать универсальным материалом для устройства пола. Наливные 
бесшовные полы чаще всего применяются там, где к полу предъявляются 
повышенные требования: химическая стойкость и устойчивость к 
истиранию, необходимость обеспечения антистатической защиты или 
специальных гигиенических требований. В первую очередь это, конечно, 
производственные помещения и офисы с высокой проходимостью. Их 
также можно применять в устройстве полов квартир, детских садов, 
учебных заведений, столовых, офисов, медицинских учреждений, 
гостиниц, производственных помещений, паркингов, даже электростанций. 
Для подготовки состава наливных полов необходимо учитывать заданные 
технические и эксплуатационные характеристики.  

Проведя испытания, мы сделали вывод, что наливные полы на основе 
гипсового вяжущего можно использовать в качестве основного (базового) 
слоя, как более плотный. Основным компонентом мы использовали 
гипсовое вяжущее на основе отходов лимонной - цитрогипса, в количестве 
15-25% от всей массы сухой смеси. Связующим компонентом для 
наливного пола мы использовали неорганические связующие - 
портландцемент марки 500, при этом в цементе не должно присутствовать 
шлаков. В качестве наполнителей, которые повышают однородность и 
прочность полов мы добавляли песок. Это повысило декоративность и 
шлифуемость полов. 

Упрочнение достигается за счет применения пластифицирующих 
добавок уменьшающих водоцементное отношение, за счет увеличения 
процента связующего. Добавление полимерацетатной эмульсии (ПВА), 
синтетического латекса (до 15-20% от цемента), стабилизаторов (казеин и 
смеси) - до 10% от массы полимера значительно повышает 
ударостойкость, износостойкость, прочность полов. В качестве 
водоудерживающей добавки используется этилоза и месилоза. 

Благодаря внесенному в состав сухой смеси для устройства оснований 
пола цитрогипса можно добиться относительно низкой себестоимости, 
хороших экологических показателей, которые связанны с отсутствием 
органических компонентов. 
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Супрамолекулярная химия изучает строение и свойства  
супермолекул и организованных полимолекулярных систем, а также их 
межмолекулярное взаимодействие. Особое место в изучении 
супрамолекулярных соединений занимают краун-эфиры, которые нашли 
свое практическое применение в органическом синтезе, медицине и 
агрохимии. Сложность в применении краун-соединений заключается в 
том, что стоимость их значительна и некоторые соединения токсичны. 
Поэтому использование краун-эфиров еще не достигло промышленных 
масштабов, за исключением некоторые процессов синтеза природных 
соединений, дорогостоящих реактивов и радиоактивных меченых 
соединений.  К настоящему времени синтезировано несколько сотен 
краун-соединений и их плодотворно исследуют в биохимии и биофизике, 
например для переноса кислорода и электронов, для катализа при 
фотосинтезе, для избирательного удаления металлов тяжелых  или 
введения микроколичества незаменимых для организма человека металлов, 
синтеза полимеров и медикаментов.   

Нахождение зависимости между строением молекулы вещества и его 
физиологической активностью является исключительно трудной задачей. 
С учетом распространенности цианистого водорода в космических 
объектах и его высокой реакционной способности, 1,2-
диаминомалеонитрил (тетрамер HCN) принято рассматривать как одну из 
ключевых структур химической эволюции [1] на пути превращения  
цианистого водорода в аминокислоты, нуклеотиды и протеины [1,2] в 
примитивных условиях (primitive conditions): взаимодействие с 
компонентами термальных вод в условиях высокой энергетической 
активности ранней Земли. Облучение [2] и адсорбция полостями 
минералов  заметно влияют на эти превращения.  

1,2-Диаминомалеонитрил – прекурсор (предшественник, precursor) и 
полезный интермедиат в синтезе гетероциклов  новых полимеров  и 
бактерицидных препаратов, используемых в медицине и фармакологии. 
Образование стабильных комплексов краун-эфиров с 
диаминомалеонитрилом может быть использовано для создания 
контейнеров 1,2-диаминомалеодинитрила и учтено при моделировании 
самоорганизованных природных процессов. Согласно [2], при 
моделировании биохимических процессов существенным является 
обнаружение межмолекулярных нековалентных взаимодействий 
небольших молекул с полостными, в частности, с краун-эфирами.  
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Исходные соединения использовали в виде коммерческих образцов, 
без дополнительной очистки. Спектры ЯМР 1Н регистрировали на приборе 
Bruker AC 300, внутренний стандарт – ТМС. Тонкослойную 
хроматографию проводили на пластинах Silufol с элюированием смесью 
метанол—хлороформ, 1:10, проявление нингидрином. 

Цель работы – определение возможности синтеза кристаллических 
молекулярных комплексов краун-эфиров с 1,2-диаминомалеонитрилом и 
выявление селективности во взаимодействиях этих партнеров 
комплексообразования. На рис.   приведен типичный пример организации 
таких комплексов.  

Рис. - Строение комплекса [B-
DCH6 . DAMN] 

 

Стабилизация компонентов в 
комплексах осуществляется за счет 
водородных связей между 
кислородными атомами краун-эфиров 
и аминогруппами 1.2-
диаминомалеонитрила с дистанцией 
(O…N) в пределах 2.937-3.066 А. 
Отметим, что при взаимодействии 1,2-
диаминомалеонитрила со смесью цис-
син-цис и цис-анти-цис изомеров 
дициклогексано-18-краун-6 комплекс  

образуется селективно – лишь с цис-анти-цис изомером, имеющим 
эквивалентно пространственно экранированные стороны  полости 
макроциклического кольца, аналогично работ [3]. 

Таким образом, описанные взаимодействия могут быть учтены как 
составная часть при моделировании молекулярных взаимодействий 
природных молекул [3]. Полученные стабильные комплексы могут 
представлять интерес в качестве контейнеров высоко 
реакционноспособного 1,2-диаминомалеонитрила, которые используются 
при моделировании самоорганизованных природных комплексов.  
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Множество химических веществ, умышленно или неумышленно 
попадающих в пищу, а затем в организм человека, вызывают немедленную 
реакцию отравления или возникновение разрушительных процессов. 
Существует также группа токсикантов, действие которых обнаружить 
сразу невозможно в силу способности их накапливаться в организме 
годами и проявлять свою токсичность после достижения определенной 
концентрации. К этой группе относятся тяжелые металлы (ТМ), которым и 
посвящены данные исследования. 

Исследования проводились на типичном усадебном участке, 
расположенном в 150 м от Харьковской окружной дороги в течение 2011 
года. На участке были отобраны образцы овощей (картофеля, тыквы, 
свеклы и помидор) и проанализированы на концентрации ТМ методом 
атомно-абсорбционной спектрометрии (табл.).  

 
Таблица  - Концентрация металлов в растительной продукции, мг/кг 

 Fe Mn Zn Cu Cd 
Картофель 20,1 6,4 9,1 2,74 0,18 
Свекла 18,4 6,9 8 1,46 0,14 
Тыква 24,1 12,3 4,2 2,12 0,21 
Помидоры 26,6 9,2 8,6 2,9 0,3 
ПДК [3] 50 20 10 5 0,03 

ТМ накапливаются в овощах подобным образом: наивысшая 
концентрация – у Fe (50-55% от общего удельного веса), затем Zn и 
марганец (10-20%), медь составляет от 4 до 7% и Cd  – до 1% (рис.)  

Суточная норма Fe для человека составляет 18 мг/кг, Мn – 3 мг/кг,     
Zn – 12 мг/кг, Cu – 2 мг/кг и Cd – 0,3 мг/кг (А.Н. Некос та ін., 2009). При 
употреблении  300 г картофеля, 300 г  тыквы, 200 г помидора   и 200 г 
свеклы в сутки  человек не получает Zn и Cd выше суточной нормы, 
несмотря на то, что концентрация Cd  превышает предельно допустимую 
норму до 10 раз, однако получит почти в 3 раза больше Мn  и почти в 1,5 
раза больше Fe.  
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Рис.  - Процентное соотношение микроэлементов по удельному весу. 

 
Хотя многие продукты питания считаются полезными в связи с 

высоким содержанием в них Fe и Cu, в тоже время Fe и Cu  относятся к 
тем металлам, которые могут нарушить нормальное функционирование 
организма. На первый взгляд – взаимоисключающие параграфы, однако в 
избыточных концентрациях эти металлы представляют собой 
экологические токсиканты и могут сделать продукцию опасной. Проблема 
содержания микроэлементов в растительной продукции на сегодняшний 
день состоит не только в их избытке, но и в их недостатке. Так, например, 
овощи, выращенные на истощенных почвах, содержат недостаточно Fe и 
Cu. Недостаток их в свою очередь также может вызывать ряд 
недомоганий: угнетение иммунной и кроветворной систем в случае 
нехватки железа, а также разрушение волокон головного и спинного мозга 
вследствие нарушения синтеза фосфолипидов в случае нехватки меди.    

Таким образом, одним из главных аспектов безопасности 
растительных продуктов питания является сбалансированное содержание в 
них микроэлементов. Овощи, выращенные на участке, который за 
исключением автотрассы в 150 м не подвергается антропогенной нагрузке, 
нельзя отнести к абсолютно экологически безопасным, однако суточную 
норму необходимых микроэлементов они покрывают. 
1. . 
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РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
 

А.В. Величко, Макаренко М.В., к.э.н., доц. 
Азовский морской институт Одесской национальной морской академии, 

 г. Мариуполь, Украина 
 

Целью работы является изучение проблемы рекреационных ресурсов 
Донецкой области. В качестве преодоления этих проблем будут 
предложены меры, связанные с развитием сферы услуг, туризма, 
экологической культуры жителей региона.  

В первую очередь, рассмотрено рекреационное лесопользование. 
Сущность его заключается в двусторонней связи: воздействие леса на 
отдыхающих и отдыхающих на лес. Элементом рекреационного 
потенциала мест постоянного проживания населения  является 
ландшафтная архитектура. Составляющей рекреационных ресурсов 
являются лечебно-оздоровительные местности. К ним относятся 
территории, пригодные для организации лечения и профилактики 
заболеваний, а также отдыха населения и обладающие природными 
лечебными ресурсами.  В  г. Славянске Донецкой обл. находится 
Славянский курорт. Это один из старейших бальнеогрязевых курортов на 
Украине. Славянский курорт интересен не только возможностью 
стационарного лечения в санаториях. В пойме речки Калантаевки левого 
притока реки Казённый Торец в черте г. Славянск создан 
орнитологический заповедный заказник «Приозёрный».  

Вблизи г. Снежное возвышается над местностью древний курган 
Саур-Могила. Начиная с 2000 г., Саур-Могила и прилегающая территория 
площадью около 4000 га образовали региональный ландшафтный парк 
«Донецкий кряж». В Донецкой области имеются и другие ландшафтные 
парки («Зуевский», «Половецкая степь»), национальный парк «Меотида» и  
ландшафтный заказник «Бесташ». Человек нуждается не только в 
телесном, но и в духовном восстановлении. Православные паломники 
всего мира посещают Свято-Успенскую Святогорскую лавру. Рядом с 
лаврой находится национальный природный парк «Святые Горы. Имеются 
в Донецкой области и другие места паломничества православных 
христиан. В Донецкой области находятся 3 отделения Украинского 
степного природного заповедника: «Каменные могилы», «Хомутовская 
степь», «Меловая флора» (Л.С. Костевич, 2003). 

Таким образом,  Донецкая область имеет значительный 
рекреационный потенциал. Однако этот потенциал используется в 
недостаточной мере. Основная проблема – отсутствие развитой сферы 
туристических и других услуг.  
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МЕТЕОРОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
О.А. Вербицька, Н.В. Максименко, к.г.н., доц. 

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Україна 
 

Територія Харківського району відноситься до північного середньо-
зволоженого агрокліматичного району Харківської області, який 
характеризується помірно-континентальним кліматом з середньою 
багаторічною температурою найхолоднішого місяця січня – 7,5º C і 
найтеплішого – липня +20,5° C . 

Відомо, що самоочисна здатність атмосферного повітря у значній мірі 
залежить від багатьох метеорологічних чинників та визначається за 
метеорологічним потенціалом  забруднення атмосфери (ПЗА) та за 
метеорологічним потенціалом атмосфери (МПА). Ці показники в свою чергу 
встановлюються на основі аналізу повторювання метеорологічних 
характеристик: приземних інверсій, штилів, туманів, опадів, швидкості вітру 
тощо [1]. Наведемо зміну повторюваності цих явищ по території Харківського 
району (табл.) 

 
Таблиця - Кліматичні показники Харківського району [2, 3] 

Місяць 

Кількість 
днів з 

туманами, 
PT 

Кількість днів 
зі швидкістю 
вітру 0 – 1 м/с, 

Pш 

Кількість 
вітру зі 

швидкістю 
вітру 6 м/с, PB 

Кількість днів 
з опадами 0,5 
мм і більше, 

Po 
Січень 11 6 11 10,2 
Лютий 8 5 8 9,8 
Березень 8 2 6 9,0 
Квітень 4 2 4 7,3 
Травень 0,6 2 5 8,0 
Червень 0,8 2 5 8,2 
Липень 1 6 9 8,6 
Серпень 2 2 5 7,4 
Вересень 2 2 5 6,2 
Жовтень 5 4 5 8,3 
Листопад 10 7 8 8,2 
Грудень 11 10 10 9,5 
Разом 61 50 81 101 
Повторюваність, % 16,8 13,8 22,4 27,9 

 
Метеорологічний потенціал атмосфери розраховується за формулою [1]: 

BO

Tш
M PP

PPK
+
+

=  
 

де,   KM  - метеорологічний потенціал атмосфери (МПА); 
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Pш – повторюваність днів зі швидкістю вітру 0 – 1м/с, %; 
Po – повторюваність днів з опадами 0,5 мм і більше, %; 
PB – повторюваність днів зі швидкістю вітру від 6 м/с, %; 
PT  – повторюваність днів з туманами, %. 
Якщо KM >1, то переважають процеси, які сприяють накопиченню шкідливих 

речовин у повітрі; якщо KM <1, то переважають процеси самоочищення атмосфери. 
Це обумовлено тим, що величина ультрафіолетової радіації та  кількості гроз 
впливають на розкладання в атмосфері шкідливих домішок, опади і вітер сприяють 
очищенню атмосфери від домішок і продуктів розкладання, рослинність забезпечує 
біологічну продуктивність, адсорбуючу фітонцидну здатність та ін. [1].  

Спираючись на дані таблиці для території Харківського району розраховано 
метеорологічний потенціал атмосфери: 

 

608,0
3,50
6,30

%4,22%9,27
%8,16%8,13

==
+
+

=мК  

Таким чином, в результаті розрахунків метеорологічного потенціалу 
атмосфери Харківського району встановлено, що його значення (KM) 0,608 сприяє 
процесам розсіювання забруднюючих речовин та виявляє здатність до 
самоочищення атмосфери, незважаючи на те, що на території району розташовані 
досить потужні промислові підприємства, які здійснюють викид до атмосферного 
повітря та майже в центрі району розміщується м. Харків, одне з потужних 
„джерел забруднення” атмосфери. 

В цілому, з екологічної точки зору, кліматичні умови Харківського району 
сприятливі. Але під впливом антропогенної діяльності у навколишньому 
середовищі створюються особливі мікрокліматичні умови, які відрізняють клімат 
урбанізованої території від природного (внаслідок забруднення атмосфери пилом і 
газами (викиди промислових підприємств, транспорт) відбувається послаблення 
прямої сонячної радіації (на 10-17%), особливо її ультрафіолетової, найбільш 
біологічно активної частини; а також відбувається підвищення вмісту вуглекислого 
газу в атмосфері, що сприяє поступовому підвищенню температури повітря). 
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ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ АЗОВСЬКОГО ТА ЧОРНОГО МОРІВ 
 

Ю.В. Височанська 
Одеський державний екологічний університет, Україна 

 
        На теперішній час в Україні досі залишається не вирішеною 
проблемою зростання антропогенного тиску на довкілля Чорного (та 
Азовського) морів, сприяння розвитку екологічно безпечних видів 
діяльності в Чорноморському регіоні, збереження і відтворення 
біологічного різноманіття та ресурсів моря, створення сприятливих умов 
для проживання, оздоровлення та відпочинку населення. Але провівши 
аналіз звіту про виконання зазначеної програми можна зробити висновки, 
що 80 % програми не виконано. Таким чином основні проблеми 
екологічного стану Чорного моря, як і Азовського, досі не вирішено. 
Насамперед це:   високий рівень забруднення морських вод;  загроза 
здоров’ю населення і непоправної втрати біологічного різноманіття та 
біологічних ресурсів моря;  зменшення обсягів вилову риби та заготівлі 
морепродуктів;  зниження якості морських рекреаційних ресурсів;  
руйнування морського берега та інтенсифікація негативних геологічних 
процесів, деградація прибережної смуги; відсутність системи 
інтегрованого управління природокористуванням у прибережній смузі; 
зменшення обсягів розведення цінних промислових видів риб. 
 Незадовільний екологічний стан Чорного моря зумовлений значним 
перевищенням обсягу надходження забруднюючих речовин над 
асиміляційною здатністю морських екосистем, що призвело до бурхливого 
розвитку процесів евтрофування, значного забруднення (в тому числі 
мікробіологічного) морських вод, втрати біологічних видів, скорочення 
обсягу рибних ресурсів, зниження якості рекреаційних ресурсів, 
виникнення загрози здоров’ю населення. Основними джерелами 
забруднення є стоки річок, стічні води з точкових та дифузних берегових 
джерел, морські транспортні засоби. 
        Особливо небезпечними для екосистеми моря є точкові джерела 
забруднення від промислових підприємств та підприємств комунально-
побутового господарства, розташованих у прибережній смузі. За даними 
Державної екологічної інспекції Північно-Західного регіону Чорного моря 
щорічно, підприємствами комунально-побутового господарства скидається 
у Чорне море понад 33,8 тис. т завислих речовин, 8,8 тис. т сполук  азоту, 
2,6 тис. т  сполук фосфору, 24,1 тис. т  нафтопродуктів.  
        Щороку з водами річок Дунаю, Дніпра, Дністра та інших річок 
України до Чорного моря надходить понад 653 тис. т завислих речовин,      
8 тис. т органічних речовин, близько 1900 т сполук  азоту та 1200 т сполук 
фосфору, що складає біля 80%  від загального об’єму скиду забруднюючих 
речовин у морський басейн.  
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       З активізацією національного та міжнародного судноплавства 
зростає ризик забруднення морського середовища, особливо під час 
транспортування небезпечних речовин. Відсутність достатньої кількості 
належних портових споруд для складування та обробки екологічно 
небезпечних вантажів, а також низький рівень забезпеченості морських 
транспортних засобів системами очищення побутових стоків та утилізації 
твердих відходів призводять до значного забруднення морських акваторій 
та акваторій портів. Незадовільне матеріальне забезпечення служб 
швидкого реагування на надзвичайні ситуації, відсутність системи нагляду 
за транспортуванням небезпечних вантажів у морських водах вимагають 
розроблення заходів з попередженням виникнення аварійних ситуацій та 
створення систем швидкого реагування на них як на національному, так і 
на міжнародних рівнях. 
         Значне антропогенне навантаження в літній період на деяких 
ділянках рекреаційних зон призводить до порушення природного стану 
пляжів, прибережних лісів, лугів та зниження їх рекреаційно-оздоровчого 
потенціалу. 
         Переміщення великих обсягів донних відкладень під час здійснення 
днопоглиблювальних і дноочисних робіт у морських акваторіях 
призводить до деградації донних біоценозів і забруднення морського 
середовища завислими та токсичними речовинами. 
         Основними забруднювальними речовинами  морського 
середовищами є нафтопродукти, особливо в межах акваторій морських 
портів.            
        Погіршення якості та санітарного стану прибережних вод і пляжів 
призвело до зменшення кількості відпочиваючих у санаторіях, туристських 
закладах, інших місцях відпочинку. Недостатньо використовуються 
потенційні можливості виробництва морепродуктів за рахунок 
аквакультурних видів діяльності, розвиток яких разом із забезпеченням 
населення харчовими продуктами моря сприятиме відтворенню ресурсного 
потенціалу та сталому розвитку регіону. 
        Рибний промисел у Чорному та Азовському морях відчутно 
зменшився. Вилов риби в останні роки становив у середньому лише 20 % 
рівня 1960-х – початку 1970-х років, що призвело до щорічних втрат 
товарної продукції.  
        Майже 2,6 тис. км  берегової смуги зазнають негативного впливу від 
площинного змиву та ерозії. Це призводить до непридатності територій 
для містобудування та розвитку туризму і негативно впливає на стан 
прибережних екосистем. 
       Підсумовуючи викладене слід наголосити на необхідності розроблення 
нової програми по збереженню та раціональному використанню 
природних ресурсів з урахуванням сучасних технологій для зменшення 
антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище.  
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Найгострішою проблемою людства є погіршення якості 

навколишнього середовища внаслідок забруднення промисловими, 
сільськогосподарськими, побутовими відходами. До гідросфери постійно 
надходять і накопичуються хімічні речовини-токсиканти, серед яких 
найбільше значення мають три класи речовин: важкі метали, пестициди, 
синтетичні поверхнево-активні речовини (СПАР), що входять до складу 
синтетичних миючих засобів (СМЗ). Вплив токсикантів на водні 
екосистеми має комплексний характер, а роль окремих компонентів не 
завжди можливо виділити і оцінити (Романенко, 2004). 

Дослідження останніх років в галузі водної токсикології доводять, що 
кожен день у водойми потрапляють промислові отруйні стічні води, які 
руйнують продуктивні, корисні для людини фауністичні комплекси 
біоценозів. Особливо помітний цей вплив на фауні риб: в забруднених 
ділянках зі складу іхтіофауни випадають цінні у промисловому відношенні 
види. Рибопродуктивність забруднених водойм поступово зменшується, а 
добута риба має погану якість. Цій проблемі присвячена велика кількість 
різноманітної літератури, де розглянуті хімічні, екологічні, техногенні, 
медико-гігієнічні та інші аспекти токсичного забруднення, в яких 
досліджуються причини та механізми дії цих токсикантів на водне 
середовище та його мешканців (Лукьяненко, 1983). 

Метою роботи є оцінка адекватної відповіді гідробіонтів (риб) на 
сучасний рівень техногенного навантаження на природні та штучні 
водойми Придніпров’я.  

Іхтіологічний матеріал відбирався в 2011 р. у весняний період на 
річках Самара Дніпровська (забруднена акваторія) та р. Ворскла (умовно 
чиста акваторія). Дослідження проводилися на дворічках плітки звичайної 
Rutilus rutilus та бичка-пісочника Neogobius fluviаtilis. Визначення риб та 
дослідження матеріалу відбувалось у відповідності до загальноприйнятих 
методик (Правдин, 1966; Арсан та ін., 2005). Опрацювання, аналіз та 
узагальнення результатів проводились в лабораторії біомоніторингу НДІ 
біології ДНУ ім. Олеся Гончара. 

Перекисне окиснення ліпідів (ПОЛ) є одним з універсальних 
механізмів реалізації токсичності ксенобіотиків. Будь-який достатньо 
потужний вплив, незалежно від його походження, на живий організм може 
активувати процес перекисного окиснення ліпідів.  
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У наслідок збільшення техногенного навантаження спостерігається 
активація процесу ПОЛ. Це викликане тим, що комплексне забруднення 
водойм виконує роль хімічного стресору. Найвища концентрація МДА в 
печінці була виявлена у придонного виду – бичка пісочника Neogobius 
fluviаtilis із забрудненої ділянки р. Самара Дніпровська – 20,1 мкмоль/г 
тканини (рис.1).  
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Рис.1 - Активність перекисного окислення ліпідів (кмоль/гр. тканини) в 
гомогенатах печінки риб: 1. Плітка з умовно чистої ділянки р. Ворскла; 2. 
Плітка з забрудненої частини р. Самара; 3. Бичок-пісочник із забрудненої 

частини р. Самара 
 
На нашу думку, це є наслідком накопичення у донних відкладах ріки 

Самара групи токсичних водонерозчинних полютантів, які викликали 
адекватну відповідь організму риб.  

Збільшення активності МДА в м’язах спостерігається на забрудненій 
акваторії р. Самара – 8,9 мкмоль/г тканини, що свідчить про те, що вона 
знаходиться під впливом антропогенного забруднення, яке є головною 
причиною дії токсичних речовин (рис. 2). 

 
 

Рис. 2 - Активність перекисного окислення ліпідів (кмоль/г тканини) в 
гомогенатах м’язів риб: 1. Плітка з умовно чистої ділянки р. Ворскла; 2. 
Плітка з забрудненої частини р. Самара; 3. Бичок-пісочник із забрудненої 

частини р. Самара. 
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Відомо, що стресова реакція у риб супроводжується зміною 
функціонування стану захисних систем організму і достовірно 
позначається на гематологічних і імунологічних показниках. 
 У дволіток плітки звичайної та бичка пісочника, що досліджувалися, 
була відібрана кров з хвостової артерії, потім визначалися показники 
червоної та білої крові, були зроблені мазки, а також встановлена 
швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ). Отримані результати були 
порівняно між двома групами – контрольною та піддослідною, різниця між 
цими показниками визначалася у відсотках. ШОЕ у риб в нормі становить 
2–5 мм / год. У піддослідної групи ми спостерігаємо значне прискорення 
ШОЕ, що говорить про значні запальні процеси в організмі риб, які 
виникли внаслідок дії хімічних токсикантів (табл.). 
 

Таблиця  - Гематологічні показники червоної крові Rutilus rutilus 

Гематологічні  
показники 

1. Контрольна 
група 

2. Піддослідна 
група Різниця, % 

1. Гемоглобін (г/л) 92 75* –18,5 
2. Гематокрит (%) 28,1±1,4 21,9±1,1* –23,1 
3. Кількість еритроцитів (т/л) 1,5±0,3 0,89±1,1* –31,4 
4. ШОЕ (мм / год) 5 15* 300 

Примітка. * - достовірно по відношенню до контрольних значень. 
 
Результати проведених досліджень наступні. Досліджено вплив 

комплексного забруднення на стан перекисного окиснення ліпідів у риб. 
Показано, що комплексна дія ксенобіотиків викликає активацію процесів 
ПОЛ у Rutilus rutilus та і Neogobius fluviаtilis. Особливо чутливою до дії 
промислового забруднення виявилась печінка. У скелетних м’язах 
продуктів ПОЛ знаходиться значно менше, ніж в інших тканинах. 

В гематологічних показниках червоної та білої крові Rutilus rutilus і 
Neogobius fluviаtilis спостерігається значне зниження гемоглобіну і 
прискорення ШОЕ, що говорить про значні запальні процеси в організмі 
риб, які виникли внаслідок дії хімічних токсикантів. Виявлене зростання 
паличкоядерних нейтрофілів в лейкоцитарній формулі майже в три рази, 
що вказує на значну інтоксикацію в організмі риб. 

Біохімічні показники показали, що риби-дворічки постійно піддані 
впливу токсикантів, що призводить до довготривалих гепатотоксичних 
впливів. В організмі риб відбувається суттєве порушення біохімічних 
процесів, що призводить до структурно-функціональних змін в клітинах та 
їх мембранах. Ці зміни можна чітко діагностувати завдяки використанню 
різноманітних біохімічних методів. 
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Оцінювання придатності земель для того чи іншого виду 

господарської діяльності, що включає аналіз ландшафтних умов, дозволяє 
обґрунтовано розміщувати угіддя з різним функціональним призначенням і 
режимом природокористування. Ландшафтний підхід дає можливість 
визначати головні напрямки раціонального використання земельного 
фонду території відповідно до природної структурою ландшафтів, з 
урахуванням конкретних регіональних особливостей. 

Як показує практика, далеко не завжди потенційні можливості 
ландшафтів використовуються раціонально. Сучасна структура нерідко 
має адаптивний характер: сільськогосподарські угіддя виявляються 
«вписаними» в межі морфологічних частин природного ландшафту. 

Крім традиційного шляху природно-сільськогосподарської адаптації, 
що досягається в результаті багатовікового досвіду «проб і помилок», в 
основу планування сучасного природокористування можуть бути 
покладені різноманітні методики оцінки придатності ландшафтів для 
різних видів господарської діяльності. 

Проведені дослідження дозволили зробити такі узагальнюючі 
висновки: 

1. Розроблена схема агроландшафтного районування може бути 
розглянута як зручний інструмент спрощує плавний перехід до адаптивно-
ландшафтному землеробства, завдяки превентивному ранжирування 
досліджуваних територій. 

2. Складена карта агроландшафтного районування може бути 
використана для подальшої оцінки природних умов і ресурсів. Необхідно 
зазначити, що такий підхід відображає дійсні закономірності розміщення 
природних ресурсів, бо передає їх в природних межах, а не в штучних (на 
відміну від карт, що будуються за адміністративним поділом). 

3. Природоохоронні заходи стосовно агроландшафтах повинні бути 
спрямовані на формування таких просторових і функціональних структур, 
які не тільки визначали б високу продуктивність сільськогосподарських 
культур, а й враховували уразливість угідь до антропогенного 
навантаження, наданої аграрним сектором. 
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Однією з найбільш поширених біологічно активних добавок (БАД) є 

спіруліна платенсіс (Spirulina platensis) - мікроводорость синьо-зеленого 
кольору, волокна якої закручені у вигляді спіралі. Спіруліна - найбагатше 
джерело натурального білка. У її складі міститься 60-70% протеїну (для 
прикладу, в яйці - 47%, в яловичині - 18-21%, в порошку сої - 37%). Це 
джерело гамма-лінолевої кислоти, яка надзвичайно важлива при лікуванні 
сексуальних розладів у чоловіків і жінок, а в поєднанні з вітаміном Е 
покращує функцію органів відтворення і сприяє нормальному перебігу 
вагітності. Спіруліна містить у своєму складі всі основні вітаміни, в яких 
організм зазвичай відчуває нестачу: А, С, Е, В1, В6, B8, B12, PP, а деякі з 
них - A, Bi, В12, РР - в рекордних кількостях. Так, бета-каротину в ній 
міститься в 25 разів більше, ніж у сирої моркви, вітаміну В12 більше, ніж в 
будь-якому іншому поживному джерелі. Спіруліна платенсіс містить всі 
незамінні амінокислоти, а саме: треонін, валін, фенілаланін, лейцин, 
ізолейцин, лізин, метіонін і ін.. В біомасі спіруліни міститься до 528 мг / кг 
заліза, фосфору - 8000, калію - 14300, магнію - 1660, марганцю - 22, цинку 
- 33, селену - 0,4 мг/кг, а кальцію в ній навіть більше, ніж у молоці (до 
10000 мг/кг. Спіруліну вважають найбагатшим джерелом органічного 
заліза (в 58 разів більше, ніж в сирому шпинаті і в 28 разів більше, ніж у 
сирої яловичої печінки). Також у складі є майже всі відомі на сьогодні 
антиоксиданти (у тому числі рідкий пігмент фікоціаніну), які гальмують 
окисні процеси, що призводять до старіння організму, і перешкоджають 
росту ракових пухлин. Спіруліна засвоюється людським організмом на 
95% і, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, здатна 
захистити його від двох третин відомих хвороб. 

Вживання спіруліни як БАД має позитивний ефект на здоров’я та 
самопочуття людини. Так, при регулярному вживанні спіруліни можна 
розраховувати на: забезпечення організму повним комплексом вітамінів і 
мікроелементів; нормалізацію кислотно-лужного балансу, білково-
вуглецевого і сольового обміну; очищення від шлаків і токсинів; 
підвищення стійкості до інфекційних (в тому числі вірусних) захворювань; 
профілактику атеросклерозу; підвищення імунітету; уповільнення процесів 
старіння; підвищення лактації при годуванні груддю; підвищення фізичної 
і розумової активності; профілактику пухлин різної етіології; позбавлення 
від надмірної ваги; збільшення гемоглобіну і кількості еритроцитів у крові. 
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Однією з найголовніших проблем сучасності є захворювання, які 
викликаються та розповсюджуються внаслідок бактеріологічного й 
хімічного забруднення води, надходження і водойми промислових і 
сільськогосподарських стічних вод, а також нечистот населених місць. 

Головним джерелом водозабезпечення Полтавської області є ліва 
притока Дніпра – річка Ворскла. Довжина  464 км, площа  басейну 14,7 
тис. км2. Бере початок з джерел на західних  схилах Середньоросійської 
височини, нижче тече Придніпровською низовиною [1].  

У р. Ворскла здійснюються скиди з очисних споруд Котелевської 
дільниці КП «Полтававодоканал» та Супрунівських очисних споруд КП 
«Полтававодоканал» м. Полтави [2]. 

Створи спостереження:  на кордоні з Сумською областю  
(Котелевський р-н, с. Більськ), 500 м вище скиду з Котелевських о/с, 500 м 
нижче скиду з Котелевських о/с, заплава р. Ворскла в районі скиду о/с 
ЖКК, 500 м вище скиду з Супрунівських о/с, 500 м нижче скиду з 
Супрунівських о/с, гирло р. Ворскла, с. Світлогірське [3]. 

Держуправління екології і природних ресурсів у Полтавській області у 
2009 році проводило відбір проб з метою аналізу хімічного складу води.  

Розглянемо якісні показники та їх динаміку по створах (рис 1). 
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Рис. 1 - Динаміка концентрації заліза загального та фосфатів від 

верхньої течії до гирла р. Ворскла [3]. 
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За отриманими даними у створі річки Ворскла на межі з Сумською 
областю показники якості води в межах ГДК для водойм 
рибогосподарського призначення, крім БСКп, заліза, фосфатів та 
марганцю. 

Порівнюючи показники якості води на створах, вище та нижче скидів 
з очисних споруд, не виявлено зміни їх концентрації, що свідчить про 
відсутність істотного впливу на водну екосистему.  

Аналіз показників хімічного складу води, отриманих на створі №7 
(гирло р. Ворскла), свідчить про підвищення концентрації хлор-іонів на 
0,05 мг/дм3, сульфат-іонів на 0,02 мг/дм3, фосфат-іонів на 2,64 мг/дм3 та 
зменшення концентрації заліза загального на 0,38 мг/дм3 в порівнянні з 
даними, отриманими на створі № 1 (на кордоні з Сумською областю). 

Таким чином, показники якості води в річці Ворскла на території 
Полтавської області находяться  в межах ГДК для водойм господарсько-
питного і культурно-побутового  призначення та в межах норм допустимих 
забруднень для прісних водойм, крім заліза (перевищення в 2 – 8 разів) та 
фосфатів (перевищення в 2 – 10 разів). 

Якість води в гирлі річки Ворскла – у межах ГДК для водойм 
рибогосподарського призначення, крім БСКп, іона амонію, заліза, фосфатів 
та марганцю. Кисневий режим задовільний. 

Відділом аналітичного контролю Полтавської обласної екологічної 
інспекції у вересні 2011р. відібрано та проаналізовано проби поверхневих 
вод на річці Ворскла для яких визначення ступеню забруднення 
використані граничнодопустимі концентрації (ГДК) для водойм 
рибогосподарського призначення. 

Здійснено 3 виміри на 3 створах – на кордоні з Сумською областю, 
Котелевського району, с. Більськ, вище м. Полтава, біля залізничного 
мосту та гирло р. Ворскла, с. Світлогірське, Кобеляцького району: БСК5 – у 
2 створах з перевищенням ГДК у 1,1 рази; магній – у 2 створах з 
перевищенням ГДК у 1,1рази; фосфати - у 2 створах з перевищенням ГДК 
у 1,6 рази; залізо загальне - у 2 створах з перевищенням ГДК у 1,8 разів [4]. 

На початку осені 2011 року було відібрано проби води з метою 
визначення екологічного стану річки Ворскла в районі Київського вокзалу, 
м. Полтава, здійснено хімічний аналіз за стандартними та специфічними 
гідрохімічними показниками.  

За результатами хімічного аналізу були отримані наступні результати: 
мутність та осад не виявлено, плаваючі домішки та плівка не виявлені. 
Прозорість складає 28 см. рН – 7.04, що  говорить про близьке до 
нейтрального середовище.  

У пробах води нами було виявлено незначне перевищення 
специфічних для місцевих умов речовин (рис. 2).  
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Рис. 2 - Співвідношення фактичних значень показників та ГДК  
 для водойм рибогосподарського призначення.  

 
Вміст нафтопродуктів перевищує гранично допустиму концентрацію 

на 0,01 мг/дм3, мідь  на 0,013 мг/дм3, цинк на 0,012 мг/дм3, марганець на 
0,002 мг/дм3. Згідно результатів хімічного аналізу кадмій у пробах води 
відсутній.  

Вміст  заліза загального, хлоридів, сульфатів аміаку, сухого  залишку 
та нітритів  не перевищує  гранично допустимі концентрації для води 
водних об’єктів рибогосподарського призначення. Таким чином, 
стандартні показники води річки Ворскла не перевищують ГДК для 
водойм рибогосподарського призначення, для збереження та нересту 
особливо цінних порід риб, які чутливі до кількості розчинного у воді 
кисню та кількості завислих речовин. 
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РОЗРОБКА МОДУЛЮ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ 
ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ  

 
В.В. Глушко, А.А. Івашура, к. с.-г. н., доц. 

Харківський національний економічний університет, Україна  
 

 На даний момент існує тенденція з впровадження геоінформаційних 
систем (ГІС) еколого-економічного моніторингу для розробки масштабних 
систем аудиту стану навколишнього середовища. Спеціалізовані 
комплекси, які здатні реалізувати складну та несуперечливу модель, мають 
досить високий попит. До таких систем відносяться відомі ГІС 
екологічного спрямування, основу програмного забезпечення яких 
складають програмні продукти фірми ESRI. Це, зокрема, система 
моніторингу «ГІС-Атмосфера», геоінформаційна система «Еко-Центр». 
Проте вартість та ресурсоємність таких комплексів занадто висока. 
Сучасні системи ГІС мають усі необхідні засоби для інтеграції у 
інформаційні комплекси. Все це дозволяє зробити висновки про 
ефективність та доцільність розробки систем інформаційного 
моделювання з використання універсальної ГІС, яка має засоби інтеграції 
та яка призначена для виконання таких завдань, як відображення даних, 
інвентаризації та просторовий аналіз.  

 Об’єктом дослідження є процес обробки інформації за даними 
моніторингу атмосферного повітря у межах міста Харків.  Предметом 
дослідження є засоби автоматизації та обробки результатів моніторингу 
атмосферного повітря (АП) в межах міста Харків.  Метою дослідження є 
вдосконалення технології обробки результатів.  Актуальність вирішення 
проблеми моніторингу  АП  полягає в тому, що в місті існує ряд відомчих 
спостережних систем за станом довкілля, але вони не інтегровані в єдиний 
комплекс і не можуть ефективно виконувати узагальнюючу функцію 
оцінювання стану АП і рівня шкідливих викидів. Задачі: дослідження та 
моделювання процесу автоматизації обліку та аналізу стану АП внаслідок 
забруднення шкідливими викидами; дослідження використання системи 
управління базами даних MS Access для обробки даних та проведення 
аналізу; дослідження етапу розробки модулю інвентаризації об’єктів 
забруднення АП на базі існуючої ГІС. 

В Україні державний моніторинг навколишнього природного 
середовища здійснюється мережею галузево-розгалужених організацій, які 
здійснюють виміри у різних точках за різними параметрами. Але існуюча 
державна система підготовки екологічної інформації для прийняття 
управлінських рішень, недостатньо ефективна.  

Для вирішення поставлених нами задач був розроблений модуль  
автоматизації на базі вже існуючої інформаційно-графічної системи. Для 
створення та наповнення бази даних (БД) обрано систему управління 
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базами даних (СУБД), яка легка у застосуванні та управлінні,що є 
оптимальним варіантом для вирішення поставленої задачі. Такою 
системою є MS Access . Використання вищезазначеного засобу дозволило 
нам відобразити відхилення концентрації забруднюючих речовин (ЗР) від 
ГДК у АП на території Харкова за наступними вимірами: екологічний 
об’єкт (назва підприємства), дата, найменування ЗР, одиниці виміру, 
рівень забруднення. Значення перевищення та розмір викиду знаходяться у 
комірках перехресних запитів. Було розраховано також значення 
перевищення речовини над ГДК .  

Модель дозволила нам виконувати аналіз стану найбільш екологічно  
небезпечних об’єктів, ЗР, розміру їх викиду на окрему дату та відхилення 
від ГДК. При проектуванні модулю ГІС моніторингу АП Харкова цикл 
робіт в першу чергу зводився до інвентаризації джерел забруднення АП 
моделювання та відображення рівнів забруднення, визначення зон дії 
забруднення, визначення територій ризиків для здоров'я населення. 

Подальші дії були спрямовані на інтеграцію створеної нами бази 
даних до обраної ГІС. Для виконання поставленої задачі обрано 
інформаційно-графічну систему «CityCom». В цій системі моделювання 
базується на представленні даних як багатошарового математичного 
графу, що дозволяє вирішувати різноманітні прикладні технологічні задачі 
предметних областей інженерних мереж , що і є ключовою різницею від 
багатьох інших геоінформаційних інструментаріїв. 

Для експлуатації такої мережі було завантажено до системи схему, 
тобто карту міста Харкова в векторному форматі, для чого спочатку було 
знайдене растрове зображення Харкова та проведено його оцифрування і 
векторизація, паспортні дані про вузли, що знаходяться на карті 
(підприємства), дані про викиди та ЗР.   

Було наповнено електронну карту картографічною та атрибутивною 
інформацією – підприємства та данні про місцевість, адреси підприємств 
та місця розташування інших джерел забруднення та ін. Інформація 
заноситься в атрибути об’єктів карти ГІС. У разі встановлення 
відповідності об’єктів карти рядкам інформації у таблицях бази даних ГІС-
забезпечення дозволяє проводити просторовий ГІС-аналіз з урахуванням 
даних про об’єкти у базі даних.  

Створений модуль як частина ІГС «CityCom» є дуже зручним та 
зрозумілим у використанні. Такого різновиду модулі часто 
використовуються установами, що потребують не просто моніторингу, а й 
занесення постійно даних до журналу, отримання рекомендацій. 
Установою, для практичного введення у користування,  може бути 
«Госекоінспекція», що створена спеціально для моніторингу стану 
навколишнього середовища міста Харків. Модуль інвентаризації об’єктів 
забруднення атмосферного повітря автоматизує процес паспортизації 
екологічно небезпечних об’єктів.  
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імені В.В. Докучаєва, Україна 
 

Екологічний стан довкілля є однією з пріоритетних проблем 
сьогодення, оскільки землі України нині обтяжені де градаційними та 
іншими екоцидними процесами. Багато проектів консервації земель не 
можна нині реалізувати через зосередженість виключно на коштах 
Держбюджету, відсутність привабливих сигналів для потенційних 
інвесторів та інноваційних проектів, суттєве збільшення вартості 
консерваційних робіт; ігнорування необхідності відшкодування 
бюджетних витрат шляхом ефективного (рентабельного) 
землегосподарювання на виведених з ріллі площах. Таке відшкодування 
неможливо здійснити без збереження та примноження на консервованих 
землях ґрунтово-ценотичного різноманіття, притаманного долинно-
ландшафтним екосистемам, де в основному й зосереджені деградовані та 
малопродуктивні землі лісостепової зони. Притаманна їм природна 
цілісність є гарантом їх стабільного функціонування. Спрощування таких 
ландшафтних екосистем та їх нераціональна фрагментація на земельні 
ділянки власне й призводить до деградації земель. 

Вододільні плакорові місцевості розділяють ландшафтні екосистеми 
річкових долин з їх типовою асиметричною будовою, характерною для 
всіх річок рівнинного типу: 1) корінний високий правобережний 
крутосхил, 2) пологе корінне лівобережжя, 3) комплект пліоцен-
плейстоценових терас, 4) заплава. У межах Дніпровсько-Донецької 
западини долини врізані у четвертинні (плейстоценові), неогенові (міоцен, 
пліоцен), палеогенові, а подекуди й мезозойські відкладення.  

Тож, деградовані землі нерідко бувають представлені територіями 
видобутку глибинних відкладень віку (крейда тощо). Вони-то й підлягають 
обов’язковій фіторекультивації, перспективність якої пов’язана з тим, що 
більшість таких порід має значний рівень родючості, тобто 
класифікуються як екогрунти. Це леси, алювій, делювій, фосильні (у т.ч. 
чорноземні) ґрунти, породи палеогену і більш давніх епох (наприклад у 
місцях видобутку корисних копалин, зокрема нафти в Охтирському та 
інших районах), змішані природно-антропогенні субстрати (будівельне та 
інше сміття), які проявляють вибіркову родючість, особливо помітну при 
вирощуванні на них бобових та деяких інших рослин.  

Ґрунтово-лесові субстрати малопродуктивних і деградованих земель, 
за нашими спостереженнями, зробленими під час практик з геології та 
ґрунтознавства, є особливо придатними для вирощування на них рослин із 
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сімейства бобових – квасоля, горох, нут, соя, конюшина, люцерна, буркун, 
еспарцет, люпин. Добре себе почувають такі рослини, як топінамбур, 
соняшник, помідори, капуста, цибуля, часник, редиска, редька олійна, 
огірки, дині, а також посіяні на лесоподібних суглинках поміж рядками 
квасолі гарбузи та кукурудза. На опіщанених субстратах зростають кавуни, 
картопля, буряки, морква, селера, петрушка, пастернак, коріандр, перець, 
кріп, любисток, валеріана, тархун, цмин, родіола, суниці, звіробій, левзея, 
меліса, м’ята, розторопша, деревій, багато квіткових і декоративних 
рослин (нагідки, чорнобривці, тюльпани, нарциси, гладіолус, жоржини, 
іпомея, іриси, гвоздики, волошки, портулак, рудбекія, скабіоза, дзвоники, 
цикорій, сальвія, матіола, півонія, троянди, шипшина, ехінацея, катран, 
хрін), не кажучи про бур’яни – пирій, різні види полину, осот, лобода, 
щириця (амарант), спориш, мишій, лопух, татарник, чортополох, 
миколайчики, щавель кінський, собача кропива, оман, мальва, латук, 
молочай, дивина, пижмо, перстач, подорожник, суріпиця, талабан, дурман, 
куряча сліпота, латук. Ґрунтово-лесові субстрати є придатними для 
посадки плодово-ягідних і декоративних дерев і чагарників – яблуні, 
груші, абрикоси, персики, сливи, чорнослив, терен, вишні, черешні, 
шовковиця, виноград, глід, аронія, ірга, шовковиця, фундук, волоські 
горіхи, калина, малина, смородина, порічки, йошта, обліпиха, бузина, 
скумпія, ожина, аґрус, ясен, берест. Усі ці та інші, здатні зростати на 
породах, рослини, є сенс, на нашу думку, запроваджувати повсюди у 
практику консервації деградованих земель, пропонуючи їх, зокрема, для 
присадибного будівництва, особистого господарства, екопоселень тощо. 

Зважаючи на відомий нам з публікацій досвід вирощування на 
деградованих землях та реалізації насіння деяких із рослин, передусім 
бобових (еспарцет, вика, люцерна, горох), редьки олійної, коріандру, 
фацелії, можна казати про реальність отримання елітного насіння цих 
рослин, на яке є великий попит у країнах Європи, які здійснюють свої 
Національні програми консервації малопродуктивних і деградованих 
земель. Отже, забезпеченість насінням рослин-меліорантів(рекультивантів) 
вітчизняного виробництва є доброю передумовою для його ефективного 
використання в цілях прискореної і рентабельної (у разі продажу за валюту 
з огляду на значний ринковий попит) реставрації деградованих земель (із 
залученням до консервації передусім позабюджетних коштів). 
Консервацію малопродуктивних і деградованих земель є сенс здійснювати 
на екоетичних засадах культурного землегосподарювання, прирівнявши 
затрати на охорону довкілля до затрат на оборону держави.  

Екологічна рівновага (сталий розвиток, максимальний екосоціальний 
ефект) забезпечується при збереженні мінімум 50-60 % природних 
екосистем в їх гармонійному поєднанні з 40-50 % трансформованих 
екосистем. А. Печеї переводить це співвідношення у більш жорстку 
пропорцію: 80 % ландшафтних екосистем залишають незайманими; 10 – 
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віддають агросфері (з її принципово досяжною метою створення 
вторинних, збіднених видами, перенаселених, але екологічно пластичних 
агроландшафтів); інші 10 % території – урбопромисловим комплексам 
(екоенергетичним вампірам), на які накладають екологічне табу – інакше й 
ця програма-мінімумконсервації деградованих земель, не отримує жодного 
шансу на реалізацію.  

У цьому контексті є сенс поділитися і авторським досвідом 
інформаційного супроводу обстеження ґрунтового покриву, набутого під 
час практики з ґрунтознавства та геоботаніки, у т.ч. й методом «hotspots» 
(«гарячих плям» за В.В. Медведєвим), яким широко користуються у 
науковому моніторингу, зокрема на дослідному полі Харківського 
агроуніверситету, в заказниках «Рязанова балка», «Ковиловий степ», 
«Цикалове» та інших ґрунтово-екологічних моніторингових полігонах. 

Нові масиви ґрунтово-екологічної інформації не були запитані через 
відсутність у державі служби моніторингу якості ґрунтів. Через це якість 
ґрунтів (екологічна, агровиробнича, лісотипологічна) все ще оцінюють у 
земельному кадастрі на підставі паліативної інформації. До цих пір 
ігнорується антропогенний вплив на ґрунти, промаркований ерозійними 
процесами, хемогенним забрудненням, переущільненням,де гуміфікацією, 
декальцинацією, знеструктурюванням ґрунтів, їх підкисленням тощо. Стає 
зрозумілим, що для коректної оцінки якості ґрунтів та ґрунтово-
екологічних режимів потрібна принципово оновлена система контролю.  

Як відомо, усі без винятку ґрунтові обстеження мають чітку й 
однозначну територіальну прив’язку, передусім до форм та елементів 
рельєфу, його експозиції, крутизни, викопних форм. В усіх 
ретроспективних ґрунтово-картографічних матеріалах такі прив’язки є 
паліативними, а інформаційне забезпечення загалом не витримує критики. 
З метою ліквідації означених прорахунків ми здійснили методом GPS 
точну прив’язку усіх описаних під час практики ґрунтів, а також 
відслонень порід і кар’єрів на території навчгоспу «Докучаєвське», які 
потребують рекультивації земель, у т.ч. фіторекультивації, як 
завершального етапу відновлення їх біопродуктивності.  

Отримані нами результати сприяють підвищенню надійності і 
достовірності передбачених Земельним кодексом екологізованих проектів 
землеустрою, полегшують вирішенню проблемних питань раціонального 
розміщення угідь, побудови й розміщення сівозмін, пасовище- та 
сінокосозмін, інших виробничих і природоохоронних ділянок (зокрема, 
розширення ПЗФ), сприяють підбору рослин-рекультивантів, вибору 
агротехнологій, розробці протиерозійних, протидефляційних, 
фітомеліоративнихта інших прийомів відтворення підвищення родючості 
ґрунтів і раціонального використання земель, їх охорони від деградації та 
забруднення. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВЗВЕСИ ПРИ ДАМПИНГЕ  

 
В.В. Горун,  С.Н. Юрасов к.т.н., доц. 

Одесский государственный экологический университет, Украина  
 

Дифференциальные уравнения неустановившейся турбулентной 
диффузии взвеси с гидравлической крупностью u в плоской (полярная 
система координат) и пространственной постановке (цилиндрическая 
система координат) задачи можно записать в следующем виде [1-2]: 

∂C/∂t = D[(∂2C/∂r2)+(1/r)(∂C/∂r)] – uC/H,          (1) 
∂С/∂t = D(∂2С/∂r2) + D/r (∂С/∂r)+ D∂2C/∂y2 – u∂C/∂y.                         (2) 

где С - концентрация вещества;    t - время; 
D - коэффициент турбулентной диффузии;  r - радиус; 

 Н - глубина акватории. 
Решение уравнений (1) и (2) методом конечных разностей имеет вид 

[1-2]: 
                        Ck+1,n=(1–2а–2f)Ck,n+а (bCk,n+1+dCk,n-1),                       (3) 

где a=DΔt/Δr2; b=2n/(2n-1);  d=2(n-1)/(2n-1);  f= uΔt/(2H), 
 Ck+1,n,m=(1–2a1–2a2)Ck,n,m+a1(bCk,n+1,m+dCk,n-1,m)+(a2–f)Ck,n,m+1 +(a2+f)Ck,n,m–1, 

(4) 
Ck+1,n,m=(1–2a1–2a2)Ck,n,m+a1(bCk,n+1,m+dCk,n-1,m)+(a2–f)Ck,n,m+1 +(a2+f)Ck,n,m–1, 

(5) 
Ck+1,n,1=(1–2a1–а2–f)Ck,n,1+a1(bCk,n+1,1+dCk,n-1,1)+(a2–f)Ck,n,2.         (6) 

где a1=DΔt/Δr2;   a2=DΔt/Δy2;   f= uΔt/(2Δу). 
Индексом k обозначены моменты времени с шагом Δt, n – номера 

колец шириной Δr, m – номера слоев толщиной Δу. 
Уравнение (3) – решение задачи в плоской постановке, уравнения (4)-

(6) – в пространственной, причем: (4) – решение для поверхностного слоя; 
(5) – для толщи; (6) – для придонного слоя. 

Максимальная концентрация (СМАХ) и общее количество (M) взвеси в 
пятне загрязнения зависят от расстояния переноса (Х), от скорости 
переноса (V), от интенсивности турбулентной диффузии (D), от 
пространственно-временных параметров модели (Δt, Δr и Δy), от 
гидравлической крупности частиц (u) и от глубины акватории (H). Эти 
переменные можно объединить в следующие безразмерные параметры: 

в плоской постановке 
k=X / VΔt,   a= DΔt / Δr2,  f=uΔt / 2H     (7) 
в пространственной 
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k=X / VΔt,     a1 = DΔt / Δr2,     a2=DΔt/Δy2,     m = Н / Δy.             (8) 
Особенность конечно разностных моделей состоит в том, что искомое 

значение величины зависит от исходных параметров модели. В случае 
плоской постановки задачи значения СМАХ и М на некотором удалении от 
места сброса зависят от начального (t=0) количества колец в пятне 
загрязнения (n0). При этом, чем больше n0 (меньше Δr), тем ближе оценка 
приближается к истинному значению величины. В случае 
пространственной постановки задачи СМАХ и М зависят еще и от 
количества слоев в облаке загрязнения (m0).  

Однако, увеличение начального количества колец (слоев) влечет за 
собой увеличение объема вычислений (в рассматриваемом случае, эта 
зависимость квадратичная: при увеличении n0 (m0) в два раза, объем 
вычислений увеличивается в четыре). Очень большое количество расчетов 
не имеет практического смысла, поэтому задачей настоящего 
исследования является поиск оптимального решения, при котором 
точность оценки и количество расчетов были бы приемлемыми. 

Поиск оптимального решения в случае плоской постановки задачи 
выполнен при следующих условиях: 

• исходное количество колец в пятне загрязнения n0 принято 
равным 1;  

• согласно разработанной методики параметр а = const = 0,25; 
• из уравнений (7) видно, что для выполнения предыдущего 

условия при уменьшении Δr (увеличении n0) в m раз параметры kКС и f 
должны изменяться следующим образом: 

kКС ~ m2     и    f ~ 1/m2; 
• при выполнении всех расчетов сумма (f+а) <  0,5. 
Поиск оптимального решения для пространственной постановки 

задачи выполнен при следующих условиях: 
• исходное количество колец в пятне загрязнения n0 = 1; 
• исходное количество слоев по глубине m0 принято равным 1; 
• согласно разработанной методики параметр а2 = const = 0,125; 
• из выражения (8) видно, что для выполнения предыдущего 

условия при уменьшении Δу (увеличении m0) в l раз параметры kКС, a1 и f 
должны изменяться следующим образом: 

kКС ~ l2,     a1 ~ 1/l2     и     f ~ 1/l; 
• при выполнении всех расчетов сумма (a1+а2) должна быть меньше 

0,5 и f  должно быть меньше а2. 
Оптимальное решение для случаев плоской (пространственной) 

постановки задачи найдено в такой последовательности: 
• задано исходное количество шагов во времени Δt до контрольного 

створа (опыт расчетов [3], выполненных ранее, показал, что при n0 = 1 (m0 
= 1) и расстоянии до контрольного створа 500 м необходимое количество 
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шагов Δt в среднем составляет 10); 
• при заданном значении f определены СМАХ и М в 10-й момент 

времени (в контрольном створе); 
• далее при n0 = 2 (m0 = 2, соответствующем n0) и параметре f, 

сниженном в 4 раза, смоделирован процесс, и на 40 шаге (количество 
шагов по сравнению с предыдущим расчетом увеличено в 4 раза) найдены 
новые значения СМАХ и М; 

• расчеты выполнены при n0 = 1 ÷ 8 и  f = 0,0÷0,2 (m0 = 1÷5, f = 0,0 ÷ 
0,1 и соответствующих n0). 

Расчеты СМАХ и М выполнены в горизонтальной плоскости и в 
пространстве согласно вышеуказанным последовательности и условиям. 
Концентрация взвеси в начальном створе принята раной 1000‰.  

При моделировании процесса распространения вещества в плоской 
постановке задачи погрешность оценки максимальной концентрации 
вещества и его общего количества в контрольном створе составит не более 
5 % при сравнительно небольшом объеме расчетов, если: при f = 0 
начальное количество колец в пятне загрязнения принять равным 2-3; при f 
= 0,1 – 3-4 и при f = 0,2 – 4-5. 

В этом случае ожидаемое количество шагов во времени до 
контрольного створа равно соответственно 40-90, 90-160 и 160-250.  

В пространственной постановке задачи оптимальное количество слоев 
по глубине, необходимое для расчетов при различных значениях f, 
составит 2-3. 

В этом случае ожидаемое количество шагов во времени до 
контрольного створа равно соответственно 40-90.  
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Як і будь-яка інша, рекреаційна галузь ґрунтується на використанні 

певних ресурсів, які традиційно називають рекреаційними ресурсами. 
Регіон, що бажає стати популярним туристичним напрямком, повинний 
володіти унікальними природними та культурними комплексами і 
пропонувати їх на туристський ринок. Саме все це притаманне Одеській 
області. Вона має в своєму розпорядженні наступні природно-рекреаційні 
ресурси: кліматичні; водні (ресурси Чорного моря та лиманів, ресурси 
річок, озер та ставків); бальнеологічні (мінеральні води; лікувальні грязі); 
рельєф як рекреаційний ресурс; біотичні; рекреаційні ресурси природно-
заповідного фонду, кожний з яких є самостійним об'єктом природного 
середовища, вимагає різнобічного підходу до вивчення, контролю стану і 
використання. За кількістю об'єктів культурної спадщини, Одеська область 
посідає друге місце в Україні після Львівської області, що свідчать про її 
величезний історико-культурний потенціал. Відповідно, дуже важливим 
завданням для успішного здійснення, планування та управління 
рекреаційною галуззю є оцінка кількісних і якісних характеристик цих 
ресурсів. 

Мета даного дослідження – на основі сукупної бальної оцінки 
рекреаційних ресурсів Одеської області дати порівняльну характеристику 
її адміністративних районів за їх рекреаційним потенціалом і визначити 
найбільш перспективні з них для сталого розвитку туризму в регіоні. 

Характеристиці рекреаційних ресурсів Одеського регіону 
присвячено досить багато публікацій. Однак, практично всі вони мають 
описовий характер. Віддаючи належне такому описовому підходу у 
вивченні рекреаційних ресурсів будь-якої території, хочеться відзначити, 
що він недостатній для оцінювання рекреаційного потенціалу будь-якої 
території, оскільки не дозволяє порівнювати територіальні комплекси між 
собою або визначати місце кожного в загальній їх системі за 
оцінювальною ознакою. Тому більш точна і детальна оцінка рекреаційних 
ресурсів окремих адміністративних районів області залишається 
актуальним завданням. 

На сьогоднішній день класичними роботами, присвяченими 
науковому дослідженню понять «туристські ресурси» та «рекреаційні 
ресурси», є праці М.П. Крачила (1987), О.О. Бейдика (1997, 2004), І.В. 
Смаля (2004), Н.В. Фоменка (2007). Ґрунтуючись на цих концептуальних 
засадах нижче розглянемо результати, які нами отримані в результаті 
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їхнього прикладного застосування щодо території Одеської області.  
Дослідження проводилося у декілька етапів. Першим кроком стало 

встановлення видів рекреаційних ресурсів, сприятливих для здійснення 
рекреації для різних видів туризму. Оскільки рекреаційні ресурси, а саме 
природні рекреаційні та культурно-історичні ресурси, є визначальними 
щодо розвитку рекреаційної галузі області, то нами буде здійснено бальну 
оцінку саме цих факторів.  

В цілому нами були вибрані наступні фактори та показники 
природно-рекреаційних ресурсів: кліматичні (середня температура повітря 
за липень, середня температура води, вологість, інтенсивність сумарної 
сонячної радіації, тривалість сонячного сяйва за рік, число днів з t≥15ºС, 
швидкість вітру, тривалість періоду можливої геліотерапії); ландшафтні 
(щільність розчленування, глибина розчленування, крутизна схилів, 
підступи до води; наявність і структура пляжів, берегів, мілини; 
розораність; оцінка естетичних якостей території, оцінка водоймищ); 
структурні елементи екологічної мережі (площі природно-заповідних 
територій, водно-болотних угідь, залісненість, залугованність, 
заболоченість території); наявність мінеральних вод та пелоїдів; історико-
культурних (насиченість території історико-культурними об’єктами – 
пам’ятками археології, історії, монументального мистецтва, 
містобудування та архітектури). 

Другий етап передбачав розробку оціночних шкал за окремими 
факторами рекреаційних ресурсів та розрахунок інтегральних оцінок. 
Правильний науково обґрунтований підхід до цього питання дасть 
можливість істотно покращити економічне становище окремих районів і 
області в цілому.  

На заключному етапі проводився комплексний аналіз отриманих 
результатів. 

За переліченими вище показниками були оцінені 26 
адміністративних районів Одеської області. Проведена бальна оцінка 
показала широкий вибір оцінюваних параметрів за всіма видами 
рекреаційних ресурсів. Сумарна кількість балів коливається в межах від 40 
(Котовський район) до 67 балів (Татарбунарський район). Виходячи з 
максимальної бальної оцінки (67 балів), було здійснено ранговий розподіл 
досліджуваної територій за комплексною оцінкою її рекреаційного 
потенціалу. Всі території відповідно до загальної суми набраних балів 
були розбиті на п'ять рангів: 

Ранги                                                                    Сумарна кількість балів 
I – дуже високий потенціал                                                63-68 
II – високий потенціал                                                         58-62 
III – вище середнього потенціал                                         52-57 
IV – середній потенціал                                                       46-51 
V – низький потенціал                                                         40-45 
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Ранговий розподіл ресурсного потенціалу рекреаційних ресурсів 

адміністративних районів Одеської області показав, що найбагатші 
приморські (5 з 26) райони області. Середні показники мають північні, 
північно-східні та південні (придунайські) райони (12 з 26). Бідними 
ресурсами володіють північно-західні та центральні райони (9 з 26). Все це 
свідчить про відносно високий рекреаційний потенціал усієї Одеської 
області і можливості подальшого розвитку рекреаційної галузі в регіоні. З 
цією метою необхідно розвивати, насамперед, екологічний та зелений 
туризм, а також розширювати існуючі та створювати нові рекреаційні 
території і зони.  

Також на основі оцінки атрактивності природно-рекреаційних та 
культурно-історичних ресурсів адміністративних районів нами були 
визначені наступні напрямки рекреаційної спеціалізації адміністративних 
районів: 

1) екологічний (Березівський, Кілійський, Савранський і 
Тарутинський райони); 

2) естетично-пізнавальний (Балтський і Кодимський райони); 
3) оздоровчо-пізнавальний (Арцизький, Болградський, 

Іванівський, Ізмаїльський і Саратський райони); 
4) комплексний, що поєднує в собі не менше трьох напрямків –

естетично-лікувально(оздоровчо)-туристський (Білгород-Дністровський, 
Біляївський, Комінтернівський, Овідіопольський і Татарбунарський 
райони).  

У Котовському і Ренійському районах доцільно розвивати 
екскурсійну діяльність. Ананьївський, Великомихайлівський, 
Красноокнянський, Любашівський, Миколаївський, Роздільнянський, 
Фрунзівський і Ширяївський райони не мають вираженого напрямку або 
не придатні для масового туризму. 

Комплексна бальна оцінка рекреаційних ресурсів дозволяє визначити 
рекреаційний потенціал території будь-якого рангу і порівнювати за цим 
показником різні території між собою. 

Аналіз територіального розміщення рекреаційних ресурсів Одеської 
області дозволив виявити нерівномірний характер їх розподілу і визначити 
адміністративно-територіальні райони найбільш перспективні для 
розвитку рекреації. 

Таким чином, проведена робота наочно відображає картину 
забезпеченості того чи іншого району Одеської області рекреаційними 
ресурсами, представлено рекреаційний потенціал складових регіону, а 
також можливості для подальшого розвитку як складових, так і комплексу 
в цілому.  
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г. Гродно, Республика Беларусь  

 
На сегодняшний день экологический мониторинг является 

неотъемлемой частью комплексного мониторинга биосферы и, наравне с 
оценкой качества окружающей среды, особое место занимает мониторинг 
здоровья населения. В связи с влиянием антропогенных факторов, 
вызывающих нарушение естественных процессов, выделяют различные 
медико-биологические аспекты действия неорганических и органических 
веществ на ткани, органы и организм в целом.  

Наиболее эффективным методом оценки состояния биологических 
объектов и его динамики на разных иерархических уровнях организации 
можно считать иммунологические методы. Традиционно 
иммунологические методы применяют в клинико-диагностических 
исследованиях при различных патологических состояниях человека. 
Однако современные научные данные свидетельствуют о том, что у всех 
исследованных животных одного класса иммунологические реакции во 
многом сходны. При изменении условий среды обитания, возникновении 
заболеваний или антигенного воздействия наблюдается достоверные 
изменения в составе и численности иммунокомпетентных клеток. Это 
позволяет использовать животных класса Млекопитающие (Classis 
Mammalia) в качестве модельных относительно человека. 

Наша работа являлась частным случаем использования 
иммунологических методов биоиндикации. Она базировалась на 
утверждении, что в основе проявления многих патологических состояний 
человека лежит нарушение липидного обмена, которое может быть связано 
с избыточным потреблением холестерола и его производных. Домовая 
мышь (Mus musculus) послужила модельным объектом.  

Для подтверждения существования заболеваний, в основе которых 
лежат экологические индукторы, и поиска ранних маркеров, проведен 
эксперимент влияния на организм представителя класса Млекопитающие 
(Classis Mammalia) пищи с избытком холестерола. Результаты 
рассматривались на различных уровнях организации живой материи: 
организменном, органном, тканевом и клеточном. 

Был поставлен опыт, который заключался в ежедневном кормлении 
опытной группы мышей (Mus musculus) источником повышенного 
содержания холестерола - обжаренной куриной печени.  

Забор крови производился ежемесячно у двух групп мышей из 
хвостовой артерии. Мазки крови окрашивались по Романовскому, 
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заражались латексными частицами и микроскопировались, далее 
производился подсчет фагоцитарного индекса Гамбургера. Длительность 
опыта составила три месяца после наступления половой зрелости всех 
животных. Результаты сравнивались с таковыми из контрольной группы. 

В итоге определены следующие отклонения в общем состоянии 
домовых мышей (Mus musculus) опытной группы, питавшейся пищей с 
избытком холестерола: сонливость и малоподвижность, притупление 
инстинкта самосохранения, выпадение шерсти, быстрый набор массы тела, 
что видно из  табл. 1, и повышенную жажду у животных.  

 
Таблица 1 - Изменения массы тела  домовой мыши (Mus musculus) 

мыши вес до начала 
опыта, г 

вес после первого 
месяца, г 

вес после второго 
месяца, г 

1 28 32 31 
2 26 27 29 
3 26,5 26 34 
4 25 32 36 
5 26,3 29,5 34,6 
6 23 28 31 
7 22,6 25 32,4 
8 27,4 29 30 
9 25 32 36 
 
При дальнейшем кормлении пищей, содержащей избыток 

холесторола, наблюдалась летальность 100 % опытной группы, что видно 
из табл. 2. 

 
Таблица 2 - Изменение смертности домовой мыши (Mus musculus) 

мыши падеж, сутки 
1 0 
2 0 
3 0 
4 68 
5 75 
6 64 
7 72 
8 76 
9 64 

 
 
Данные наблюдения позволили судить о видимых проявлениях 

патологического состояния на организменном уровне. 
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Установлено прямое влияние пищи с избытком холестерола на 

фагоцитарный индекс домовой мыши (Mus musculus). Выявлена 
отрицательная корреляционная зависимость между количеством 
холестерола и фагоцитарным индексом у двух групп (коэффициент 
Спирмена составил -0,7, данные достоверны на уровне значимости              
p = 0,05). Результаты вскрытия умершего животного и сопоставления их с 
нормой свидетельствуют о нарушениях в печени, селезенке и сердце, что 
подтверждает гипотезу значительного влияния холестерола на 
кровеносную систему класса Млекопитающие (Classis Mammalia) в целом. 

Также было принято решение проверить данную закономерность в 
отношении человека. Были взяты десять проб крови из вены людей с 
заведомо повышенным уровнем общего холестерола в крови. После 
измерения фагоцитарного индекса образцов были выявлены следующие 
результаты: выявлены достоверные различия измеренного фагоцитарного 
индекса от нормального показателя, взятого из литературы, а также слабая 
отрицательная корреляционная зависимость между изменением показателя 
фагоцитарного индекса и концентрацией общего холестерина в крови 
человека (эмпирический коэффициент корреляции составил - 0,033, 
данные достоверны на уровне значимости p = 0,05). 

Описанные изменения в организме домовой мыши (Mus musculus) на 
ранних стадиях развития патологического состояния на различных 
уровнях организации живых структур подтверждают утверждение, что в 
основе проявления многих патологических состояний представителей 
класса Млекопитающие (Classis Mammalia) лежит нарушение липидного 
обмена, которое может быть связано с избыточным потреблением 
холестерола и его производных.  

Уменьшение фагоцитарного индекса под действием пищи, 
содержащей избыток холестерола, настолько показательное изменение и 
чувствительный параметр, что данное наблюдение целесообразно 
использовать в качестве индикатора нарушения липидного обмена и путей 
утилизации холестерола в целом у всех представителей класса 
Млекопитающие (Classis Mammalia). Результатом проведенной работы 
является вывод о том, что изменение фагоцитарного индекса может 
служить маркером экологически индуцированного патологического 
состояния организма, в данном случае, обусловленного приёмом пищи с 
избытком холестерола. При этом изменения можно рассматривать на 
различных уровнях организации живого: организменном (этологические 
реакции), органном (печень, селезенка и сердце), тканевом (кровь) и 
клеточном (фагоциты крови). 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА 

 
Д. А. Грабарева,  Н. В. Внукова, к.г.н., доц. 
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Существенное воздействие на окружающую природную среду 

оказывает обслуживающая автотранспорт инфраструктура: 
автозаправочные станции, станции технического обслуживания (СТО), 
склады горюче-смазочных материалов (ГСМ), автостоянки, гаражи и др. 
Из перечисленных объектов наибольшую потенциальную опасность для 
окружающей среды представляют АЗС. Автомобильная заправочная 
станция (АЗС) − это комплекс оборудования на придорожной территории, 
который предназначен для заправки жидким топливом транспортных 
средств. На территории Украины количество АЗС насчитывает примерно 
6320 и ежегодно их число увеличивается. На современных 
автозаправочных станциях зачастую сервис не ограничивается продажей 
топлива. Часто на таких станциях имеется небольшой магазин, реже − 
закусочная, а также банкомат, мойка, станция технического обслуживания 
и т.п. На АЗС заправляются тысячи автомобилей, оставляя после себя 
дорожную грязь, остатки нефтепродуктов и масел, а также продукты 
износа автошин. Все это негативно сказывается на окружающей среде и 
вызывает превышение уровня предельно допустимых концентраций 
опасных компонентов в близлежащих водоемах и почвах. 

Основными воздействиями на окружающую среду при эксплуатации 
АЗС являются: 1)   испарения нефтепродуктов из резервуаров;                    
2)  испарения при заполнении бензобаков автомобилей; 3) испарения 
нефтепродуктов от объектов очистных сооружений; 4)  выбросы 
отработавших газов автотранспорта; 5) аварийные и непреднамеренные 
разливы нефтепродуктов на территории АЗС. 

На сегодняшний день в Украине функционируют такие крупнейшие 
сети АЗС: «Укрнафта»;«Западная нефтяная группа» 
(«WOG»);«Галтафтогаз» («ОККО»); «Лукойл-Украина» («Лукойл»); 
«Альянс-Холдинг» («Shell»);«Татнефть-Укрнефтепродукт» («Татнефть»). 

Кроме того, на рынке присутствуют также региональные сети АЗС и 
отдельные заправки, которые арендуют известные бренды. Максимальное 
распространение и количество АЗС имеет сеть «Укрнафта», а 
минимальное – «Татнефть».  

АЗС в процессе своей эксплуатации является источником загрязнения 
окружающей природной среды. Опасность АЗС нужно рассматривать во 

78



влиянии не только точечных объектов, а и их расположении в 
пространстве.  Существуют нормативные расстояния размещения таких 
объектов, в зависимости от категории дороги, которые регламентируются 
государственными строительными нормами. Согласно которым 
необходимое расстояние между АЗС на дорогах I-а, I-б категорий – от 15 
до 20 км (для каждого направления движения), II категории – от 35 км до 
40 км, III категории – от 50 км до 60 км, IV и V категорий – от 60 км до 80 
км. Кроме того, есть расчетные методики определения необходимого 
количества АЗС на участке дороги в зависимости от конкретных условий 
эксплуатации трассы. Но при этом размещение заправок зачастую 
происходит бессистемно и только с учетом экономической выгоды. 

Целью данного исследования являлась оценка рациональности 
расположения АЗС на уже эксплуатируемом участке дороги и обоснование 
эффективности использования нормативных и расчетных методов для 
этого. 

 Объектом исследования являлся участок магистральной 
автомобильной дороги М 03 Киев-Харьков-Довжанский, протяженностью 
48 км от города Харькова до районного центра города Валки. 
Автомобильная дорога М 03 относится к магистральным автомобильным 
дорогам государственного значения и является частью европейской 
автомобильной дороги Е-40. По ней осуществляются транспортные связи 
как между регионами государства так и международные пассажиро- и 
грузоперевозки. 

В рамках данного исследования был проведен расчет определения 
количества АЗС и расстояния между ними на исследуемом участке дороги. 
В итоге были получены следующие результаты расчетов, нормативные 
значения и результаты фактических измерений учета количества АЗС.  
Фактические значения превышают нормативно-допустимые в 4 раза, а 
расчетные – в 2,6 раза, что является не допустимым, так как АЗС 
представляют собой объекты, несущие угрозу экологической 
безопасности. Тесное расположение автозаправочных станций в 
пространстве усиливает их негативное влияние на окружающую среду.  

По официальной информации компании уделяют значительное 
внимание вопросам охраны здоровья, безопасности и охраны окружающей 
среды и для этого разрабатываются необходимые программы и процедуры, 
которые полностью отвечают требованиям украинского законодательства 
или превосходят их, но при этом требование по обеспечению 
рациональности размещения объектов автозаправочных станций в 
зависимости от экологических требований не учитывается, что может в 
дальнейшем привести к серьезным экологическим последствиям. 
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На территории Республики Беларусь фитопатогенные микромицеты  
городских экосистем изучены недостаточно. Данная проблема является 
актуальной и требует пристального внимания, поскольку результаты 
подобных исследований могут быть использованы при инвентаризации 
микобиоты Беларуси, при ведении микологического мониторинга в 
урбоэкосистемах и прогнозировании воздействия фитопатогенов городов 
на другие экосистемы. 

Целью данной работы являлось комплексное изучение 
фитопатогенных микромицетов юго-западной части г. Минска. 
Обозначенная территория является местом нахождения многочисленных 
авто- и железнодорожных магистралей, где имеется наибольшая 
вероятность проникновения с южных и западных регионов новых для 
территории г. Минска фитопатогенных микромицетов.  

Работа выполнена в 2010-2011 гг. в рамках темы НИР кафедры 
ботаники БГУ «Современное состояние разнообразия высших растений и 
фитопатогенных микромицетов как основа мониторинга флоры и 
микобиоты центральной части Белорусской гряды». В работе 
использованы детально-маршрутный и стационарный методы 
микологических и фитопатологических исследований. Для оценки 
встречаемости микромицетов применена шкала встречаемости Гааса 
(Великанов и др., 1980). Степень поражения органов определена по 
соответствующей шкале в баллах (Хохряков и др., 1984). Идентификация 
фитопатогенных микромицетов проведена по определителям и 
монографиям отечественных и зарубежных авторов. Собранный материал 
хранится в гербарии Белорусского государственного университета 
(MSKU). 

В итоге проведения исследований идентифицировано 49 видов 
фитопатогенных микромицетов из 25 родов, 12 семейств, 7 порядков, 5 
классов, 4 отделов (Oomycota, Ascomycota, Basidiomycota и Deuteromycota), 
2 царств. 

Анализ полученных результатов исследования показал, что 
наибольшее число (18 видов, или 36,7 %) микромицетов принадлежало к 
порядку Uredinales отделa Basidiomycota. В естественных и искусственных 
фитоценозах среди выявленных фитопатогенов наиболее богат видовой 
состав грибов рода Puccinia – 8 видов (16,3 %).  
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Менее многочисленны в сборах представители отделов Ascomycota 
(16 видов, или 32,7 %), Deuteromycota (10 видов, или 20,4 %) и Oomycota   
(5 видов, или 10,2 %), некоторые роды которых представлены одним 
видом, например, Sawadaea, Cercospora, Albugo и др.  

Мучнисторосяные грибы представлены в сборах 13 видами, 
гифомицеты – 8 видами. Количество видов других зарегистрированных 
грибов составило от 5 до 1 вида. 

Среди выявленных грибов по числу видов на первое место выходят 
облигатные паразиты – 37 видов (75,5 %). Они представлены 
грибоподобными организмами из порядка Peronosporales, 
мучнисторосяными, спорыньевым и ржавчинными грибами. 

Являясь микромицетами филлопланы, обнаруженные патогены 
вызывали следующие болезни растений: пероноспороз, мучнистая роса, 
черная пятнистость, чехловидная болезнь, ржавчина, рамуляриоз, 
септориоз, кладоспориоз, церкоспороз, фузариоз, парша. Встречаемость 
выявленных фитопатогенов колебалась от 1 балла (единично) до 5 баллов 
(всюду часто).  

Повсеместно и часто встречались следующие виды: Golovinomyces 
cichoracearum (DC.) V.P. Heluta, G. sordidus (L. Junell) V.P. Heluta, Erysiphe 
alphitoides (Griffon & Maubl.) U. Braun & S. Takam., E. palczewskii (Jacz.) U. 
Braun & S. Takam., E. trifolii Grev., E. adunca (Wallr.) Fr. Единично были 
представлены такие виды, как Cronartium flaccidum (Alb. & Schwein.) G. 
Winter на Paeonia albiflora Pall., Erysiphe heraсlei DC. на Pastinaca sylvestris 
Mill. 

Степень поражения растений фитопатогенными микромицетами 
зарегистрирована от 1 балла (депрессия болезни) до 4 баллов 
(эпифитотия). Наибольшая степень поражения растений была вызвана 
такими видами грибов, как Erysiphe adunca (Wallr.) Fr., E. heraсlei DC., 
Golovinomyces cichoracearum (DC.) V.P. Heluta, G. sordidus (L. Junell) V.P. 
Heluta, Sawadaea tulasnei (Fuckel) Homma. 

На манжетке остролопастной (Alchemilla acutiloba Opiz) совместно 
паразитировали фитопатогенные микромицеты Peronospora alchemillae 
G.H. Otth и Podosphaera aphanis (Wallr.) U. Braun & S. Takam. из 
различных порядков (Peronosporales и Erysiphales соответственно), образуя 
двухкомпонентный фитопатокомплекс. 

Новыми, ранее не указываемыми в списках микобиоты для 
урбанизированной территории, охваченной нашими исследованиями, 
являются 3 вида фитопатогенных микромицетов; среди них 1 вид 
базидиальных (Cronartium flaccidum (Alb. & Schwein.) G. Winter) и 2 вида 
несовершенных (Septoria chelidonii Desm., S. chrysanthemella Cavara) 
грибов. 

Схожий видовой состав растений-хозяев, однотипность условий их 
произрастания и антропогенного прессинга в городах приводят к сходству 
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видового состава фитопатогенных микромицетов как в г. Минске, так и на 
других урбанизированных территориях Беларуси (Гапиенко и др., 2006; 
Поликсенова и др., 2008; Храмцов, Шишея, 2008; Храмцов, Гончар, 2010; 
Храмцов, Савина, 2011).  

Выявленные фитопатогенные микромицеты  трофически связаны с 
культурными и дикорастущими двудольными покрытосеменными 
растениями 43 видов, 42 родов и 23 семейств. Хозяева микромицетов-
паразитов отнесены к 13 видам (30,2 %) деревьев и кустарников, 30 видам 
(69,8 %) травянистых растений. В сборах чаще всего представлены 
пораженные микромицетами растения семейств Asteraceae и Rosaceae (по 6 
видов), Fabaceae (5 видов).  

Из числа растений, культивируемых на территории, охваченной 
исследованиями, повсеместное и интенсивное поражение фитопатогенами 
наблюдалось у Fragaria × magna Thuill. (белая пятнистость), Сerasus 
vulgaris Mill. (ржавчина), Malus domestica Borkh. (парша), Lycopersicon 
esculentum Mill. (кладоспориоз), Rumex acetosa L. (рамуляриоз) и др. Среди 
древесно-кустарниковых растений повсеместно поражались Quercus robur 
L., Sambucus rasemosa L., Salix caprea L., Acer platanoides L. и др. На 
обследуемой территории отмечалось поражение лекарственных растений 
Sorbus aucuparia L., Quercus robur L., Plantago major L. и др. Среди 
пораженных цветочно-декоративных и плодово-ягодных культур в юго-
западной части г. Минска зафиксированы Сerasus vulgaris Mill., Malus 
domestica Borkh., Fragaria × magna Thuill.  

На территории, охваченной исследованиями, были выявлены 6 
чужеродных видов фитопатогенных микромицетов из 4 родов, семейств, 
порядков, классов, отделов, 2 царств: Hyaloperonospora parasitica (Pers.) 
Constant. (на Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., во многих местах, степень 
поражения: 1 балл), Erysiphe palczewskii (Jacz.) U. Braun & S. Takam. (на 
Caragana arborescens Lam., всюду часто, степень поражения: 4 балла), E. 
vanbruntiana (W.R. Gerard) U. Braun & S. Takam. (на Sambucus rasemosa L., 
всюду часто, степень поражения: 4 балла), Puccinia komarovii Tranzschel 
(на Impatiens parviflora DC., неравномерно, степень поражения: 2-3 балла), 
P. punctiformis (F. Strauss) Röhl. (на Cirsium arvense (L.) Scop., во многих 
местах, степень поражения: 4 балла), Passalora fulva (Cooke) U. Braun & 
Crous (на Lycopersicon esculentum Mill., во многих местах, степень 
поражения: 2 балла). 

Выявленный нами видовой состав фитопатогенных микромицетов на 
территории, охваченной исследованиями, не является исчерпывающим. 
При дальнейшей работе список патогенов и их питающих растений может 
быть пополнен. 
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К.Д. Гусєва, А.І. Конькова, Т.А. Сафранов, д.г.-м.н, проф. 
Одеський державний екологічний університет, Україна 

 
 
 Гігієнічну оцінку безпечності та якості питної води проводять за 
показниками епідемічної безпеки, санітарно-хімічними  та радіаційними 
показниками. Під час вибору водного джерела та технології 
водопідготовки у разі будівництва чи реконструкції підприємства питного 
водопостачання населення слід надавати перевагу джерелам та 
технологіям, що забезпечать виробництво питної води з оптимальним 
вмістом мінеральних речовин за показниками фізіологічної повноцінності 
мінерального складу питної води. ДСанПіН 2.2.4–400–10 пред’являють 
такі вимоги до показників фізіологічної повноцінності мінерального 
складу питної води: сухий залишок -  200 - 500 мг/дм3; загальна жорсткість  
– 1,5 - 7,0 ммоль/дм3; загальна лужність – 0,5 - 6,5 ммоль/дм3; кальцій  – 25 
- 75 мг/дм3; магній   – 10 - 50 мг/дм3;  кальцій  – 2 - 20 мг/дм3; калій   – 2 - 
20 мг/дм3; йод  –          20 - 30 мкг/дм3; фториди -  0,7 – 1,2 мг/дм3 [1].    

Стабільність хімічного складу організму – одна з найважливіших і 
обов’язкових умов його нормального функціонування. Відхилення вмісту 
хімічного елементу в організмі від норми, зумовлене екологічними, 
кліматичними, географічними, професійними та іншим факторами або 
захворюваннями призводить до порушення здоров’я. Як відомо, різкий 
дефіцит або надлишок хімічного елементу у природі приводить до 
захворювань біоти і людей. Як відмічено фахівцями Всесвітньої організації 
охорони здоров'я, дефіцит цих хімічних  елементів  практично не 
компенсується харчовими продуктами, питна вода є головним джерелом їх 
надходження в організм [2].  
 Метою даної роботи є оцінка забезпеченості питних вод Одеської 
промислово-міської агломерації (ПМА) компонентами, які визначають 
фізіологічну повноцінність їх мінерального складу. Оцінку фізіологічної 
повноцінності мінерального складу питних вод Одеської агломерації 
здійснено на основі даних центральної хіміко-бактеріологічної лабораторії 
філії «Інфоксводоканал», а також даних лабораторного контролю проб 
підземних вод  із верхньосарматського водоносного горизонту (бюветів) у 
м. Одесі за 2001-2011 рр. (матеріали Державного підприємства УНДІ 
Медицини транспорту МОЗ України та Одеської обласної СЕС). Крім того, 
були використані дані із опублікованих джерел інформації.  

Практично всі показники фізіологічної повноцінності мінерального 
складу питної води системи централізованого водопостачання Одеської 
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промислово-міської агломерації відповідають нормативним вимогам за 
винятком вмісту фторидів. Середні концентрації фторидів  в річковій воді 
незалежно від сезонної водності (середньорічна концентрація 0,281 ± 0,034 
мг/дм3) і у воді, яка подається до водогону після водоочисній станції  
(ВОС) «Дністер», не досягають нормативного значення (0,7-1,2 мг/дм3). 
При цьому необхідно зазначити, що після обробки на ВОС «Дністер» 
концентрація фторидів  ще більше зменшується. 

Оскільки у складі сухого залишку, крім мінеральних компонентів, 
можуть міститися органічні речовини, то їх порівняльна оцінка достатньо 
умовна (середні значення сухого залишку зазвичай перевищують середні 
значення загальної мінералізації). Слід зазначити, що після водопідготовки 
середньорічні значення мінерального складу води: загальна мінералізація  
(286,3 ± 16,2 → 285,3 ± 16,0 мг/дм3), загальна  жорсткість (4,35 ± 0,31 → 
4,30 ± 0,30 ммоль/дм3) практично не змінюються і знаходяться в межах 
статистичної похибки. При цьому дещо зменшується загальна  лужність  
(3,28 ± 0,18 → 3,17 ± 0,14 ммоль/дм3). Зміна загальна  лужності  і величини 
рН пов’язана з процесом гідролізу коагулянту (сульфату алюмінію). У 
цьому  процесі  утворюються  іони  водню,  які  знижують значення рН               
і загальна  лужність [3].  

Міжпластовий водоносний горизонт (ВГ)   верхньосарматського ярусу  
міоцену  є основним додатковим джерелом питного водопостачання 
Одеської агломерації і широко експлуатується в бюветних комплексах. На 
переважній частині території Одеської агломерації підземні води 
верхньосарматського водносного ВГ  прісні і слабо солонуваті  води 
(мінералізація  1-1,5 г/дм3). Найбільший характерний діапазон 
мінералізації складає 0,8-1,2 г/дм3,  але у  північної  частині Одеси  
мінералізація вод верхньосарматського ВГ  досягає 3-5  г/дм3. Природно, 
що просторова зональність вод верхньосарматського ВГ на території 
Одеської агломерації не могла не позначитися на показниках фізіологічної 
повноцінності їх мінерального складу, що підтверджується даними 
лабораторного контролю проб із бюветних комплексів до і після  
очищення [4].  

Середнє значення сухого залишку в водах верхньосарматського ВГ до 
очистки знаходиться в діапазоні  707,8-4046 мг/дм3, що декілька перевищує 
нормативне значення цього показника (200-500 мг/дм3). Але після очистки 
в деяких бюветних комплексах (Адміральський проспект, вул. ак. Глушка, 
парк імені Горького) величина сухого залишку досягає нормативних 
значень (358-496 мг/дм3), за винятком проби води з бювету у 
Прохорівському сквері, де значення сухого залишку трохи більше за 500 
мг/дм3.  

Загальна лужність  лише у води  з бювету у Дюковському парку 
дорівнює 7,1 ммоль/дм3, що  трохи вище за норматив (7,0 ммоль/дм3).  
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Вміст Ca2+ у підземних водах  до очищення,  в одному випадку (бювет 
у Дюківському парку) вищий (256,5 мг/дм3) та ще в одному випадку 
(бювет на вул. ак. Глушка) – нижчий  (8 мг/дм3) за нормативне значення, 
але після очистки практично в водах з усіх бюветів вміст Ca2+ нижче за 
нормативне значення (25-75 мг/дм3).   

Вміст Mg2+ у підземних водах  до очистки в одному випадку (бювет у 
Дюківському парку) вищий (211,58 мг/дм3), але після очищення в водах з 
деяких бюветів знижені нижчий за  нормативне значення (10 мг/дм3).   

Велична загальної жорсткості у вихідної води в бюветах, 
розташованих у Дюківському парку (15,1 ммоль/дм3) і Прохорівському 
сквері (7,4 ммоль/дм3) вища, а в воді з бювету на вул. ак. Глушка нижча 
(0,8 ммоль/дм3) за мінімальне нормативне  значення (1,5 ммоль/дм3). Після 
очистки значення ЗЖ в водах із деяких бюветів (6 станція В. Фонтану, 
Адміральський проспект, парк Перемоги) нижче за нормативне значення. 

Вміст фторидів у всіх пробах води із верхньосарматського ВГ нижче 
нормативного діапазону (0,7-1,2 мг/дм3).   

Якщо Na+ розглядати як санітарно-токсикологічний показник, то у всіх 
пробах води до очистки (за виключенням бювету у Дюківському парку) 
вміст його знаходиться в межах норми (<  200 мг/дм3). В очищених водах з 
бюветних комплексів вміст Na+  складає 74,41-92,22 мг/дм3, тобто немає 
жодної проби, де концентрація Na+ відповідала б вимогам щодо 
фізіологічної повноцінності мінерального складу питної води за цим 
показником (2-20 мг/дм3). Такого рівню концентрації (5 мг/дм3) відмічені в 
окремих пробах ПВ для K+. 

Немає даних щодо вмісту йоду, але судячи із гідрогеохімічних 
властивостей ПВ верхньосарматського водоносний горизонт, навряд чи 
вміст йоду  може бути в межах фізіологічної норми (20-30 мкг/дм3). 
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕМІСІЙ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ 
ВІД СПАЛЮВАННЯ НАСЕЛЕННЯМ ТВЕРДИХ ВИДІВ ПАЛИВА 

У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
 

О.Я. Данило 
Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна  

 
Зміна клімату є однією з найгостріших проблем людства на сьогодні. 

Однією з причиною таких змін є зростання емісій парникових газів в 
атмосферу. З розвитком людського суспільства потреби населення у 
споживанні різних видів енергії зросли. Частина потреб задовольняється 
спалюванням викопних видів палива, що супроводжується емісіями 
парникових газів. Міжнародною групою експертів зі змін клімату 
розроблено методики інвентаризації парникових газів [1], однак ці 
методики не в повній мірі враховують територіальне розміщення джерел 
емісій, специфіку використовуваного палива, густоту населення та інші 
важливі параметри. 

Емісії парникових газів у житловому секторі виникають внаслідок 
спалювання населенням природного та скрапленого газу, кам’яного 
вугілля, дров, торф’яних брикетів та напівбрикетів, та становлять близько 
10% від сумарних емісій [2]. На рівні області емісії від спалювання 
твердих видів палива (кам’яного вугілля, дров для опалення, торф’яних 
брикетів та напівбрикетів) становлять 20% від усіх викидів парникових 
газів у цьому секторі. Саме тому розроблення підходів, математичних 
моделей та геоінформаційної технології для просторової інвентаризації на 
регіональному рівні емісій вуглекислого газу, метану та закису азоту, 
зокрема в житловому секторі, є актуальним науковим завданням. 
Представлене дослідження присвячене просторовому аналізу емісій від 
спалювання твердих видів палива у Рівненській області. 

При здійсненні інвентаризації парникових газів, спричинених 
спалюванням населенням кам’яного вугілля, дров для опалення, торф’яних 
брикетів та напівбрикетів, загалом неможливо знайти емісії на рівні 
окремого будинку чи квартири [3]. Крім того, інформація на такому рівні 
не є необхідною, оскільки дослідження необхідно здійснювати на рівні 
елементарних об’єктів певного розміру (наприклад, 2 км х 2 км). Саме 
тому джерелами емісій парникових газів вважаємо території населених 
пунктів Рівненської області. 

Кам’яне вугілля, дрова для опалення, торф’яні брикети та 
напівбрикети використовуються населенням як в міських поселеннях, так і 
в сільських населених пунктах. В основному ці види палива 
використовуються споживачами там, де відсутня централізована система 
теплопостачання. Тому статистичні дані про споживання цих видів палива 
розподіляємо по елементарних об’єктах пропорційно до кількості 
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населення з врахуванням частки житлової площі, що необладнана 
опаленням. Результати реалізації такого підходу зображено на рис. 

Дані про споживання палива населенням у статистичних збірниках 
[4, 5] наведено тільки на рівні області, тому в процесі інвентаризації ці дані 
дезагрегуємо по адміністративних районах та елементарних об’єктах. 

Просторову інвентаризацію парникових газів здійснено з використан-
ням математичної моделі, яку спрощено можна подати у вигляді 

 де  - емісія -го парникового газу від 

спалювання -го виду палива в межах 

,,,,, Δ∈⋅= δδδδ
G
ii

G
i AME

i

G
iE δ, G

δ -ї елементарної ділянки,  - 
множник, який відображає кількість спожитого -го виду палива в 

δ,iM
i δ -й 

елементарнй ділянці і є функцією ряду параметрів, що характеризують 
стан забезпечення житлової площі опаленням, δ  - коефіцієнт емісі G -

го парникового газу при спалюванн i -го виду палива; 

 AG
,i ї 

і { },...2δ,1δ=Δ  - 
множина елементарних ділянок, на які розділено територію регіону.  

 
Рис. - Сумарні питомі емісії CO2, CH4 та N2O від спалювання 

кам’яного вугілля, торф’яних брикетів та дров, 
 реалізованих населенню на території Рівненської області  

(кг/км2; в СО2-еквіваленті; 2 км х 2 км; 2009 р.) 
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Загальний алгоритм розподілу даних про обсяги споживання кожного 
виду палива населенням Рівненської області по елементарних об’єктах 
полягає в реалізації наступних кроків: 

1) загальнообласні дані про споживання палива розподіляють по 
адміністративних районах обернено пропорційно до показника 
«обладнання житлової площі в житлових будинках, нежилих будівлях 
центральним опаленням» окремо для міської та сільської місцевості; 

2)  для кожного адміністративного району виділяють населені пункти 
міського типу та сільські поселення; 

3) дані про спожите паливо населенням для кожного району 
розподіляють по міських та сільських поселеннях пропорційно до кількості 
населення. 

Після дезагрегації даних про спожите паливо обчислюємо емісії 
парникових газів у кожній елементарній ділянці. Результати такого 
оцінювання отримуємо у вигляді георозподіленої бази даних, на основі 
якої побудовано шар цифрової карти на рис. 1. Найбільші питомі емісії 
спостерігаються у Острозькому, Рівненському та Дубровицькому районах. 

Запропонована геоінформаційна технологія просторової 
інвентаризації емісій парникових газів від спалювання населенням 
кам’яного вугілля, дров, торф’яних брикетів та напівбрикетів у Рівненській 
області дає змогу здійснити числові експерименти та отримати результати, 
які відображають внесок кожної окремо взятої ділянки території в загальні 
процеси емісії. Такий підхід дає можливість аналізувати емісії на рівні 
елементарних об’єктів та буде вкрай корисним для планування 
природоохоронних заходів. 
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ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН МЕЛІОРОВАНИХ ЗЕМЕЛЬ 
В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 
О.М. Данкович, Л.М. Архипова, доц. 

 Приватний вищий навчальний заклад «Галицька академія», 
м. Івано-Франківськ,Україна   

 
Одним із засобів покращення ґрунту є меліорація. Тобто роботи, 

спрямовані на поліпшення хімічних і фізичних властивостей ґрунту, 
обводнення пасовищ, створення захисних лісових насаджень, поліпшення 
земель з несприятливим водним режимом та інженерно-геологічними 
умовами, проектування, будівництво і експлуатація меліоративних систем, 
включаючи наукове, організаційне та виробничо-технічне забезпечення 
цих робіт. Необхідність меліорації земель в Україні обумовлена 
природними умовами, несприятливими для організації стабільного 
сільськогосподарського виробництва. Так, у південних областях в 
середньому кожний третій рік є посушливим; у Лісостепу і Степу протягом 
вегетаційного періоду у дев’яти роках з десяти бувають бездощові періоди 
тривалістю 20 - 30 днів, в Південно-Східній частині Степу такий період 
збільшується до 80 - 100 днів. Високі температури, нерегулярні атмосферні 
опади, низька відносна вологість повітря спричиняють значні збитки у 
сільськогосподарському виробництві. 

Західні і північні області розташовані у перезволоженій зоні, де річна 
сума опадів перевищує сумарне випаровування. У зоні Полісся, в умовах 
відносно високої густоти населення, орні землі, значна частина яких 
постійно чи періодично затоплена або перезволожена, складають 30 - 40% 
від загальної площі земельних угідь. В останні роки тут спостерігаються 
значні паводки та повені, внаслідок чого знищується близько третини 
врожаю. 

 Отже, створити і підтримувати стабільну базу продовольства та 
сировини для промисловості у нашій країні без меліорації земель 
практично неможливо. Саме тому протягом багатьох років держава 
надавала великого значення меліорації земель, вкладаючи у її розвиток 
значні капіталовкладення. 

Згідно даних комплексної оцінки меліоративний та технічний стан 
зрошуваних сільськогосподарських (с/г) угідь в Закарпатській області 
характеризується таким чином : з загальної площі 875 га не поливалось 875 
га, в тому числі з причини відсутності поливної техніки в господарствах - 
875 га; згідно оцінки меліоративний стан зрошуваних 
сільськогосподарських угідь - задовільний. Для покращення технічного 
стану зрошуваних земель пропонуються заходи по підвищенню 
водозабезпеченості земель,шляхом доповнення необхідної кількості 

89



поливної техніки в господарствах області, які не потребують комплексної 
реконструкції та будівництва і перевлаштування КДМ на площі 875 га. 

Всього по Закарпатській області  – 183,7 тис. га осушених земель, в 
тому числі 168,4 тис. га с/г угідь. Майже 80 % площ меліоративні системи 
мають закритий дренаж, і складають 148,6 тис. га., відкритою мережею 20 
тис. га. На осушених землях не проводилися вкрай необхідні 
агромеліоративні заходи. Меліоративні канали заросли чагарниками та 
замулилися. Технічний стан внутрішньогосподарських осушувальних 
систем через збиткову діяльність більшості с/г виробників призводить до 
неспроможності виконання ними своєї основної функції – відведення 
надлишкових вод, а їх руйнування створює екологічну та техногенну 
безпеку. Під час паводків збільшуються зони і терміни затоплення с/г угідь 
та населених пунктів. Через незадовільний технічний стан меліоративної 
мережі в посушливі періоди не на всій площі використовуються за 
призначенням системи двосторонньої дії. Відкрита сітка каналів 
міжгосподарського значення складає 1339,4 км, та 
внутрішньогосподарського значення – 4868 км. Все це необхідно 
підтримувати в робочому стані. За рахунок державних коштів 
міжгосподарська мережа підтримується більш-менш у належному стані, 
чого не можна сказати про внутрішньогосподарську мережу, яка повинна 
забезпечуватися коштами з місцевих бюджетів, але коштів на ці цілі майже 
не виділяється, тому і погіршується технічний стан інженерної структури. 
Меліоративні канали замулюються і заростають чагарниковою 
рослинністю, руйнується гончарний дренаж і гідротехнічні споруди. 
Частина осушуваних земель потребує невідкладної реконструкції.  

В умовах Закарпаття с/г виробництво ускладнюється несприятливими 
кліматично-ґрунтовими умовами. Дерново-опідзолені оглеєні на алювії 
ґрунти, які є переважаючими в зоні меліоративних систем , періодично 
перезволожуються у зв’язку з надлишковою кількістю та нерівномірним 
розподілом опадів та несприятливими водно-фізичними властивостями. У 
цих умовах с/г виробництво потребує додаткових меліоративних заходів 
для стабілізації і оптимізації ґрунтових режимів. Тому, разом з 
гідротехнічними меліораціями для покращення водно-фізичних 
властивостей і водно-повітряного режиму поверхнево перезволожених 
важких мінеральних ґрунтів осушених дренажем необхідно застосовувати 
глибоке розпушування. Згідно даних комплексної  оцінки меліоративний 
та технічний стан осушуваних с/г угідь характеризується таким чином:       
1)  в сприятливому стані – 0%;  2) в задовільному стані знаходилось 158 
447 га або 94 %; 3) в несприятливому стані 10 000 га або 6 %. 

В порівнянні з 2009 роком площа осушуваних сільськогосподарських 
угідь  з несприятливим меліоративним станом не змінилась. 

Несприятливий  меліоративний стан в області за 2010 рік формувався 
через недопустимі терміни відведення поверхневих вод. 
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Для покращення меліоративного стану осушуваних земель 
пропонується  виконати такі заходи: 

- реконструкцію на землях з несприятливим меліоративним станом на 
площі 10 000 га; 

- хімічну меліорацію на площі 98758 га. 
У 2010 р. площі, які потербують вапнування, становлять 59 %            

(с/г угіддя з середньокислим, сильнокислим і дуже сильнокислим ступенем 
кислотності грунтів). Порівняно з 2009 р. вони зменшились на 1 286 га за 
даними проведення планового кислотного обстеження, яке проводиться 
раз в п'ять років і в 2010 р. ними були  охоплені меліоровані землі 
В.Березнянського, Воловецького, Іршавського, Міжгірського, 
Перечинського, Рахівського, Тячівського, Хустського районів. 

Отже необхідною умовою високоефективного, екологічно безпечного 
використання зрошувальних земель стає розробка і впровадження 
комплексу заходів з управління родючістю зрошуваних земель, 
поліпшення їх агроекологічного стану та рівня використання. Цей 
комплекс повинен постійно адаптуватися до мінливості природних та 
антропогенних факторів з метою одержання максимально можливого 
прибутку при дотриманні вимог збереження земельних ресурсів, охорони 
ґрунтів і підтримання рівноваги природних процесів як у межах 
агромеліоративних ландшафтів, так і в біосфері в цілому.  

З метою відновлення природної рівноваги необхідно розглянути 
можливість ренатуралізації окремих меліорованих ділянок, тобто 
зменшення площ з осушувальною та зволожувальною мережею. Оскільки 
можливості збільшення площ зрошуваних та осушуваних угідь практично 
вичерпано, зусилля мають бути спрямовані на реконструкцію діючих 
систем, їх поліпшення, повсюдне створення систем із двостороннім 
регулюванням рівня ґрунтових вод, раціональне використання 
меліорованих земель, вдосконалення технологій зрошення. За умов 
упровадження платності водокористування та посилення дефіциту водних 
ресурсів перспективними є способи зрошення, які забезпечують економне 
використання води за рахунок її безпосередньої доставки в зону 
розміщення кореневої системи рослин. Це такі способи, як: високо- і 
низьконапірне краплинне зрошення, приповерхневе мікродощування, 
підпокрівельне мікродощування, дрібнодисперсне (краплинно-ін'єкційне) 
дощування рослин і краплинно-імпульсне дощування ґрунту. Ці способи 
визнані як безвідходні, екологобезпечні та низькоенергозатратні. Новітні 
технології краплинного зрошення на 30-40% зменшують витрати води (що 
надто важливо в умовах її дефіцитності), постійно підтримують 
необхідний водний режим ґрунту у прикореневій зоні, забезпечуючи тим 
самим збільшення врожаїв на 20-30%.  
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Подільський регіон має значні можливості щодо створення потужного 

рекреаційного комплексу. В першу чергу це стосується природно-
ресурсної бази та культурно-історичних ресурсів. Природні ландшафти для 
розвитку рекреації знаходяться майже на всій території та займають 
765,9 тис. га (10,9 % площі регіону). Особливе місце в рекреаційній 
привабливості належить лісовим та водним об'єктам. Площа лісів регіону 
становить 805,5 тис. га, що складає 10,4% площі лісових масивів України. 
Загальна довжина річок - 27,1 тис км (13,% від загального показника по 
країні). Найбільшими та найбільш використовуваними з рекреаційними 
цілями є річки Дністер, Південний Буг, Збруч, Случ, Горинь та інші. 
Значна частина річок регіону має довжину до 10 км, що підвищує 
рекреаційне значення території. З рекреаційною метою в регіоні 
використовуються ставки, їх кількість (5893) та площа водної поверхні 
(40,4 тис. га) є однією із найбільших в Україні. Об'єкти природно-
заповідного фонду займають площу 419,5 тис. га (6,9% площі регіону). У 
складі природних ресурсів варто виділити мінеральні лікувальні води, які 
сприяють розвитку санаторно-курортної рекреації, що розвинута у 
Хмільнику, Сатанові, Гусятині, Немирові та інших населених пунктах. У 
межах регіону знаходиться 19 родовищ мінеральних вод, загальні 
експлуатаційні запаси яких становлять 5,09 тис. м3/д, з них 
використовується всього 0,67 тис. м3. Надзвичайно великі перспективи має 
розвиток Збручанського родовища мінеральних вод типу «Нафтуся», що за 
своїми запасами є найбільшим у світі. Дослідженнями встановлено, що 
загальна потужність природно-ресурсного потенціалу регіону в розрахунку 
на один рік становить 20642,5 тис. осіб; у т.ч. санаторно-курортного 
лікування – 16226,7, короткострокової рекреації - 912, тривалої рекреації – 
3503,8 тис. осіб. Але рекреаційні послуги в середньому за рік надаються 
всього 90,0 тис. організованих рекреантів, що становить 4,8% від загальної 
їх кількості в Україні і 42,8 тис. екскурсантів (відповідно 3,5%) [1]. З 
початку 90-х років кількість рекреаційних закладів Подільського регіону 
щороку зменшується. Так, із 1993 року їх кількість зменшилась на 12 
закладів, місткість на 5,0 тис. місць, а кількість відпочиваючих в три рази. 
Зараз в регіоні функціонує 71 рекреаційний заклад загальною місткістю 
10,5 тис. місць. Серед закладів переважають санаторії (42 на 8,2 тис. місць) 
та санаторії-профілакторії (відповідно 22 і 1,3), один пансіонат з 
лікуванням, шість баз відпочинку. В регіоні функціонує лише два заклади 
короткострокового перебування на 0,3 тис. місць. Головним завданням 
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розвитку санаторної бази Поділля є реконструкція та підтримання в 
належному стані курорту «Хмільник», розширення курортів «Сатанів» та 
«Гусятин», а також перепрофілювання під санаторно-курортне лікування 
деяких турбаз, які розміщені в місцях із значними запасами мінеральних 
вод. Це дасть змогу без значних матеріальних і трудових затрат 
використовувати природні багатства, збільшити кількість відпочиваючих і 
розширити можливості пропозиції недорогого лікування і відпочинку. В 
зв'язку із відсутністю державного фінансування для реалізації цих заходів 
варто залучати інвестиції та кошти приватних організацій. 

Аналіз співвідношення кількості рекреаційних закладів, їх місткості та 
кількості відпочиваючих до відповідних показників в Україні показав, що 
в середньому регіон має меншу кількість та місткість закладів, ніж 
відпочиваючих у них. Хоча в натуральних показниках ці цифри незначні та 
далекі від середньоукраїнських, але в загальному це позитивний факт, який 
свідчить про тяжіння до регіону відпочиваючих. Щодо розміщення 
рекреаційних закладів на території регіону, то воно досить нерівномірне. В 
основному це одиничні, не пов'язані один з одним об'єкти або групи 
підприємств, що мають певні спільні елементи - шляхи сполучення, 
системи обслуговування тощо. Для регіону важливим є досягнення 
відповідності між природно-ресурсною складовою рекреаційного 
комплексу та його матеріально-технічним забезпеченням, особливо 
актуальним є залучення інвестицій для будівництва і перепрофілювання 
рекреаційних закладів. Важливе значення для розвитку рекреаційних 
закладів регіону має врахування потенційних потреб населення у 
відповідних закладах. 

Таким чином, за результатами дослідження визначено головні 
передумови розвитку рекреації в Подільському регіоні, а саме: 1) 
рекреаційні ресурси, в основному це сприятливі ландшафти, мінеральні 
лікувальні води, пам'ятки історії, культури, архітектури; 2) зручне 
геополітичне і транспортне положення; 3) відносно сприятлива екологічна 
ситуація; 4) соціально-економічні особливості регіону; 5) наявність 
радонових мінеральних вод. Основними завданнями ефективного розвитку 
РК Подільського регіону на найближчу перспективу є розробка ефективної 
регіональної рекреаційної політики, основним напрямом якої є 
формування рекреаційного комплексу, здатного задовольняти потреби 
населення регіону в санаторно-курортному лікуванні, туризмі та 
відпочинку, формування ринку конкурентно спроможних на 
міжнародному рівні рекреаційних послуг на основі ефективного 
використання наявних природних та культурно-історичних ресурсів із 
збереженням екологічної чистоти довкілля та забезпечення комплексного 
розвитку території. Важливим елементом рекреаційної політики є 
сприяння розвитку малого підприємництва як і в суто рекреаційній 
діяльності, так і у сферах пов'язаних з нею. 
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Деградація земель – природне або антропогенне спрощення 
ландшафту, погіршення стану, складу, корисних властивостей і функцій 
земель та інших органічно пов`язаних із землею природних компонентів. 
Серед освоєних земель найбільш схильні до ерозії орні землі. Найбільш 
інтенсивно ерозійні процеси виражені на правобережжі Дніпра. Тут ними 
охоплено від 30-70% сільськогосподарських угідь. Північна та східна 
частини Київської області характеризуються незначним розвитком 
ерозійних процесів, тут ними охоплено до 10% сільськогосподарських 
угідь. Ерозія як фактор деградації ґрунтового покриву і екологічної 
небезпеки оцінюється, перш за все, інтенсивністю змиву і обсягами 
переміщення ґрунтового субстрату. Середньорічний змив ґрунту з орних 
земель часто складає 10-15 т/га, а під просапними культурами подекуди 
досягає 20-30 т/га. Найбільший середньорічний розрахунковий змив ґрунту 
орних земель у Богуславському районі – 42,3 т/га, а в цілому для орних 
земель Київської області середньорічний змив становить 11,0 т/га. Ерозійні 
процеси руйнують родючий горизонт ґрунтів, знижують вміст в ньому 
органічних речовин, зменшують вміст азоту, фосфору, калію, 
мікроелементів та ін. В цілому за рік від ерозії втрачається близько 0,7 
млн. т. гумусу. Серед генетичних груп ґрунтів найбільш еродовані 
чорноземи, не дивлячись на значну їх протиерозійну стійкість. Це 
пояснюється інтенсивним їх використанням та давністю 
сільськогосподарського освоєння (табл. 1).  

 
Таблиця 1 -  Еродованість сільськогосподарських угідь Київської області у 

розрізі генетичних типів ґрунтів 
                   Змитих ґрунтів 

У тому числі Усього 
Слабо середньо сильно 

Найменування 
генетичних груп 
грунтів 

Загальна 
площа, га 

га % га % га % га % 
Дерново-підзолисті 261625 4688 1,8 4062 1,6 543 0,2 83 - 
Світло-сірі та сірі 109175 10750 9,8 5854 5,4 2968 2,7 1928 1,7 
Темно сірі і 
чорноземи опідзолені 162918 37503 23,0 23001 14,1 8422 5,2 6080 3,7 

Чорноземи типові 673741 92152 13,7 60552 9,0 21215 3,2 10385 1,5 

Чорноземи на пісках 1365 737 54,1 629 46,1 54 4,0 54 4,0 

Разом 602824 145830 24,2 94098 15,6 33202 5,5 18530 3,1 
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У табл. 2 наведені данні про якість ґрунтів сільськогосподарського 
призначення станом на 01.01.2010 р. 

Значну небезпеку для земельних угідь представляють процеси 
лінійної ерозії та зв`язаного з нею яроутворення. На території області 
нараховувались 5,3 тис. га діючих ярів і їх активних відвершків. Найбільш 
густа яружна мережа відмічається на побережжі Канівського водосховища. 
На окремих ділянках густота яружної мережі досягає 3 км/ км2, а щільність 
ярів 12-15 шт. 

В цілому в Київській області сільськогосподарська освоєність має 
скласти 56,5%, розореність 44,6%. В той же час збільшиться питома вага 
територій з постійним рослинним покривом: сіножатей – з 4,0% до 5,7% , 
пасовищ – з 4,4 % до 4,7%, лісів – з 23,2 до 24,7%. Збільшиться площа 
боліт з 1,8% до 1,9% за рахунок ґрунтів, які відводяться під регенерацію. 

На основі наведених даних були виконані розрахунки впливу 
характеристик ґрунту на деградаційні процеси. Вихідні характеристики 
ґрунтоутворюючих порід впливають на цілу низку властивостей ґрунту, 
що закономірно, оскільки ґрунт на 90-98% складається з мінералів вихідної 
породи. У першу чергу такий вплив пов'язаний з його гранулометричним 
складом, який визначає водопроникність агрегатів, а також глибину 
промерзання та танення ґрунту, що відіграє певну роль в ерозійних 
процесах при таненні снігу. Залежність між показниками протиерозійної 
стійкості ґрунту і показником   протиерозійної стійкості Вороніна-
Кузнєцова представлена у вигляді: 

 
        ( ) 100/ ⋅= dgsps KKK ,                                           (1) 
 
де  - гранулометричний показник структурності за Вадюніною, що 

дорівнює відношенню вмісту частинок ґрунту < 0,001мм до сумарного 
вмісту більш великих фракцій при гранулометричному аналізі;  - 
коефіцієнт дисперсності Качинського:  

gsK

dK

 
    ( ) 100/ 21 ⋅= CCK d ,                                    (2) 
 
де  - вміст фракції <0,001мм при мікроагрегатному та 

гранулометричному аналізах відповідно.   
21 ,CC

У табл.  3 наведені розрахункові данні про вплив вологості грунту на 
протиерозійну стійкість. 

нвW  - найменша вологоємність 0,5-метрового шару ґрунту;  - середня 
інтенсивність всмоктування (мм/хв.); 

0k

0μ - каламутність стоку (г/л);  - 
витрата наносів (г/c м) . 

0R
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    Таблиця 2 - Якість ґрунтів сільськогосподарського призначення  
Добрива, мг/кг ґрунту 

Назва районів 

Обсте- 
жено 
ріллі, 
тис. га 

рН 
N P K 

Гумус, 

% 

Еколого-
агрохімічна 
оцінка в балах

Баришівський 33,5 6,2 125 120 85 2,60 46 
Білоцерківський 62,9 6,2 152 99 81 3,45 59 
Богуславський 30,0 6,0 115 131 112 2,49 52 
Бориспільський 55,3 6,0 104 144 66 2,20 39 
Бородянський 9,3 5,7 102 82 31 2,38 27 
Броварський 22,3 5,8 104 136 61 1,38 29 
Васильківський 51,3 6,3 159 111 92 3,45 58 
Вишгородський 3,9 5,5 103 111 49 1,59 29 
Володарський 29,9 6,4 138 133 115 2,98 58 
Згурівський 39,0 6,2 162 132 97 3,19 60 
Іванківський 12,93 5,6 90 69 36 1,84 26 
Кагарлицький 46,9 6,4 161 138 115 3,55 68 
К.-Святошинський 10,4 5,7 112 115 36 1,71 32 
Макарівський 38,5 5,8 99 78 37 1,69 28 
Миронівський 41,9 6,1 146 140 110 3,30 63 
Обухівський 24,5 6,0 145 122 108 2,83 62 
П.-Хмельницький 45,4 5,8 122 138 104 2,66 55 
Поліський 12,9 5,6 101 95 60 1,80 29 
Рокитнянський 26,1 6,1 156 144 106 3,25 69 
Сквирський 51,0 5,9 156 134 107 3,16 63 
Ставищенський 32,4 6,4 154 103 98 3,39 59 
Таращанський 31,4 6,4 152 105 83 2,91 54 
Тетіївський 39,3 6,4 136 144 118 3,12 61 
Фастівський 33,9 5,7 142 98 87 2,99 49 
Яготинський 38,1 6,8 145 140 104 3,37 66 
По області 825,8 6,1 137 122 90 2,99 54 

     
Таблиця 3 - Вплив вологості ґрунту на протиерозійну стійкість 

Параметри  
Ґрунт 

 
Вихідна 
вологість 

0k  0μ  0R  ρj  
безр. 

Rj  
безр. 

Чорнозем 
південний 

63% 
від  нвW

0,43 
0,30 

12,0 
12,0 

0,42 
0,36 

2,1 
2,1 

3,1 
2,7 

Темно-
каштановий 

76% 
від  нвW

1,04 
0,56 

19,8 
3,7 

0,56 
0,10 

3,4 
0,6 

4,1 
0,7 

 
   В цілому, ступінь  деградації земельного  покриву Київської 
визначається антропогеною діяльністю людини.  
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ОЦІНКА ЯКОСТІ ВОДИ РІЧКИ ДЕСНА  
ЗА КОМПЛЕКСОМ ГІДРОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ 

 
Ю.Л. Дичеренко, М.Є. Даус, к.г.н, доц. 

Одеський державний екологічний університет, Україна 
 

Вступ. Басейн Дніпра – один з найважливіших природних об’єктів та 
самий великий на Україні. Він охоплює майже половину всіх річок, що 
протікають на території країни. В басейні Дніпра добре розвинута річкова 
система. Одним з основних приток середньої ділянки Дніпра є Десна з 
притоками. Цей водний об’єкт високої екологічної важливості, має широке 
промислове та побутове використання, потребує ретельного вивчення і 
постійного та організованого моніторингу. Тому тему даної роботи можна 
вважати актуальною.  

Мета роботи – оцінити якість води річки Десна за допомогою 
індексу забрудненості води (ІЗВ), ІЗВ модифікованого, екологічної оцінки 
якості поверхневих вод за відповідними категоріями та придатності 
використання її для господарсько-питного споживання.  

Об’єкт дослідження. Десна – річка, що протікає по Європейській 
частині Росії і по території України ліва, сама довга притока Дніпра. 
Довжина ріки складає 1130 км, площа водозбору – 88.9 тис. км2. Десна 
бере початок у межах Смоленської височини з торфового болота «Голубий 
мох» біля м. Єльня. Протікає по Смоленській і Брянській областях Росії, 
Чернігівській та Київській областях України. Ліса в басейні Десни 
займають 1/10 площі, майже стільки ж приходиться на болота. 
Мінералізація води коливається у межах 241-356 мг/дм3. Живлення 
змішане,  переважає снігове. Долина Десни складена з піщано-глинистих і 
крейдяних порід, тому Деснянська вода світло - голубого кольору. Долина 
р. Десна становить так званий Деснянський екологічний коридор в рамках 
Національної екологічної мережі України і Всеєвропейської екологічної 
мережі оскільки вздовж Десни пролягає Деснянський пролітний шлях, 
яким мігрує багато видів європейських перелітних птахів.  

Методи дослідження та вхідні матеріали. Для оцінки якості 
поверхневих вод було використано рекомендований Держкомгідрометом 
гідрохімічний індекс забруднення ІЗВ. Цей індекс є середньою часткою 
перевищення ГДК по суворо лімітованій кількості інгредієнтів. В якості 
основної вхідної інформації використовувалися виміряні концентрації  
розчиненого кисню (О2), біохімічне споживання кисню (БСК5), азоту 
амонійного (NH4

+), азоту нітритного (NO2-), нафтопродуктів та фенолів. В 
залежності від обчисленого значення ІЗВ виділено сім класів 
забрудненості вод. Методика обчислення ІЗВ дозволяє оцінити якість води 
з господарсько-питних позицій та бере за основу хімічні речовини – 
показники антропогенного забруднення води. Ця оцінка дозволяє 
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прослідкувати динаміку зміни якості води в часі та рівень антропогенного 
навантаження на водну екосистему річки. 

Існує також модифікація ІЗВ, коли частина показників є постійною, а 
в якості інших беруть показники з найбільшим відношенням до ГДК так, 
щоб загальна кількість показників дорівнювала шести. При розрахунках 
індексу модифікованого використовувались БСК5 і  азот амонійний (NH4

+) 
в якості обов’язкових показників та чотири показники з найбільшим 
відношенням до ГДК із списку: розчинений кисень, азот нітратний, азот 
нітритний, нафтопродукти, феноли, кремній, хлор, магній, марганець, мідь, 
цинк, залізо загальне, сульфати, фосфати, СПАВ. 

Для оцінки якості води за вхідні матеріали прийняті дані 
спостережень на стаціонарних постах Держкомгідромету, що розташовані 
р. Десна – м.Новгород – Сіверський, вище і нижче міста, р. Десна – с. 
Летки. На посту р. Десна – м. Новгород – Сіверський було розглянуто 88 і 
85 проб відповідно вище та нижче міста. Кількість проб у різні роки 
змінювалась від 2 до 8. На посту р. Десна – с. Летки було розглянуто 136 
проб, а кількість проб коливалася від 4 до 12 за рік.  Аналіз проводився по 
37 гідрохімічних показниках. 

Результати дослідження. Розглянувши динаміку величини ІЗВ на  
р. Десна – м. Новгород – Сіверський та с. Летки можна побачити, що 

найбільше забруднення 4 та 5 класу було розраховано для 1994 року. 
Причому спостерігалося зменшення значення показника вниз за течією. Це 
пов’язано з одночасно великими концентраціями фенолів та 
нафтопродуктів у воді, а також високим показником БСК5. Загалом, 
оскільки концентрації азоту амонійного, а також розчиненого кисню 
коливалися у незначних межах, основними чинниками якості води для 
розрахунку ІЗВ були феноли, нафтопродукти та БСК5. Аналіз динаміки 
величини ІЗВ модифікованого дає схожі результати. Найбільше 
забруднення розраховано для 1994 року, це також забруднення 4-5 класу. 
У даному випадку високі концентрації спостерігалися за показниками 
БСК5, феноли, нафтопродукти та СПАВ. 

Результати розрахунку повторюваності різних класів забрудненості  
р. Десна – с. Летки та м. Новгород-Сіверський за ІЗВ  та ІЗВ 

модифікованим наведені у табл. 
Останнім етапом роботи був аналіз якості води за допомогою 

узагальненого екологічного індексу. 
За показником мінералізації на всіх постах води р. Десна є прісними 

гіпогалинними. За станом та чистотою води: відмінні та дуже чисті. 
Обчислення індексу сольового складу на всіх ділянках Десни та аналіз 

одержаних результатів свідчать про те, що стан води р. Десни від верхньої 
до нижньої ділянки за середнім показником майже не змінюється, але 
максимальні значення блокового індексу сольового складу дещо зростають 
від Новгород-Сіверського до с. Летки: 1,7 проти 2,3. 
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Таблиця  - Повторюваність класів забруднення р. Десна за ІЗВ 
 та ІЗВ модифікованим 

Вище м. Новгород-
Сіверський 

Нижче м.Новгород-
Сіверський 

С. Летки 

Відсоток, % Відсоток, %  Відсоток, %  Клас 
забруднення ІЗВ ІЗВ 

модиф. 

Клас 
забруднення ІЗВ ІЗВ 

модиф.

Клас 
забруднення ІЗВ ІЗВ 

модиф.
Дуже чисті  49 20 Дуже чисті  42 22 Дуже чисті  51 29 
Чисті 36 59 Чисті 44 62 Чисті 33 62 
Помірно 
забруднені 

11 17 Помірно 
забруднені 

13 13 Помірно 
забруднені 

11 9 

Забруднені 1 1 Забруднені 1 2 Забруднені 4,5 - 
Брудні 2 2 Брудні - - Брудні - - 

 
Значення завислих речовин зростали не тільки по довжині річки: 

Новгород-Сіверський 0,5 км вище міста максимальне значення: 49,6мг/дм3, 
С. Летки – максимум 89,2мг/дм3, але й впродовж періоду спостережень. 
Так, середнє значення для 1989 року по довжині ріки коливалось в межах 
від 0,23 до 0,56 мг/дм3, а вже у 2007 цей показник сягнув 9,7 – 17,27 мг/дм3. 

Дефіцит розчиненого кисню за найгіршими величинами спостерігався 
як на верхній (п. Новгород-Сіверський), так і на і нижній (п. Летки) 
ділянках і не мав специфічного розподілу у часі. Він сягав 7 категорії за 
максимальними значеннями. Середні значення коливались у межах від 2 
до 5 категорії. 

За загальним індексом за весь період спостережень на всіх постах 
води річки Десна були I-II класу якості за середніми значеннями. Але в той 
же час максимальні значення погіршували клас якості до III (1994, 1995р.р. 
м. Новгород-Сіверський, а також 1995, 1996, 2000, 2003р.р. в п. Летки). 
Можна прослідкувати тенденцію до погіршення якості вниз за течією. 
Тобто якщо для Новгород-Сіверського 0,5 км вище міста загальний індекс 
в середньому сягає  II, то вже біля с. Летки середній клас якості складає III. 
Це пов’язано з тим, що біля с. Летки набагато частіше спостерігався III 
клас якості за максимальними значеннями. За станом води р. Десна 
відносилися до відмінних, добрих та дуже добрих. За сапробністю до 
оліго- та мезосапробних. За трофністю переважно до мезотрофних та 
мезоевтрофних. Біля с. Летки також відзначалася евтрофність вод (це 
означає що у цей період води були схильні до цвітіння через високий вміст 
біогенних речовин). 

Висновки. В результаті виконаної роботи можна сказати, що за 
величиною ІЗВ, ІЗВ модифікованого та узагальненого екологічного 
індексу воду в р. Десна – м. Новгород – Сіверський та с. Летки можна 
використовувати для господарсько-питного постачання з очисткою. 
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ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА И  ВЕКОВЫЕ  КОЛЕБАНИЯ  
НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ 

 
Е.Д. Долгих 

Луганский национальный аграрный университет, Украина   
 
Многолетняя динамика температуры воздуха и осадков на большем 

временном интервале (с 1838 г. и по настоящее время) описана в наших 
работах (И.Д. Соколов,  Е.Н. Пашутина,  Е.И. Сыч  и др.,  2005; И.Д. 
Соколов,  Е.Н. Пашутина, Е.Д. Долгих и др., 2005; Е.Д. Долгих,  И.Д. 
Соколов, О.А. Мостовой, В.К. Дмиренко,  2006; Е.Д. Долгих,  И.Д. 
Соколов, О.А. Мостовой и др., 2006).  Анализировали многолетнюю 
динамику температуры воздуха, осадков отдельно за холодное и теплое 
полугодия, а также в целом за год. Отмечалось, что нелинейное 
сглаживание значений рассматривавшихся экологических факторов 
монотонно изменяющимися не периодическими функциями не давало 
сколько-нибудь заметного положительного эффекта в сравнении с 
выравниванием прямой линией (Клімат України, 2003; И.Д. Соколов,  Е.Н. 
Пашутина,  Е.И. Сыч  и др.,  2005; И.Д. Соколов,  Е.Н. Пашутина, Е.Д. 
Долгих и др., 2005; Е.Д. Долгих,  И.Д. Соколов, О.А. Мостовой, В.К. 
Дмиренко,  2006; Е.Д. Долгих,  И.Д. Соколов, О.А. Мостовой и др., 2006).  

Можно принять поэтому, что средний ход исследованных факторов 
был  близок к прямолинейному. В частности, в Луганской области 
происходил близкий к линейному рост среднегодовой температуры, 
годовой суммы осадков (И.Д. Соколов,  Е.Н. Пашутина,  Е.И. Сыч  и др.,  
2005; И.Д. Соколов,  Е.Н. Пашутина, Е.Д. Долгих и др., 2005; Е.Д. Долгих,  
И.Д. Соколов, О.А. Мостовой, В.К. Дмиренко,  2006; Е.Д. Долгих,  И.Д. 
Соколов, О.А. Мостовой и др., 2006).  

 В настоящей работе  описан вековой цикл в изменчивости основных 
климатических факторов – температуры и осадков. 

Обобщая результаты исследований, представленные в предыдущих 
статьях, отметим, что на востоке Украины за время наблюдений на 
Луганской метеостанции при небольшом (~1.5°С) росте среднегодовой 
температуры на несколько градусов повысились зимние температуры, 
тогда как летние температуры немного понизились; стало больше 
выпадать осадков; повысились показатели увлажненности территории; 
понизилась степень континентальности климата (И.Д. Соколов,  Е.Н. 
Пашутина,  Е.И. Сыч  и др.,  2005; И.Д. Соколов,  Е.Н. Пашутина, Е.Д. 
Долгих и др., 2005; Е.Д. Долгих,  И.Д. Соколов, О.А. Мостовой, В.К. 
Дмиренко,  2006; Е.Д. Долгих,  И.Д. Соколов, О.А. Мостовой и др., 2006). 
Эти изменения объективно благотворны. 

Если расположить рисунки, изображающие динамику климатических 
факторов, рядов, то даже на глаз видно, что по большинству факторов 
заметны циклические колебания с периодом около 100 лет (рис.). 
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Рис.  - Многолетняя динамика экологических факторов 
а – среднегодовая температура воздуха            г – годовая сумма осадков 
б – средняя температура холод. полугодия       д – сумма осадков за хол. полугодие 
в – средняя температура теплого полугодия     е – сумма осадк. за тепл. полугодие 
ж – ГТК коэффициент за теплое полугодие      з –  баланс влаги за тепл. полугодие 
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Периодические функции с изменяющимися от цикла к циклу средним 
уровнем климатических факторов подчиняются закономерностям, которые 
достаточно близко выражаются тригонометрическим уравнением 
регрессии y = y′+b{sin[x-xo]2π/k}+c{cos [(x-xo)2π/k]}, где у – значение 
периодической функции; y′ – средний уровень климатического фактора 
для данного       значения х,  рассчитанный по уравнению прямой линии; 
хо – начало периода, k – число измерений функции, взятых в течение 
одного полного  цикла  через равные промежутки времени. При 
вычислении параметров b и с тригонометрического уравнения регрессии 
можно использовать данные одного, но лучше двух или большего числа 
полных циклов. Мы использовали данные одного полного векового цикла, 
поскольку ими только и располагали. 

Луганская метеостанция существует почти 170 года, а два вековых 
цикла охватывают 200 лет. На «обучающей» последовательности (1859-
1958 гг.), соответствующей одному полному циклу, получили 
соответствующие тригонометрические уравнения. На проверочных 
последовательностях (1838-1958 гг. и 1959-2010 гг.) оценивали 
возможность и надежность прогнозов по этой функции. Кривые 
периодической изменчивости климатических факторов как в пределах 
области интерполяции, так и вне ее приведены на рис. 

Примерно пятьдесят лет с повышенными суммами осадков (рис.,          
г - е), значениями ГТК (рис., ж) и баланса влаги (рис., з) сменяются 
пятидесятью годами с пониженными значениями этих факторов. Средние 
температуры холодного и теплого полугодий тоже циклически изменяются 
с периодом приблизительно 100 лет (рис., б, в). Среднегодовые 
температуры практически не изменяются периодически по той причине, 
что колебания температуры холодного (октябрь-март) и теплого (апрель-
сентябрь) полугодий не совпадают по фазе, происходят в 
противоположных направлениях, и потому почти компенсируют друг 
друга (рис., б, в). В противоположных направлениях колеблются также 
температура теплого полугодия и сумма осадков. Чем больше выпадает 
осадков, тем меньше температура теплого полугодия, и наоборот (рис., в, г 
- е). Можно ли в данном случае говорить о причинно-следственной связи, 
не вполне ясно.Вряд ли можно сомневаться в том, что описанные в 
настоящей статье  закономерности изменений ключевых климатических 
факторов характерны не только для востока Украины, но для большей 
части, если не всей, Украины.   

Таким образом, ключевые природные экологические факторы  
обнаруживают циклическую  компоненту изменчивости с периодом 100 
лет. Начиная, с 2010 г., температура холодного полугодия будет 
понижаться, температура теплого полугодия, наоборот, расти. 
3.Количество осадков будет уменьшаться. В течение ближайших 40-50 лет 
климат юго-востока Украины станет более континентальным и менее 
влажным, что является неблагоприятным для населения и экономики. 
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БИОИНДИКАЦИОННАЯ ОЦЕНКА СОЛЕВОГО 
 ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ ГОРОДА МИНСКА 

 
О.Ю. Дрозд, А.С. Хомич, Е.Е. Григорьева, к.б.н. 

Международный государственный экологический университет  
имени А.Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

 
Биоиндикационные методы оценки состояния окружающей среды в 

условиях антропогенного воздействия являются перспективным 
направлением прикладных экологических исследований. 

Для предотвращения гололедицы в зимний период на проезжих частях 
улиц городов широко используется песчано-солевая смесь. Весной в 
период таяния снега часть соли вместе с песком оказывается на газонах, 
приводя к загрязнению почвы. Особенно чувствительными к солевому 
загрязнению почв являются липы, что делает возможным их 
использование в качестве индикатора засоленности почв. Показателем 
реакции липы на наличие соли является появление краевого хлороза на 
листьях. По величине повреждения листовых пластинок можно судить о 
степени засоления почвы газонов. 

Цель данной работы – оценить степень засоления почвы различных 
районов г. Минска солью, вносимой на дороги в зимний период. 

Исследование проводилось на базе студенческой научно-
исследовательской лаборатории «Биоиндикация и экологический 
мониторинг». Сбор материала осуществлялся в летний период на 
территории различных районов г. Минска. В каждом районе для анализа 
было выбрано по три модельных площадки: отбиралось по 100 листьев 
липы сердцевидной, фиксировалась степень повреждения листовых 
пластинок. В соответствии с величиной повреждения степень засоления 
почв оценивалась по следующей шкале: 1) узкая желтая полоска по краю 
листа – присутствие соли в следовых количествах; 2) широкая краевая 
полоса – средняя степень солевого загрязнения; 3) обширный краевой 
некроз с желтой пограничной полосой – сильное солевое загрязнение; 4) 
большая часть листовой пластинки отмирает – количество соли в почве 
граничит с пределами выносливости вида. 

В результате проведения исследований была установлена высокая 
степень засоленности почв вдоль оживленных магистралей различных 
районов г. Минска. В биотопах, расположенных около крупных автодорог 
и транспортных развязок, более половины собранных листьев имели 
повреждения листовой пластинки, при этом встречались повреждения, 
соответствующие третьей степени солевого загрязнения. В исследованных 
районах наименьшее количество поврежденных листовых пластинок липы 
было зафиксировано в парковой зоне, что указывало на следовые 
количества соли в почвах парковых газонов. 
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ОЦІНКА МОРОЗО- ТА ЗИМОСТІЙКОЇ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ В 
СПЕЦІАЛЬНИХ ПРИРОДНИХ ЕКОТОПАХ 

 
О.В. Дубовий 

 Інститут агроекології та природокористування НААН України,  
м. Київ, Україна 

 
Умови перезимівлі рослин озимої пшениці є визначальним в процесі 

вирощування озимої пшениці. Різке зниження температур при переході до 
зимового періоду, нестійкість снігового покриву, різке коливання 
температури повітря під час частих відлиг, утворення льодової кірки 
призводить до послаблення зимостійкості рослин озимої пшениці. 
Стресові фактори зимового періоду негативно впливають на слабо 
зимостійкі сорти, що призводить до часткової або повної їх загибелі 
(Литвиненко, 2010). 

В останні роки зими характеризується різкими коливаннями 
температури від  позитивних (5…10ºС), коли озима пшениця вегетує, до 
критичних мінусових (-15…20 ºС), за яких рослини пошкоджуються або й 
гинуть. Тому актуальним у даний час є не абсолютний рівень 
морозостійкості сорту, а його здатність протистояти комплексу негативних 
природних явищ даного періоду. 

Виходячи з цього для оцінки та добору морозо- та зимостійких форм 
озимої пшениці використовували штучні температурні провокаційні фони: 
грунтові ванни та ящики, які встановлювали над землею тобто в стелажах.  

Слід   відмітити,   що   проморожування   рослин   в   камерах   
низьких температур (КНТ-1), які є базовими для проведення таких 
досліджень, по технічних характеристиках є енергозатратними і 
потребують інженерно-технічного супроводу при виконанні таких робіт. 

Через ряд об’єктивних і суб’єктивних факторів відтворити відповідні 
екстремальні природні умови в штучних, де поряд із різким зниженням 
температур відбувається раптове її підвищення, не вдається. 

В зв’язку із цим в 2006-2010 роках нами були проведені дослідження 
по розробці в природних умовах (осінньо-зимово-весняний періодів) 
спеціальних провокаційних фонів (грунтові ванни та поліетиленові 
циліндри) з метою оцінки та добору рослин озимої пшениці із підвищеною 
морозостійкістю. 

В ванни довжиною 180 см, шириною 150 см і висотою 40 см 
розміщували над землею на висоті 50 см і наповнювали звичайним орним 
шаром чорноземного ґрунту Правобережного Лісостепу України. 

В третій декаді вересня в них висівали сорти озимої пшениці по 50 
насінин в кожному рядку через 1,5 см. В грунтових циліндрах висівали по 
25 насінин. По мірі необхідності проводили полив. 
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Із настанням яровизаційних умов встановлювали грунтові 
термометри, за допомогою яких визначали температуру ґрунту до 
замерзання його в ґрунтових ваннах і циліндрах. 

На основі спостережень за температурним режимом в бетонних 
ваннах доведено, що умови загартування рослин, в порівнянні з 
польовими, були більш сприятливим. Мінімальна температура ґрунту на 
глибині вузла кущіння поступово знижувалась за добу на 2ºС, що 
забезпечило рослинам формування високої морозо- та зимостійкості. В 
третій декаді січня, під час зниження температури повітря до мінус -25…-
27ºС, абсолютний мінімум температури на глибині залягання вузла 
кущіння озимої пшениці досягав мінус -23,3ºС, критична температура 
вимерзання становила мінус -24…-26ºС. 

Порівняно вищу морозостійкість рослин в грунтових ваннах в 2005-
2006 р. мали сорти: Волошкова – 60,9%, Богдана – 48,0%, Вдячна з 31,8%. 
Такі сорти як Коломак 5, Подолянка, Альбатрос одеський від 4,3 до 10%. 

Відновила вегетацію озима пшениця у грунтових ваннах 28 березня, 
на день раніше, ніж в польових умовах. 15 квітня, в фазу виходу в трубку, 
рослини підживили аміачною селітрою з розрахунку 3 г д.р. на 1 м2, полив 
рослин проводили за необхідністю. Сорти, виділились за морозо- та 
зимостійкістю, відзначились і за продуктивністю в цих умовах. 

Для практичної селекції в епоху різких кліматичних змін i 
економічної кризи слід створювати природні екотопи, які суттєво 
ускладнювали умови перезимівлі і були властиві тим умовам, які 
складаються в період перезимівлі, i в таких умовах проводити оцінку та 
добір рослин озимої пшениці із підвищеною морозо- та зимостійкістю. 

Показано, що поєднання, провокаційних природних температурних 
фонів (екотопів) (грунтові ванни, циліндри) осіньо-зимово-весняний 
періоди з польовими, забезпечує ефективну екологічну оцінку та добір 
рослин, потомства яких можуть бути вихідними селекційним матеріалом у 
створенні нових морозо- та зимостійкий copтів озимої  пшениці. 
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АНАЛІЗ РЕСУРСНОЇ ЦІННОСТІ ВІДХОДІВ КОНСЕРВНОГО 
ЗАВОДУ (М.ВОЛОЧИСЬК ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ) 

 
І.В. Еглітіс, Т.П. Шаніна, к.х.н., доц.  

Одеський державний екологічний університет, Україна 
 

На сьогоднішній день кількість відходів виробництва та споживання, 
що накопичені на території України, дорівнює близько 35 млрд. т, причому 
2,6 млрд. т із них є високотоксичними. Щорічно загальний об’єм 
промислових відходів зростає на 175 млн. м3. Площа земель, що відведена 
під складування відходів, дорівнює 130 тис. гектарів, причому переважна 
більшість звалищ працюють у режимі перевантаження, з порушенням 
проектних показників за обсягами розміщених відходів, без дотримання 
заходів щодо обмеження забруднення природних середовищ. Більша 
кількість відходів виробництва ресурсоцінна, тобто може бути 
використана в якості вторинної сировини. Такий підхід до проблеми 
відходонакопичення може знизити ресурсо- та відходоємність виробництв 
та сприяти оздоровленню навколишнього середовища. 

Нами був проведений аналіз ресурсної цінності відходів консервного 
заводу на прикладі філії «Волочиського консервного заводу» ТОВ 
«Славпродукт». На підприємстві утворюються наступні види відходів: 
відходи сировини, відходи перероблення і консервування фруктів та 
овочів, брухт чорних металів, лампи люмінесцентні відпрацьовані, 
побутові відходи. 

У таблиці наведені компоненти відходів, що можуть бути 
використані в якості вторинної сировини. 

 
Таблиця - Ресурсоцінні компоненти відходів підприємства 

№п/п Назва компоненту відходу Маса компоненту відходу, т/рік 

1 Органічні речовини, спроможні 
до біохімічного перетворення 26,35 

2 Брухт чорних металів 0,3 
3 Ртуть 0,00000204 
4 Алюміній 0,0000714 
5 Вольфрам 0,0000012 
6 Мідь 0,0000072 
7 Скло 0,005916 

 
Таким чином, із загальної кількості відходів підприємства 28,76 т/рік 

ресурсоцінними є 26,66 т/рік, або 92,7 %. При біохімічному переробленні 
органічної фракції відходів можливе одержання двох цінних продуктів – 
біогазу (енергоносія) та компосту (органо-мінерального добрива), причому 
кількість біогазу еквівалентна 47988 кВт*год електроенергії. 
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ВПЛИВ НЕРІВНОМІРНОСТІ ГРАФІКА ЕЛЕКТРИЧНОГО 
НАВАНТАЖЕННЯ НА ЕКОНОМІЮ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ  

ТА ЕМІСІЮ ДІОКСИДУ СІРКИ В АТМОСФЕРУ 
 

К.А. Єгорова, С.П. Висоцький, д.т.н., проф. 
Автомобільно-дорожній інститут Донецького національного  

технічного університету, м. Горлівка, Україна  
 

Добові графіки навантаження електростанцій видозмінюються в 
залежності від пори року, від днів тижня (робочий і неробочий день), від 
постачання різними видами палива, від метеорологічних факторів. Все це 
визначає різноманіття режимів роботи обладнання теплових 
електростанцій та впливає на економічні та екологічні показники генерації 
енергії. 

В Україні генерація електричної енергії здійснюється атомними, 
тепловими та гідроелектростанціями. Перші два види підприємств не 
пристосовані для роботи в маневрованому режимі. Нестача маневрових 
потужностей поступово загострюється протягом останніх років, що 
приводить до перевитрат палива та погіршення екологічних і економічних 
показників. Більшість ТЕС України будувалися в 50-70 роки минулого 
століття,  тривалість їх експлуатації становить від 25 до 50 років. На 
сьогодні основне обладнання більшості ТЕС відпрацювало свій 
розрахунковий термін, має низьку економічність і незадовільні екологічні 
показники. 

Добовий графік навантаження України характеризується різким 
зростанням навантаження у години ранкового та вечірнього піку і значним 
зниженням у години нічного провалу. Так, наприклад, в найбільш 
несприятливий робочий день зимового періоду коефіцієнт нерівномірності 
графіка - відношення мінімального навантаження в нічні години до 
максимального навантаження в години вечірнього піку - складає 0,74. 

При покритті добового графіка електричного навантаження 
електростанції основні труднощі пов'язані із забезпеченням максимуму 
навантаження і необхідної швидкості набору навантаження в години 
ранкового максимуму, а також необхідного розвантаження в години 
провалу електричного навантаження. Виконання графіка електричного 
навантаження повинно поєднуватися із забезпеченням достатньо високих 
техніко-економічних показників, найважливішим з яких є питома витрата 
палива на один відпущений кіловат-годину електроенергії.  

Часто для забезпечення регулювання добових графіків навантаження 
недостатньо лише розвантаження блоків, тому застосовують крайні заходи, 
такі як відключення блоків на ніч. Використання енергоблоків ТЕС в 
якості маневрових генеруючих потужностей призводить до зносу 
обладнання, зниження надійності роботи, підвищенням аварійності. Крім 
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того, застосування великої кількості відключень-пусків  призводить до 
підвищення витрат палива та збільшення викидів шкідливих речовин в 
атмосферу. 

Для забезпечення найбільш економної роботи енергосистеми в 
пікових частинах добового графіка навантаження необхідно мати достатні 
маневрові потужності, створення яких вимагає підвищених 
капіталовкладень. Безумовно, для роботи енергосистеми при піковому 
навантаженні найбільше підходять ГЕС та ГАЕС.  
Проте потужностей ГЕС та ГАЕС на Україні недостатньо. Тому, через 
нерівномірність режиму електроспоживання, а, отже, і виробництва 
електроенергії, українська енергосистема змушена нести значні додаткові 
витрати. При цьому для покриття пікових навантажень використовуються 
окремі енергоблоки ТЕС, що мають досить високі питомі витрати палива.  

Одна з особливостей експлуатації ТЕС - безперервність роботи. Ця 
особливість визначається безперервністю споживання електроенергії. 
Відповідно до графіка споживання електроенергії в принципі можлива 
зупинка окремих електростанцій на неробочі дні, проте на ТЕС стараються 
обмежувати кількість зупинок, оскільки наступний пуск електростанцій 
пов'язаний з рядом недоліків: збільшенням питомих витрат палива, 
підвищенням зносу обладнання та зменшення надійності його роботи. 

Витрати палива на пускові операції суттєво залежить від тривалості 
зупинки, типу зупинки (холодний чи гарячий стан обладнання) та типу 
обладнання. Оскільки на пускові операції витрачаються відповідна маса 
палива, це зумовлює додаткові викиди забруднень в навколишнє 
середовище. По даним витрат палива на пускові операції розрахована 
кількість пускових операцій та викиди одного із найсуттєвіших 
забруднювачів довкілля – діоксиду сірки. Вказані дані наведені в табл.   

 
Таблиця  - Додаткові річні викиди діоксиду сірки при вмістові сірки в 

паливі 2,5 % 
Витрати палива на пуск, т Додаткова емісія SO2, т/рік 

№ Тривалість простою, 
рік Блок  

300 МВт 
Блок  

800 МВт 
Блок  

300 МВт 
Блок  

800 МВт 
1 Холодний стан 173,7 599,3 437,7 1510,2 

2 Зупинка на 2 доби 
(50-60 год.) 158,7 448,1 799,8 2258,4 

3 Зупинка на добу 
(12-20 год.) 136,4 430,0  343,7 1083,6 

4 Нічна зупинка 
(6-10 год.) 100,3 276,1 1783,3 4909,1 

З наведених у табл.  даних бачимо, що чим менше тривалість простою 
енергоблоків, тим менше витрата палива на пуск. Так, при зменшенні часу 
простою блоків 300 і 800 МВт до 6 - 10 годин в порівнянні з їх пуском з 
холодного стану витрати палива зменшуються відповідно на 42 % і 54%. 
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РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ  
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
В.Д.Єрємєєва, В.В.Волощенко, к.в.н., доц. 

Харківський національний аграрний університет 
 ім. В.В.Докучаєва, Україна 

 
Створення умов для організації туризму і відпочинку можливе на 

територіях деяких об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ). В області, 
до категорій ПЗФ, де проводиться рекреаційна діяльність, відносяться 
національні природні парки, регіональні ландшафтні парки, дендрологічні 
та зоологічні парки, ботанічний сад, парки-пам’ятки садово-паркового 
мистецтва. Наявність таких об’єктів має значний потенціал для розвитку 
туризму та проведення роботи з екологічної освіти та виховання 
населення. Але існує ряд факторів, що обмежують можливість туризму, це 
в першу чергу підвищення навантаження на природне середовище, що 
вимагає посилення охоронних заходів та відповідно значних додаткових 
вкладень. 

В Печенізькій рекреаційній зоні на берегах Печенізького водосховища 
створені чудові зони відпочинку, дитячі пансіонати, спортивні бази, 
табори, бази відпочинку. Природні пляжі добре обладнані. В цій зоні 
розташований регіональний ландшафтний парк «Печенізьке поле» між 
селами Мартова, Артемівка та Борщова (Печенізький район). Площа парку 
4997,6 га. Територія парку включає долинний комплекс річки Гнилушка та 
систему балок, сільськогосподарські угіддя, а також невеликі лісові 
масиви. На півдні територія парку прилягає до Печенізького водосховища.. 

В Зміївській рекреаційній зоні знаходиться національний природний 
парк «Гомільшанські ліси», на території якого, в районі с. Коропове, 
розміщується значна кількість баз і будинків відпочинку, пансіонатів, 
спортивних таборів. На території парку зосереджені найбільш великі озера 
басейну р.Сів. Донця: Лиман, Чайка, Комишувате, Борове, Біле. На озерах 
Лиман та Біле – чудові пляжі. Територія парку багата пам’ятками культури 
різних геологічних епох, починаючи з епохи IV тисячоліття до н.е. до 
епохи Київської Русі включно. Тут  розташовані селища, городища, 
могильники; деякі з них мають державне значення. 

В Харківській зоні знаходиться курорт Березівські мінеральні води, 
розташований на відстані 25 км від міста Харків, біля селища Березівське 
Дергачівського району. З 1927 року на курорт Березівські мінеральні води  
направляють хворих за такими показниками: захворюванням шлунково-
кишкового тракту, печінки і жовчного міхура, нирок та сечовивідних 
шляхів, з хворобами обміну речовин, тобто відповідно до наявності 
природних чинників: мінеральної води, торфових грязей, клімату, тощо. 
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Таблиця  - Рекреаційне зонування Харківської  області 
Рекреаційні 

зони 
 

Площа, 
тис. га 

Ландшафтно-природна характеристика 

Харківська  140,8 Басейни річок Уди та Лопань з лісовими масивами на 
прирічкових схилах правого та лівого берегів 

Печенізька  63,2 Долина Печенізького водосховища з лісовими 
масивами на схилах правого та лівого берегів 

Чугуївська  22,4 Долина річки Сіверський Донець з дібровними лісами 
на правому березі, заплавними луками та сосновими 
борами на пісчаних борових терасах 

Зміївська  40,0 Те ж саме 
Балаклійська 20,8 Те ж саме 
Ізюмська 61,6 Те ж саме 
Червоно-
оскільська  

40,0 Вздовж долини р. Оскіл та Червонооскільського 
водосховища. Нагірна діброва та соснові бори на 
лівобережній боровій терасі 

Красно-кутська  54,4 Вздовж річкових долини річок Мерло та Мерчик з 
схиловими та вододільними дібровами, заплавними та 
схиловими луками, сосновими борами на боровій терасі 
лівого берега 

Рекреаційна діяльність людини негативно впливає на стан природних 
ландшафтів. Збір грибів, ягід, квітів перешкоджає самовідновленню 
окремих видів рослин. Вогнище на 5-7 років повністю виводить з ладу 
латку землі, на якій воно біло розкладене. Шум відлякує птахів і тварин, 
заважає їм нормально виводити своє потомство. Обламування гілок, 
зарубки на стовбурах спричиняють зараження дерев інфекційними 
хворобами і заселення шкідниками. Просте ходіння лісом призводить до 
витоптування трави, ущільнення підстилки й ґрунту, загибелі підросту та 
підліску. Глибина ущільнення на перевантажених ділянках сягає 20-30 см, 
знижується аерація, рослини починають відчувати фізіологічну сухість та 
перебої у живленні. Витоптування ґрунту, зрозуміло, є неминучим і 
запобігти його надмірному впливові практично неможливо, а стан із 
засміченням лісів, навпаки, безпосередньо залежить від кожного 
відпочиваючого, його свідомості та культури поведінки.  

Особливого значення набуває це питання з урахуванням того, що в 
лісах  Харківської області зосереджено понад 100 тис. місць різноманітних 
видів відпочинку. Рекреаційне навантаження на прилягаючі насадження, а 
це десятки тисяч гектарів, в декілька разів перевищує розрахункове 
природне одноразове допустиме навантаження. Аналогічний стан 
спостерігається безпосередньо у місті Харкові, де перевантаження 
рекреаційних лісопаркових зон перевищує допустиме у декілька десятків 
разів за норми 10 -20 чоловік на гектар. 

Нерегламентоване антропогенне навантаження ландшафтів може 
викликати рекреаційні дигресії різних стадій. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ, СТАТУС ОХРАНЫ И ОЦЕНКА 
ЧИСЛЕННОСТИ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГЕРПЕТОФАУНЫ НА 
ТЕРРИТОРИИ ЛУГАНСКОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА 

 
С.В. Ермоленко, В.П. Форощук,  к.б.н., доц. 

Восточноукраинский  национальный университет им. В. Даля, 
м. Луганськ, Україна 

 
 Для сохранения природных ландшафтов степей Левобережной 
Украины, фауны и флоры был создан Луганский природный заповедник 
(ЛПЗ).      ЛПЗ был основан 1968 г, для охраны природных комплексов 
востока Украины (разнотравно-типчаково-ковыльных степей южных 
отрогов Среднерусской возвышенности, разнотравно-типчаково-
ковыльных степей и байрачных лесов Донецкого кряжа, лесной, луговой и 
лугово-болотной растительности поймы Северского Донца). Площадь ЛПЗ 
54,1  и включает 4 отделения:«Станично-Луганское отделение» 
(«Придонцовская пойма») – 4,98 км², «Стрельцовская степь» 10,36 км² , 
«Провальская степь»- 5,87 км²,  «Трехизбенская степь»- 32,81 км². 
         По литературным данным (Таращук,1959; Щербак, 1994; Куриленко 
и др., 1999; Колесников и др., 2005; Мороз, 2005; Зиненко, 2007) и 
собственным данным, коллекционным материалам, на территории ЛПЗ 
обитает 8 видов змей: сарматский полоз–Elaphe sauromates (Pallas, 1814), 
узорчатый полоз–Elaphe dione (Pallas, 1773), медянка обыкновенная–  
Coronella austriаса (Laurenti, 1768), полоз желтобрюхий–Coluber jugularis  
( Gmelin, 1779), восточная гадюка степная–Vipera renardi (Bonaparte, 1835),  
уж водяной–Natrix tesellata (Laurenti, 1768), уж обыкновенный–Natrix 
natrix (Linnaeus,1758). Нами не обнаружена гадюка Никольского–Vipera 
berus nikolskii (Vedmederja, Grubant et Rudaeva, 1986),  которая характерна  
для лесостепи востока Украины. 

 Приведенные ниже видовые очерки имеют одинаковую структуру: 
статус охраны (внесение вида в Красную книгу Украины, Красную книгу 
МСОП, международные конвенции); распространение; оценка 
встречаемости.                         

 Уж обыкновенный – Natrix natrix (Linnaeus,1758); охраняется 
Приложением ІІ к Бернской конвенции;  обнаружено 2  особи на 
территории «Стрельцовской степи», которые придерживались небольших 
прудов,  7 особей в «Придонцовской  пойме» и в пойме реки Северский  
Донец; обычный вид. 

 Уж водяной – Natrix tesellata (Laurenti, 1768);  охраняется 
Приложением ІІ к Бернской конвенции; обнаружено  20 особей  на 
территории «Придонцовской поймы» и в других местах поймы реки 
Северский Донец; обычный вид, местами многочисленный. 
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  Сарматский полоз – Elaphe sauromates (Pallas, 1814);  охраняется  
Приложением ІІ к Бернской конвенции, занесён в Красную книгу 
Украины; обнаружено 2 особи, на территории «Провальской степи», около 
подножья балки,  на разнотравье с обилием нор мышевидных грызунов;  
редкий вид. 

 Узорчатый полоз – Elaphe dione (Pallas, 1773); единственный вид 
обнаруженный на территориях всех отделений ЛПЗ; биотопическая 
структура характеризуется мозаичностью (присутствуют участки 
типичной разнотравно-типчаково-ковыльной степной растительности, на 
меловых обнажениях, (Курячий, Тупиков, 2008); охраняется   
Приложением ІІ к Бернской конвенции, занесён в Красную книгу 
Украины; обнаружено  3 особи Провальской степи (у подножий холмов ),  
2  особи  «Стрельцовской степи» (на слоне  балки  и в близи групп 
кустарниковой растительности ),  4 особи на территории «Придонцовской 
поймы» (на кустарниках и деревьях в пойме реки Северский Донец);  
распространенный, но немногочисленный вид.                                    

 Медянка обыкновенная – Coronella austriаса (Laurenti, 1768). 
Восточные регионы Украины относятся к  ареалу медянки (Таращук, 
1959), но данные о находках являются одиночными и устарелыми. В 
местах, где раньше указывали вид, его теперь не находят (Котенко,1998). 
Вид охраняется   Приложением ІІ к Бернской конвенции, занесён в 
Красную книгу Украины. Нами были подтверждены данные в предыдущих 
научных работах о популяции медянки на территории «Придонцовской 
поймы». Вид найден в 2 местах на полянах заповедника. Редкий вид.  

 Полоз желтобрюхий – Coluber  jugularis  (Gmelin, 1779). Вид 
является обычным на юге  Луганской области, также он охотно начинает 
заселять территории, где есть ощутимая антропогенная нагрузка. 
Например,  зафиксировано 4 находки полоза на границах г. Луганска, 
возможно, это связанно, что там существует высокая численность 
мышевидных грызунов.  Вид охраняется   Приложением ІІ к Бернской 
конвенции, вид занесен в Красную книгу Украины и МСОП. Онаружен в 5 
местах «Провальской  степи», а также в 1 точке на территории смежной с 
заповедником. Обычный вид. 

  Восточная степная гадюка–Vipera renardi (Bonaparte, 1835). На 
севере области  популяция степной гадюки резко сократилась, возможно 
из-за сильной засухи в 2010 году.  Во многих биотопах, где гадюка была 
ранее многочисленна, она исчезла.Охраняется   Приложением ІІ к 
Бернской конвенции, вид занесен в Красную книгу Украины и МСОП. 
Обнаружен  в 3 местах  «Стрельцовской степи». Редкий вид. 

 Наиболее распространенными на территории  ЛПЗ являются 
узорчатый полоз, обыкновенный уж, водяной уж, желтобрюхий полоз. 
Менее распространены сарматский полоз и  медянка обыкновенная. 
Единичные находки зарегистрированы для степной гадюки.        
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РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ 
ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
А.В. Жадан, Н.В. Максименко, к.г.н., доц. 

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Україна 
 

Шевченківщина розташована на північному сході України, на сході 
Харківської області, в межах південного схилу Середньоруської височини 
на вододілі рік Сіверського Дінця і Осколу. Клімат краю  помірно 
континентальний. Завдяки багатим природним  ресурсам та наявності 
історико-культурних туристичних місць можна вважати Шевченківський 
район потенціальним районом для розвитку туризму. 

Метою даної роботи є опис природно-рекреаційних та історико-
культурних туристичних місць Шевченківського району Харківської 
області.  

Cеред природно-рекреаційних об’єктів найцікавішими можна назвати: 
гідрографічну мережу, рослинні угрупування та об’єкти природно-
заповідного фонду.  

Гідрографічна мережа. Територією Шевченківського району протікає 
25 річок загальною довжиною 382 км. У межах Шевченківщини загальна 
довжина річок становить 205 км. Найдовша річка нашого краю – Великий 
Бурлук (93 км). Ріки Шевченківського району належать до басейнів двох 
річок – Сіверського Дінця і Осколу. Найбільша річка Шевченківщини – 
Великий Бурлук. Також в Шевченківському районі збудовано три 
водосховища загальною площею 288 га. Найбільша водойма – Іванівське 
водосховище – споруджене в долині р. Гусинки. Новомиколаївське 
водосховище збудоване теж в долині р. Гусинка на північній околиці с. 
Новомиколаївка. У районі багато джерел, знаходяться вони в долинах 
річок та в балках. Одне з найбільших джерел – знаменита Сажалка – 
знаходиться на лівому схилі Грузької долини, нижче греблі ставка, на 
південно-західній околиці с. Новомиколаївка. В районі є 83 озера 
загальною площею 40 га. Майже всі озера розміщені в долині річки 
Великий Бурлук. За ступенем мінералізації всі озера – прісні, вміст солі не 
перевищує 200-300 мг/л. 

Рослинні угрупування. У верхів’ях глибоких балок зростають дубові 
байрачні ліси, яких налічується 59. Деревостій байрачних лісів складають 
дуб звичайний, в’яз листуватий (берест), липа серцелиста, ясен високий та 
звичайний, клен польовий, груша звичайна, в’яз гладенький. Соснові ліси 
насаджені в 1975-1985-х роках. Полезахисні лісопосадки насаджені 
переважно в 1930-1950 рр. для снігозатримання та боротьби з вітровою 
ерозією ґрунтів. 

В Шевченківському районі до природно-заповідного фонду України 
належать 4 заказники місцевого значення. Також створено 4 державні 
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заказники: 2 ентомологічні і 2 ботанічні: «Мерехнянський», «Веселий», 
«Новомиколаївський», «Сподобівський». 

Історико-культурні об’єкти, що складають певний інтерес для 
розробляємої системи екологічних стежок – це система курганів, кар’єр з 
видобутку будівельних матеріалів та історичний маєток. 

Кургани. Найвища точка Шевченківського району – курган Тернова 
Могила з висотою 205 метрів. Курган Терешкова Могила має висоту 202 м 
над рівнем моря. Майже всі Новомиколаївські кургани безіменні, і тільки 
група курганів  разом з майданом на межі Шевченківського і 
Куп’янського районів іменуються Геєвими могилами. 

Унікальним родовищем в Шевченківському районі є Старовірівський 
кар’єр, де видобувають формувальний пісок, який здебільшого 
використовується як основний компонент суміші при виготовленні форм, 
що застосовується для одержання литва. Пісок постачається на 
підприємства України, Молдови, Білорусі, Росії та Прибалтійських держав. 
Площа Старовірівського кар’єру становить 218 га. 

Існує ще один об’єкт який заслуговує відповідної уваги – це маєток 
«Затишок», що знаходиться в селі Сподобівка. Цей маєток належав 
видатному актору, драматургу та режисеру – Марку Лукичу 
Кропивницькому.   

На основі розглянутих об’єктів розроблена мережа екологічних 
стежок Шевченківського району за трьома маршрутами:  
• Маршрут №1 Водні об'єкти.  
• Маршрут №2 Ліси. Заказники. Балки. 
• Маршрут №3 Історичні об’єкти, виробництво. 

Специфікою розроблених маршрутів є те, що вони призначені як для 
організованих екскурсій, так і для індивідуального туризму з краєзнавчою 
метою. Інформаційне наповнення маршрутів планується створити для груп 
і окремих туристів різних вікових груп. Так, для дитячих груп дошкільного 
і молодшого шкільного віку на таких екскурсіях може відбуватись 
ознайомлення з початковими поняттями  про природу: річка, озеро, 
струмок, або листяні дерева різних порід, хвойні дерева, чагарники, квіти, 
тощо. На третьому маршруті діти візуально мають змогу вивчити 
початкові елементи впливу людину на довкілля – кар’єр, видобуток 
корисних копалин, порушення рель’єфу тощо. 

Екскурсії для старших школярів і дорослих на тих же маршрутах 
мають за мету визначити ступінь зміни навколишнього середовища під 
впливом господарської діяльності і усвідомити можливості оптимізації 
взаємовідносин природи і суспільства. 

Завдяки створенню туристичних стежок досягається кілька цілей: 
екологічне виховання, розвиток екологічного краєзнавства і надання 
можливості розвитку зеленого туризму в степовій зоні. 
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ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН БАРАБОЙСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА 
 

Т.А. Железняк, Я.С. Яров ас., Н.С. Лобода, д.г.н., проф. 
Одеський державний екологічний університет, Україна  

 
Річка Дністер і Барабойське водосховище є складовими частинами 

Нижньодністровської зрошувальної системи (НДЗС). Основною 
відмінністю режиму експлуатації водосховища є необхідність постійної 
закачки свіжої води з р. Дністер для підтримки достатнього водообміну і 
оптимальної іригаційної якості води. В даний час склалась практика 
сезонного використання водосховища з активною закачкою дністровської 
води в поливний сезон (з травня по вересень) і простоюванням 
водосховища в інший період року. Забір води здійснюється через Головну 
Насосну Станцію (ГНС НДЗС, р. Дністер - с. Маяки). До того ж, останім 
часом через фінансові труднощі у сплаті за електроенергію відбувались 
перебої у закачці води. Це ускладнило ситуацію, бо за відсутності свіжої 
води рівень води у водосховищі швидко впав, одразу погіршились 
гідрохімічні показники і це створило перешкоди у нормальній експлуатації 
всієї НДЗС. Контроль якості води р. Дністер (як джерела поповнення 
водних ресурсів системи) проводиться регулярно (щорічно, раз на квартал 
Одеською гідрогеолого-меліоративною експедицією по 26 показникам). В 
той же час регулярний гідрохімічний контроль у Барабойському 
водосховищі не проводиться (лише епізодично). Це ускладнює подальше 
безпечне та раціональне використання води з водосховища на потреби 
зрошення, рибного господарства, рекреації. До того ж водосховище 
розглядається як резервне джерело водопостачання прилеглої частини 
Одеської області у разі виникнення ускладнень у роботі централізованої 
системи питного водопостачання (станція «Дністер», м. Біляївка). 

В науковій літературі майже відсутні відомості про Барабойське 
водосховище та його гідрохімічний, гідробіологічний режим. Деякі 
відомості наведені у «Правилах експлуатації водосховища», 
водогосподарському паспорті р. Барабой. 

Вивчення особливостей фізико-хімічного режиму малих водосховищ 
Одеської області необхідно для прийняття виважених управлінських 
рішень щодо оптимізації експлуатації цих техногенних акваторій. З цією 
метою розглядається багаторічна та сезонна динаміка основних фізико-
хімічних показників якості води р. Дністер та власні дані експедиційних 
спостережень кафедри гідроекології та ВД ОДЕКУ. Окремими етапами 
виконаної роботи є дослідження гідрохімічного режиму річки Дністер в 
створі с. Маяки (серпень 2010 р.), визначення основних показників донних 
відкладень і  загальної хронічної токсичності води і донних відкладень 
водогосподарської системи «р. Дністер – Барабойське водосховище». 

 Отримані результати досліджень можуть бути враховані 
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спеціалістами водогосподарських, рибогосподарських та 
природоохоронних установ Одеської області у їх поточній діяльності.  

Барабойське водосховище збудоване по проекту ДП 
«Укрпівдендіпроводгосп» в 1976 році для зрошення сільськогосподарських 
угідь та риборозведення (дата введення в експлуатацію 15.09.1981).  

Барабойське водосховище – це складний водогосподарський 
комплекс, підв'язана площа зрошуваних земель до водосховища складає  
11,930 тис. га. Подачу води з водосховища на зрошення забезпечують 14 
насосних станцій Дністровського міжрайонного управління водного 
господарства (МУВГ). З наявної кількості зрошуваних земель в 2009 році 
фактично поливалося 5500 га (46,1%). 

Барабойське     водосховище     відноситься     до     наливних      
водойм. Для забезпечення   підтримання   оптимально можливого  рівня   
води   необхідно постійно здійснювати його наповнення. За період з 2005 
року до 2009 року насосними   станціями Дністровського МУВГ 
примусово на заповнення   водосховища за кошти державного бюджету 
щорічно подається від 6,5 до 11.0 млн.м3 води з річки Дністер.  

Для оцінки якості води були використані дані щоквартальних  
спостережень ОГГМЕ ООВУВГ за хімічним складом води в пункті р. 
Дністер – с. Маяки, ГНС НДЗС (всього вимірюється 36 гідрохімічних 
показників) за 2000-2010 рр. 

Для вирішення поставленої мети були застосовані: методика ГХІ 
(Гідрохімічного інституту, Росія) та методика ІЗВ (індекс забруднення 
води), що були розроблені і використовуються у діяльності установ 
Державної гідрометслужби та Державного водного агентства України. 

Екологічна оцінка якості води р. Дністер в пункті с. Маяки (водозабір 
ГНМ НДЗС) була виконана за період 2000 – 2010 рр. Отримано наступні 
результати: 

- за сольовим блоком якість води оцінюється як «добра», за чистотою 
– «чиста», за трофністю – «мезотрона», за сапробністю – «олігосапробна»; 

- за вмістом еколого-санітарних компонентів, якість води оцінюється 
як задовільна, за чистотою – «забруднена», за трофністю – «евтрофна», за 
сапробністю – «β-мезосапробна»;  

-  за вмістом специфічних показників якість води оцінюється, як 
«добра», за чистотою – «чиста», за трофністю – «мезотрона», за               
сапробністю – «олігосапробна»; 

- за екологічним індексом якість води оцінюється, як «добра», за 
чистотою – «чиста», за трофністю – «мезотрона», за сапробністю – 
«олігосапробна». 

Стосовно якості води р. Дністер як джерела поповнення водних 
ресурсів р. Барабой треба зазначити наступне: 

- за методикою ГХІ більшість випадків зосередилась в класах II - IV   
(«вода брудна» – «дуже брудна»); за методикою ІЗВ більшість випадків 
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зосередились в класах II – VI (від чистої до дуже брудної); за екологічною 
оцінкою найбільша повторюваність у класі II – «вода чиста».  

Таким чином вода р. Дністер – с. Маяки демонструє широкий спектр 
забрудненості – від чистої до дуже брудної. Хоча різні методики не можна 
порівнювати коректно, все ж вони демонструють загальну тенденцію – 
вода дуже забруднена біогенними сполуками та іншими речовинами, в 
окремі періоди року  її  якість різко погіршується внаслідок аварійних 
забруднень. Результати методики ГХІ  також свідчать, що одним з 
найбільших розповсюджених забруднювальних речовин  води  є  хром – 
важкий метал, який дуже небезпечний, через біоакумуляційні властивості. 
Отже треба звертати увагу на якість води р. Дністер, більш регулярно, ніж 
це робиться зараз, тому що надлишок біогенних речовин і важких металів 
забруднюють довкілля. За методикою ГХІ найбільший % випадків 
припадає на IV клас (вода «дуже брудна»), за методикою ІЗВ найбільша 
повторюваність розподілилась між ІІІ і VI класами (вода «помірно 
забруднена» – «дуже брудна»). За екологічною оцінкою якості води 
повторюваність майже порівну розподілилась між ІІ і ІІІ класами якості 
(вода «чиста» – «забруднена»).  

Нижньодністровська зрошувальна система – це складний 
водогосподарський комплекс, який включає р. Дністер як джерело води та 
р.Барабой як складовий елемент меліоративної системи. В цій системі 
здійснюється подача води з р. Дністер (с. Маяки, ГНС НДЗС) в  
Барабойське водосховище, яке виступає транзитною водоймою для 
зрошення ІІ черги НДЗС; крім того – водойма має важливе рекреаційне і 
рибогосподарське значення. Подачу води з водосховища на зрошення 
забезпечують 14 насосних станцій Дністровського МУВГ. Барабойське 
водосховище     відноситься до наливних водойм. Для забезпечення 
підтримання   оптимально можливого рівня води з урахуванням потреб 
сільськогосподарських виробників необхідно постійно здійснювати його 
наповнення. Це значні фінансові затрати на оплату електроенергії, яка 
використовується на примусову подачу води в Барабойське водосховище. 
У залежності від обсягу водних ресурсів, які примусово поповнюються, 
використовується від 0,33 млн. грн. (в 2005 р.) до 1.71 млн.грн (в 2009 р.).  

Багаторічна практика експлуатації НДЗС показує, що система 
характеризується високою енергоємністю. Збудовані водосховища 
підживлюються мінералізованими ґрунтовими водами, що збільшує 
мінералізацію води в них і для забезпечення потрібної якості води в них 
вимагає постійної промивки шляхом підкачки свіжої води з Дністра.  

Аналіз гідрохімічних показників та оцінка якості води, виконані в 
даному дослідженні, показують що для ефективної роботи 
водогосподарської системи «р. Дністер – Барабойське водосховище» 
потрібен регулярний аналітичний гідрохімічний контроль. 
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АНАЛІЗ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ 
 У СФЕРІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО 

СЕРЕДОВИЩА НА ДОРОЖНЬОМУ ТРАНСПОРТІ 
 

Г.М. Желновач 
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Україна 

 
Міжнародне співробітництво при вирішенні екологічних проблем 

відіграє провідну роль, оскільки дозволяє вирішувати проблемні питання 
не тільки на регіональному та національному, але і на більш масштабних 
рівнях. Робота по налагодженні міжнародних зв’язків проводиться у і 
дорожній галузі України. 

Згідно інформації Державної служби автомобільних доріг 
«Укравтодор», Україна є членом Світової асоціації автомобільних 
магістралей (PIARC), з 1996 року і представлена у Раді PIARC, керівному 
органі Асоціації, першим делегатом – Головою Державної служби 
автомобільних доріг України (за посадою). Представники Укравтодору 
співпрацюють в якості член-кореспондентів або асоційованих членів у 
Комісії з обміну технологіями та розвитку і технічних комітетах Асоціації. 
Укравтодор приймає активну участь у роботі Міжурядової Ради 
Дорожників. 

Аналіз угод, які були укладені у рамках співробітництва, показав, що 
вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища містяться 
лише у двох з них, а саме Європейській Угоді про міжнародні 
автомагістралі від 15.11.1975 та Протоколі про міжнародні автомобільні 
дороги Співдружності незалежних держав (11 вересня 1998 року). 
Природоохоронні вимоги, згідно вищенаведених документів, стосуються: 

1) обов’язкового проведення процедури ОВНС при розробці нових 
проектів, віддаючи перевагу роботам з реконструкції вже існуючих шляхів 
сполучення, що сприятиме максимізації позитивного та мінімізації 
негативного впливів; 

2) органічного поєднання дороги з навколишнім середовищем, тобто 
при розробці проектів необхідно враховувати безпосередній та 
опосередкований вплив доріг та дорожнього руху на людей, фауну та 
флору; стан ґрунтів, воду, повітря та мікроклімат; пейзаж, фізичні об’єкти 
та культурний спадок; 

3) впливу навколишнього середовища на учасників дорожнього 
руху, а саме мінімізації аварій на транспорті шляхом застосування методів 
ландшафтного проектування; 

4) охорони доріг від зіткнення з тваринами шляхом запобігання їх 
потрапляння на дорогу та установкою попереджувальних знаків. 

На сьогодні Україна у особі Міністерства інфраструктури України 
(колишнє Міністерство транспорту та зв’язку України) проходить 
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процедуру приєднання до Транс-Європейської транспортної мережі (ТЄМ-
Т) (Trans-European Transpoer network TEN-T) через програму підтримки 
інтеграції України до даної мережі, першим етапом якої є розробка 
стратегії та плану дій для розвитку міцніших транспортних зв’язків між 
транспортними системами України та Європейського Союзу. Даний проект 
проходить у рамках програми Європейського Союзу для Україні і 
основною його метою є вдосконалення транспортного сектору через 
сприяння Міністерству інфраструктури України в розробці та 
впровадженні стратегії та плану дій щодо транспортної інтеграції в Транс-
Європейську транспортну мережу. Досягнення мети має перевірятися 
шляхом визначення збільшення надходжень до державного бюджету. 

Аналіз програми та її основних цілей показав, що у сфері охорони 
навколишнього природного середовища даний проект сприятиме лише 
мінімізації та контролю за викидами парникових газів (СО2) відповідно до 
цілей ЄС і підготовки до Кіотського Протоколу II у 2012 р  

Приєднання України до Транс-Європейської транспортної мережі 
планується на основі нормативно-правової бази, що була розроблена в 
рамках проекту ТАСІС «Приєднання до/та імплементація Україною 
міжнародних угод та конвенцій у галузі транспорту».    

Структура нормативно-правової бази розподіляється за видами 
транспорту – автомобільного, залізничного, морського та внутрішнього 
річкового, авіаційного, а також загальнотранспортного законодавства. 
Аналіз міжнародного співробітництва України у дорожній сфері та сфері 
автомобільного транспорту показав, що європейські країни у першу чергу 
цікавлять вимоги щодо забезпечення: 

- сталого руху транспортних потоків територією України (вимоги до 
дорожніх знаків та світлових сигналів, забезпечення необхідної 
експлуатаційної якості автомобільних доріг); 

- забезпечення безпеки руху автотранспортних потоків (вимоги до 
перевізників та водіїв автотранспортних засобів); 

- вимоги до автотранспортних засобів (вага, габарити, технічний 
стан). 

З точки зору охорони навколишнього природного середовища країни 
Європейського Співтовариства цікавить у першу чергу викиди парникових 
газів (СО2) транспортними засобами на території України, оскільки вони 
дають свій внесок у глобальне змінення клімату. Усі ж інші негативні 
впливи, пов’язані з експлуатацією української автотранспортної системи 
не мають транскордонного значення і не можуть спричиняти 
транскордонне забруднення. Оскільки максимальна зона впливу 
експлуатації автомобільної дороги розповсюджується на 3 км у обидва 
боки від полотна дороги без наявності перешкод, то експлуатація 
дорожнього мережі України не спричинятиме погіршення якості 
середовища Європейських країн. Що, у свою чергу, не спонукає їх до 
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заключення багасторонніх угод з Україною по зменшенню негативного 
впливу української автотранспортної системи на довкілля. Цими 
причинами може пояснюватися відсутність ратифікованих Україною 
міжнародних екологічних стандартів щодо екологічної безпеки 
автотранспортних систем. Країни ЄС для попередження 
автотранспортного забруднення довкілля Україною обмежують доступ на 
їх територію ТЗ, що не відповідають вимогам стандарту EURO-5 та 
регулюють/контролюють перевезення небезпечних вантажів. 

Тобто, мінімізація негативного впливу автотранспортної системи 
України на довкілля є завданням виключно України і немає спонукаючих 
факторів у вигляді загрози транскордонних впливів, як це спостерігається 
для інших видів транспорту (морського, річкового, авіаційного). Тому на 
Україні ведеться робота по адаптації чинного законодавства у 
транспортній сфері до Європейських норм згідно Наказу Міністерства 
транспорту та зв’язку України № 153 «Про затвердження Рекомендацій 
«Засад адаптації транспортного законодавства України до законодавства 
Європейського Союзу» від 18.02.2006. Слід зауважити, що у даному наказі 
пропозиції з адаптації законодавства України до aquis communautaire у 
сфері автомобільного транспорту стосовно охорони навколишнього 
природного середовища  стосуються лише поліпшення характеристик 
транспортних засобів без урахування мінімізації негативного впливу 
мережі автомобільних доріг, що підтверджує тезу про незацікавленість 
Європейських країн у проведенні спільної з Україною роботи по 
поліпшенню стану придорожніх території. 

У свою чергу Державна служба автомобільних доріг України 
«Укравтодор» проводить роботу по узгодженню відомчих нормативних 
вимог з європейськими вимогами, але тут також існує ряд недоліків, 
оскільки особлива увага при адаптації законодавства стосується безпеки 
руху та забезпечення відповідних параметрів дорожніх споруд. 

Отже, з проведеного у розділі аналізу ефективності міжнародного 
співробітництва України у дорожній сфері та сфері автомобільного 
транспорту можна зробити наступні висновки: 

− міжнародне співробітництво України у автотранспортній та 
дорожній сферах стосується у більшій мірі технічних вимог до 
транспортних засобів та автомобільних доріг; 

− в Україні ведеться робота по адаптації українського законодавства 
до європейських вимог, але у більшій мірі це стосується забезпечення 
сталого руху, безпеки дорожнього руху та довговічності споруд;  

− вимоги щодо екологічної безпеки експлуатації автотранспортних 
систем України на підпадають під жоден з договорів про міжнародне 
співробітництво та не є одними з пріоритетних напрямів міжнародного 
співробітництва у дорожній сфері, що може пояснюватися мінімальним 
ризиком транскордонного впливу. 
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БУР’ЯНИ В НЕЗМІННИХ ПОСІВАХ  
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР 

 
Н.І. Жилкова, І.М. Соколовська, к.с.-г.н., доц. 

Луганський національний університет ім. Т. Шевченка, Україна  
 

В умовах сучасного землеробства багатьма приватними 
господарствами використовуються  земельні паї  для вирощування 
монокультури. Використання власного насіннєвого матеріалу та мінімуму 
агротехнічних заходів сприяє економії матеріальних коштів невеликих 
підприємств. Але вирощування в продовж тривалого періоду на одному 
полі культур, які мало відрізняються біологічними та фізіологічними 
особливостями, призводить до збільшення забур’яненості ґрунту та посіві. 

Багаторічне використання посівної площі під монокультуру за 
попередніми дослідження призводило до збільшення засміченості посів. У 
зв’язку з одностороннім впливом рослин даного агроценозу на ґрунт 
виникає явище ґрунтовтомлення. Механізм ґрунт-рослина намагається 
визволитись від одностороннього впливу на ґрунт з боку штучного 
рослинного суспільства, тим самим створює умови для його природної 
заміни. Власне з цієї причини, в монокультурі отримують великий 
розвиток бур’яни, які є стадією можливої первинної сукцесії. 

Таким чином, в умовах посушливої підзони північного Степу України 
нами було проведено обстеження незмінних посівів озимої пшениці, ярого 
ячменю та кукурудзи з метою виявлення стану популяції супутньої 
рослинності. Дослідження проводилися протягом 2009-2011 років на 
землях  приватних сільськогосподарських підприємств Свердловського 
району Луганської області. 

Нами було встановлено, що в незмінних посівах культурних рослин 
відбувалося змінення відношення малорічних й багаторічних бур’янів. А 
саме, в посівах озимих культур – пшениці (Одеська 267), та   ячменю 
(Зимовий) – протягом дослідного періоду було зафіксовано незначне 
зниження чисельності популяцій малорічних  бур’янових рослин, та 
збільшення багаторічних.  

До того ж, серед однорічних бур’янів в посівах   переважали озимі та 
зимуючі популяції (талабан польовий, ромашка непахуча, глуха кропова 
стеблообгортна, мак дикий, хрінниця смердюча). Щільність  рослин цих 
популяцій становила 16-22 шт./м2, що відповідало 18,8-25,5 %  загальної 
забур'яненості посівів озимих культур (табл. 1).  

Однорічні  ярі бур’яни складали 7,0-9,3 % бур'янового компоненту 
цих агроценозів, при цьому популяції лободи білої, щириці зігнутої та 
липучки шорсткої були малочисельні – 6-8 шт./м2.  
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Таблиця 1 - Структура бур’янового компоненту озимого агрофітоценозу  
зернових культур (2009-2011 рр.) 

Роки досліджень 
2009 р. 2010 р. 2011 р. 

 
Групи рослин 

шт./м2 *%  шт./м2 *%  шт./м2 *%  
Однорічні озимі 22 25,5 20 23,3 16 18,8 
Однорічні ярі 8 9,3 8 9,3 6 7,0 
Багаторічні 54 62,7 58 67,4 63 74,1 

*  –  відсоток від загальної забур’яненості посіву. 
 
Більш половини всього бур'яново-польового компоненту агроценозів 

озимих зернових культур складали багаторічні бур’яни. Популяції мали 
щільність в межах 54-63 шт./м2, й були представлені берізкою польовою, 
осотом польовим, молочаєм лозним, пирієм повзучим та ін. 

За роками досліджень спостерігалась тенденція до зниження 
забур’яненості посіві озимих культур однорічними бур’янами (34,8 % –  у 
2009 році, 32,6 % - у 2010 році, та 25,8 % - у 2011 році). До того ж значно 
знижувалась доля ярих однорічних бур’янів, які були представлені видами 
ранньої схожості, пізні ярі види буряні випали з даних агрофітоценозів 
зовсім. Це можна пояснити тим, що озимі види пшениці та ячменю 
достигали раніше, ніж пізні ярові бур’яни, тому вони не встигали 
сформувати насіння.  

Багаторічні ж бур’яни навпаки, збільшували щільність та чисельність 
популяцій, займаючи вільні території агрофітоценозу. Їх кількість на метрі 
квадратному збільшувалася на 4-5 шт. і взагалі за роками дослідження 
популяції цієї біологічної групи бур’янів складали 63,7-74,1 % від 
загальної забур’яненості посівів озимих польових культур. 

В незмінних посівах ярих зернових культур популяції ярих бур’янів 
не характеризувалися такими різкими змінами, як в посівах озимих 
культур, хоча їх чисельність і знижувалася. За роками досліджень було 
встановлено, що 27,2-21,3 % сегетальної рослинності даних агроценозів 
складали ярі бур’яни. До того ж, якщо у 2009 році ранні та пізні ярі 
бур’яни були у відношенні 4:1 (21,5 % - ранні ярі бур’яни, 5,7 % пізні ярі 
бур’яни), то у 2011 році пізні ярі бур’яни складали більш половини 
видового складу рослин цієї біологічної групи (10,3 % - рання ярі, 11,0 % – 
пізні ярі) (табл. 2).  

Трохи іншим був і видовий склад бур’янового компоненту ярих 
агрофітоценозів. Плоскуха звичайна, лобода біла, щириця зігнута латук 
дикий, мишій сизий починали вегетацію трохи раніше або водночас з 
культурними рослина, але не завжди встигали сформувати насіння. Пізні 
ярі бур’яни – редька дика, чина бульбиста, гірчак березковидний 
закінчували вегетацію разом з ярими зерновими культурами, тому їх 
насіння визначало потенційну засміченість посівів.  
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Таблиця 2 - Структура бур’янового компоненту ярого агрофітоценозу  

зернових культур (2009-2011 рр.) 
Роки досліджень 

2009 р. 2010 р. 2011 р. 
 

Групи рослин 
шт./м2 %  шт./м2 %  шт./м2 %  

Однорічні озимі 12 13,6 11 12,7 11 12,3 
Однорічні ярі: 

ранні ярі 
пізні ярі 

24 
 

27,2 
21,5 
5,7 

20 23,2 
14,4 
8,8 

19 21,3 
10,3 
11,0 

Багаторічні 52 59,0 55 63,9 59 66,2 
*  –  відсоток від загальної забур’яненості посіву. 
 
Слід також зазначити вплив ефемерів на склад бур’янового 

компоненту ярих агрофітоценозів (зірочник середній). 
Частка озимих однорічних бур’янів в агрофітоценозі ярих зернових 

культур мала тенденцію до зниження, як і в озимих посівах – 13,6 % у 2009 
році, та 12,3 % у 2011 році. Популяції фіалки польової, вероніки 
плющелистої, підмаренника чіпкого, грициків, талабану польового, глухої 
кропиви стеблообгортної визначали склад бур’янів даної біологічної 
групи. 

Роль багаторічних бур’янів рослинно-польового компоненту  
поступово збільшувалася, як і в посівах озимої пшениці та ячменю.  На 
початку досліджень  група багаторічних рослин складала 59,0 %, 
наступними роками цей показник збільшувався на 4,9 % та 2,3 % (березка 
польова, пирій повзучий, осот рожевий, кульбаба лікарська, полин білий). 

Протягом досліджу вального періоду нами не було встановлено 
значних змін показників загальної засміченості посівів як озимих, так і 
ярих зернових культур. Показники чисельності бур’янів були  в межах    
85-86 шт./м2 в агрофітоценозах озимих зернових культур, та 86-89 шт./м2 – 
в агрофітоценозах ярого ячменю та пшениці. Це можна пояснити різними 
агро кліматичними умовами формування даних агроценозів та дуже 
коротким терміном дослідження. 

Та взагалі, тривале незмінне використання земельних угідь під 
монокультуру призводить до певних змін в структурі бур'яново-польового 
угруповання. Слід зазначити підвищення ролі багаторічних бур’янів, та 
поступове зменшення чисельності популяцій мало річних бур’янових 
рослин.  
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ЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ В РЕГІОНАХ 
 ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОЛІПШЕННЯ 

 
А.В. Жужа, Л.М. Маркіна, к.т.н., доц. 

Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут, м. Київ, Україна 

 
         Метою роботи є оцінка екологічної сталості регіонів та оцінка  
екологічних процесів у містах України. В дослідженні  екологічної ситуації 
в регіонах України будемо використовувати метрику для вимірювання 
процесів сталого розвитку (СР).  Екологічну ситуацію, а саме екологічний 
вимір СР оцінено за допомогою індексу екологічного виміру («Іе»). Для 
розрахунку індексу використовується методика нормалізації значень 44 
показників,що входять до 13 індикаторів вимірювання, а ці індикатори в 
свою чергу входять до 3 категорій екологічного індексу «Іе» (М.З. 
Згуровський, 2006). Індекс «Іе» розроблений для оцінювання екологічної 
сталості регіонів України й методологічно базується на відомому індексі 
ESI 2005, у якому для формування складових(індикаторів) використана 
схема «рушійні сили – тиск – стан – вплив – реакція» (І.М. Джигерей,             
Г.О. Статюха, 2008).  

За результатами розрахунків, до груп, що стоять попереду за 
екологічним виміром сталого розвитку можна віднести такі регіони як 
Харківщина, Закарпаття, Волинь та Львівщина, з найвищими значеннями 
індексу екологічного виміру Іе  (табл.1). Далі в противагу «лідерам» такі 
області як Сумська, Донецька Київська, Одеська, АР Крим та м. Київ 
мають найнижчі значення індексу, що свідчить про значні проблеми в 
екологічній сфері. Проведення зворотного аналізу, від індексу до 
індикаторів і показників, дозволяє спеціалістам з екології виявити 
найбільш значні проблеми областей на шляху до сталого розвитку. 

З табл. 1 видно, що кожний регіон має різні значення показників, а 
тому й власний екологічний профіль. Аналіз регіонів з подібними 
значеннями індексу, але різними екологічними профілями, допомагає 
виявити проблеми навколишнього природного середовища, з якими 
зіштовхується регіон. Аналіз подібностей і розбіжностей серед регіонів 
однієї групи дозволяє зробити висновки щодо ефективності їхньої 
екологічної політики: контролю забруднення повітря, відновлення 
біологічного  різноманіття і т.п. Індикатори екологічної сталості 
дозволяють виявити екологічну ситуацію областей. 

Екологічна сталість регіонів України за даними 2006 року наведена в 
табл. 2.  
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Таблиця 1 - Індекс екологічного виміру сталого розвитку [1] 
Регіон Рейтинг за індексом екологічного 

виміру 
Індекс екологічного 

виміру 
АР Крим 27 0,340 
Вінницька обл. 13 0,319 
Волинська обл. 3 0,265 
Дніпропетровська 10 0,559 
Донецька обл. 22 0,620 
Житомирська обл. 16 0,287 
Закарпатська обл. 2 0,266 
Запорізька обл 15 0,478 
Івано-Франківська обл. 21 0,283 
Київська обл. 26 0,358 
Кіровоградська обл. 18 0,294 
Луганська обл. 14 0,427 
Львівська обл. 4 0,369 
м. Київ 24 0,737 
м. Севастополь 11 0,245 
Миколаївська обл. 7 0,307 
Одеська обл. 25 0,417 
Полтавська обл. 5 0,368 
Рівненська обл. 8 0,269 
Сумська обл. 23 0,312 
Тернопільська обл. 9 0,258 
Харківська обл. 1 0,478 
Херсонська обл. 19 0,278 
Хмельницька обл. 12 0,285 
Черкаська обл. 20 0,303 
Чернівецька обл. 17 0,253 
Чернігівська обл. 6 0,300 
Таблиця 2  - Екологічна сталість регіонів України за даними 2006 року 

Оцінювані об'єкти Екологічний вимір СР 
Волинська область, Закарпатська область, Харківська 
область 

Висока 

Дніпропетровська область, Миколаївська область, 
Львівська область, Полтавська область, Рівненська область, 
Тернопільська область, Чернігівська область 

Вище середньої 
 

Вінницька область, Житомирська область, Запорізька 
область, Івано-Франківська область, Кіровоградська 
область, м. Севастополь, Луганська область, Херсонська 
область, Хмельницька область, Черкаська область, 
Чернівецька область 

Середня 
 

Донецька область, Сумська область Нижче середньої 
АР Крим, Київська область, м. Київ, Одеська область Низька 
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МОНІТОРИНГ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ПІДЗЕМНИХ ВОД 
МОКРОТИНСЬКОГО ВОДОЗАБОРУ 

 
О.С. Задолинна, П.К. Волошин, к.г-х.н., доц.  

Львівський національний університет ім. І. Франка 
 
В сьогоднішньому світі більшість людей занепокоєні сучасним 

екологічним станом питної води. Таке занепокоєння можна пояснити 
насамперед тим, що кількість населення на планеті з кожним роком 
зростає, тоді як запаси якісної питної води зменшується. А також до такого 
переживання відносять і той факт, що країни, які мають якісну питну воду 
її поступово нераціонально забруднюють. 

У Львові протягом останіх десятирічь існують суттєві проблеми 
водопостачання. Навіть в політичному житті міста "водні проблеми" 
знайшли своє відображення і були використані під час виборів. Серйозні 
футурологи, не без підстав, у найближчі десятиліття пророкують 
загострення проблем постачання води належної якості. Подібні проблеми 
гостро відчувають в країнах Африки, Азії і навіть Європи. Власне, людство 
не відчуває нестачу води. Мова скоріше йде про її якість. Не вистачає води 
належної якості. Переважна більшість українців не відчуває щоденної 
нестачі води. Для багатьох з нас є нормою дзюрчання води у туалетному 
бачку, прання і миття у ванні з теплою водою, миття посуду під струменем 
гарячої води. Таке використання води викликає щирий подив навіть у 
наших сусідів європейців. Вони часто дивуються: як ви можете бути 
заможними, коли так безжалісно використовуєте свої невідновлювані 
національні ресурси? Чи довго так триватиме? Адже наше традиційне 
відношення до води в значній мірі сприяє утворенню жахливих дірок у 
бюджеті країни і породжує бідність. Колосальні кошти, котрі можна з 
успіхом використати на науковий пошук альтернативних джерел енергії, 
без жалю і усвідомлення помилковості, кубокілометрами зливаються у 
каналізацію, забруднюючи навколишнє середовище. Таке відношення до 
найцінніших ресурсів не може сприйматись як норма. Ми повинні змінити 
вкорінені шкідливі стереотипи. Добре, що в Україні вже є люди та 
організації, котрі вивчають проблему дефіциту води і розробляють шляхи 
її вирішення. 

Одним із найбільших постачальників водопостачання північної 
частини міста Львова є Мокротинський водозабір, який експлуатується з 
1962 року, розташований на території Жовківського району Львівської 
області. Рельєф на більшій частині площі має зрілий денудаційний вигляд з 
розвинутими плоскими похиленими останцевими масивами, грядами та 
горбами, які розділені сідловидними пониженнями. Простежується чітко 
виражена асиметрія структури. Північної частини височини в результаті 
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інтенсивної денудації має вигляд звивистого стрімкого схилу висотою 150-
200 м з окремими відчленованими ерозією останцями. 

В межах Мокротинської ділянки у відповідності з геологічною 
будовою поширені водоносні горизонти у четвертинних, 
нижньобаденських і верхньокрейдових відкладах. Головний водоносний 
горизонт з якого постачається вода через свердловини знаходиться у 
верхнькрейдових відкладах. Водоносний горизонт верхньокрейдових 
відкладів відноситься до пластово–тріщинного типу і характеризуються 
активним водообміном. На Мокротинській ділянці водоносний горизонт 
приурочений до зони вивітрювання маастрихтських мергелів. Живлення 
водоносного горизонту відбувається за рахунок інфільтрації атмосферних 
опадів та перетікання із водоносних горизонтів, що залягають вище. 
Розвантажується водоносний горизонт в гідрографічну мережу. 

Характер геологічного розрізу, склад та потужність покривних 
відкладів, наявність місцевих і регіональних водотривів, розчленованість 
рельєфу характеризують природні умови провінцій, що визначають їх 
схильність до підтоплення. Їх регіональний прояв при наявності 
закономірних стійких зв'язків (кліматичних, гідрологічних тощо) визначає 
напрям поверхневого і підземного стоку, глибину залягання грунтових вод 
і умови їх взаємозв'язку з розташованими нижче водоносними 
горизонтами, задренованість в природніх і порушених умовах. Головнішим 
господарським чинником, крім кліматичного, виникнення підтоплення на 
меліорованих і прилеглих до них землях, в т.ч. і в сільських населених 
пунктах є технічний стан осушувально-зволожувальної мережі та 
гідротехнічних споруд. Станом на 1.10.05р. технічний стан їх в цілому 
задовільний. Щодо Мокротинського водозабору то ступінь природної 
захищеності природних підземних вод характеризується як задовільний. 
Це свідчить те, що уся вода яка використовується зі свердловин перекрита 
незначними  товщами відкладів верхньокрейдового горизонту сенонського 
надярусу, а саме, сірими мергелями потужністю від 9м до 12 м. на якому 
базується водоносність північної частини Львівської області. 

Для дослідження якості питної води я використала матеріали які були 
надані ЛМКП,, Львівводоканал ”, та зроблені власні дослідження на основі 
проведених лабораторних аналізів. Для цього я відібрала воду 
безпосередньо із досліджених свердловин, насосної станції, куди 
постачається вода із всіх водозаборів та в певних точках м. Львова. 
Продуктивний водоносний горизонт з яким проводиться дослідження 
якості питної води – верхньокрейдовий водоносний горизонт. 

За хімічним складом води верхньокрейдового горизонту відносяться 
до гідрокарбонатного кальцієвого і гідрокарбонатного кальцієво-
натрієвого типів. Мінералізація води коливається від 450 до 780 мг/дм3. 
Вміст сухого залишку змінюється від 318 до 582 мг/дм3. Загальна твердість 
води змінюється від 3,58 до 7,2 мг-екв/дм3. Вміст нітратів у воді 
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коливається від повної відсутності в більшості проб до 5,12 мг/дм3, нітрити 
відсутні або присутні у вигляді слідів. . 

В основному, хімічний склад води коливається в межах норми, хоча 
перевищує деякі показники нормативних значень ГДК, які постійно 
контролюється санепідемстанцією Жовківського району. Таке коливання 
хімічного стану вод у свердловинах зумовлене тим, що через застаріле 
обладнання, яке працює на цій ділянці протягом 50-ти років від початку 
його експлуатації відбір проб можуть не здійснюватися. Таким чином 
можна ставити під сумнів дійсний екологічний стан якості підземних вод , 
оскільки, протягом року рівень грунтових вод не є постійним, а також 
техногенне навантаження на цю ділянку змінюється у залежності від виду 
робіт поблизу свердловин, які мають статус як дослідні, спостережні та 
робочі.  

При виявлені надходження до свердловини забруднених вод через 
дефекти в обсадних трубах чи через затрубний простір, така свердловина 
повинна бути відремонтована  або затампонована. . 

Великий вплив на хімічний стан вод має транспортування вод по 
водопроводам до міського водозабору, який здійснює безпосередній вплив 
на подачу води жителям  

В процесі експлуатації водозабірних споруд підземних джерел 
водопостачання персонал зобов’язаний:  
1. вести систематичні спостереження за станом і роботою водозабірних 

споруд та устаткування;  
2. забезпечувати задані режими роботи експлуатаційних свердловин і 

насосних агрегатів;  
3. утримувати в належному стані  перший пояс зони санітарної охорони;  
4. систематично проводити технічне обслуговування і ремонти;  
5. вести експлуатаційну документацію.  

Періодичність відбору проб для хіміко-бактеріологічного аналізу води 
встановлюється згідно з вимогами “Правил технічної експлуатації систем 
водопостачання та каналізації населених пунктів України КДП 204-12 Укр. 
242-95 і ГОСТ у 2874-82 за узгодженням з місцевими органами 
Державного санітарного нагляду. Методи відбору проб – ГОСТ 24481-80 і 
ГОТ18963-73. 
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Автомобильно-дорожный институт Донецкого национального 
технического университета, г. Горловка, Украина   

 
Дефицит воды является одной из наиболее серьезных глобальных 

проблем нашего времени. В настоящее время более одной трети населения 
мира живет в странах с дефицитом воды, и к 2025 году эта цифра, по 
прогнозам, возрастет  почти в два раза. Задача обеспечения достаточным и 
безопасным количеством питьевой воды осложняется в связи с ростом 
численности населения, индустриализацией, загрязнением имеющихся 
ресурсов пресной воды и изменением климата. 

В последние десятилетия в качестве средств для увеличения 
водоснабжения в странах с дефицитом воды были построены ряд 
опреснительных установок. Примерами таких установок являются, 
опреснительные установки на основе обратно осмотической технологии 
(ОО), построенные недавно в Испании и Израиле. В 2016 году мировое 
производство воды путем опреснения, согласно прогнозам, превысит 38 
млрд. м3 в год, что вдвое превышает уровень мировой добычи воды путем 
опреснения в 2008 году. 

Крупномасштабные опреснительные установки, в основном в 
засушливых странах Персидского залива, были основаны на тепловых 
опреснителях, где морская вода нагревается и испаряется, после чего 
конденсируется для получения пресной воды. Данные установки 
потребляют значительное количество тепловой и электрической энергии и 
приводят к большим выбросам парниковых газов. За исключением тех, 
которые были построены в последние два десятилетия, основанных на 
технологии обратного осмоса. В настоящее время, обратный осмос 
является наиболее энергосберегающей технологией для опреснения 
морской воды и является эталоном для сравнения с любой новой 
технологией опреснения. 

Количество энергии, необходимой для работы опреснительных 
установок, резко сократилось в последние 40 лет. Снижение потребления 
энергии связано с постоянным технологическим усовершенствованиям, в 
том числе более высокой проницаемости мембран, установка устройств 
рекуперации энергии, а также использование более эффективных насосов. 

Минимальное количество энергии, необходимое для разделения 
чистой воды от морской, представляет собой эталон для сравнения и 
может помочь в будущем направлять спрос на сокращение энергии. Этот 
теоретический минимум энергии, который не зависит от опреснительного 
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метода, реализуется, когда происходит разделение термодинамического 
процесса. Таким образом, энергия для разделения будет равна по величине, 
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Рис.  - Теоретические минимум энергии для опреснения воды в 
зависимости от процента восстановления общей морской воды 

 
но противоположна по знаку свободной энергии смещения. Существует 
тесная взаимосвязь между свободной энергией смешения и осмотическим 
давлением: 

 
-d(∆Gmix) = -RTlnαwdnw = ПsVwdnw 

 
Где, ∆Gmix свободная энергия смешения, R - является идеальной 

газовой постоянной, Т - абсолютная температура, αw - активность воды, nw 
- это количество молей воды, Пs - осмотическое давление морской воды, 
Vw - молярный объем воды.  

Есть несколько проблем с опреснением из-за возможного 
неблагоприятного воздействия на окружающую среду. Во-первых, 
электрическая энергия, являющаяся основным источником энергии для 
ОО, приводит к эмиссии загрязняющих веществ и парниковым газам, что 
еще больше усугубит изменение климата. Эксплуатационные установки 
потребляют от 3 до 4 кВтч/м3, что приводит к дополнительной эмиссии от 
1,4 до 1,8 кг CO2 за кубометр очищенной воды. Даже, если учесть, что 
общее потребление энергии ОО упадет ниже 3 кВтч/м3, дополнительная 
эмиссия CO2 за счёт работы опреснительных установок может быть 
существенная. Чтобы свести к минимуму выбросы парниковых газов, 
нужно использовать возобновляемые источники энергии. 

Основная проблема, связанная с деминерализацией морской воды 
является удаление морских организмов. Это может убить большое 
количество рыбы, находящейся на начальной стадии развития, хотя 
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воздействие на популяционном уровне не ясно, с учетом естественно 
высокой смертности личинок организмов в морских системах. Общий 
объем потребления воды может быть снижен, если охлаждающая вода с 
электростанции служит питательной водой на установках по опреснению 
воды, тем самым минимизирует последствия от увлечения выбросов CO2. 

Спрос на энергию для опреснения морской воды в современных 
технологиях обратного осмоса в 2 раза выше теоретического минимума 
энергии для опреснения воды. Тем не менее, общее потребление энергии 
новых установок ОО в три-четыре раза выше, чем теоретический минимум 
энергии из-за необходимости выполнения предварительной очистки и 
доочистки воды.  

Устранение предварительной стадии очистки или уменьшение 
требований к качеству поступающей воды позволит существенно снизить 
потребление энергии, капитальные затраты и воздействие на окружающую 
среду опреснительных установок. Для этого необходима разработка 
устойчивых к загрязнению мембран с заданными свойствами поверхности, 
а также мембранных модулей с улучшенными гидродинамическими 
характеристиками. Чтобы содействовать развитию таких 
высокопроизводительных, устойчивых мембран, крайне важно разработать 
детальные молекулярные модели, которые устанавливают структуру, 
свойства, отношения между мембранной структурой поверхности и 
проницаемости мембран. 

Достижения в области мембранных технологий могут также 
уменьшить необходимость доочистки в ОО, тем самым, повысить 
энергоэффективность и снижение капитальных затрат. Удаление бора и 
хлоридов из обессоленной воды, используемой в сельском хозяйстве, до 
уровня, который обеспечит возможность выращивания культур требует 
доочистки. Тем не менее, разработка тонкопленочных композитных 
мембран с высокой избирательностью, особенно для бора, вызывает 
определенные трудности. Это является прямым следствием механизма 
разделения тонкопленочных композитных мембран, в которых повышение 
селективности, для более глубокого удаления бора и хлоридов 
существенно снижает проницаемость мембраны, что приводит к 
увеличению потребления энергии.  

В ближайшие десятилетия, в результате роста численности населения, 
индустриализации, увеличиться мировой спрос на пресную воду. В 
настоящее время существует несколько вариантов для расширения 
источников пресной воды, рециркуляции и повторного использования 
водных ресурсов. Опреснение морской воды создаёт потенциал для 
обильного и постоянного источника свежей воды и служит единственным 
способом, чтобы обеспечить подачу воды, необходимой для поддержания 
сельского хозяйства, населения, а также содействовать экономическому 
развитию.  
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В атмосферный воздух города поступает большое количество 

загрязняющих веществ различного химического состава и природы. Все 
эти вещества оказывают негативное воздействие на окружающую среду, 
человека, а также здания и памятники архитектуры. Технический прогресс 
привел к существенным изменениям природной среды, обусловленным 
большим количеством выбросов промышленных предприятий и 
автотранспорта. 

Биоповреждения строительных конструкций сопутствуют зданиям и 
сооружениям с момента возникновения строительной отрасли. В 
промышленно развитых и в большинстве развивающихся странах к этой 
проблеме относятся очень серьёзно. Наличие плесневых налётов на стенах 
зданий, произрастание самосевных трав и деревьев на фасадах зданий в 
большинстве стран считается недопустимым. Особо серьёзное внимание 
уделяется плесневым грибам, поскольку многие из них представляют 
опасность не только для строительных конструкций, но и для здоровья 
людей. В Европе продать объект недвижимости с признаками 
биопоражения, например, плесневыми грибами практически невозможно. 

Мишенью биоповреждающего действия стали кирпичные и каменные 
здания и сооружения, древесина и разнообразные изделия из нее, металл и 
металлические изделия, бумага, документы, фото архивы, библиотечные 
фонды, музейные ценности, краски, клеи, кожи, шерсть, одежда, обувь, 
стекло, силикаты, оптика, разнообразные пластмассы, полимеры, резины, 
радиоаппаратура и электрооборудование, дорожные покрытия, транспорт и 
многое другое. В одних случаях живые организмы разрушают материалы и 
изделия, в других – ухудшают их технологические характеристики и 
свойства, в-третьих, – затрудняют нормальную работу. 

Более 40% общего объема биоповреждений связано с деятельностью 
микроорганизмов. Вызываются биоповреждения представителями почти 
всех групп мира микробов. Характер вызываемых ими повреждений 
определяется эксплуатационными условиями, в которых оказывается тот 
или иной материал или изделие. 

Кроме того, состав комплекса микроскопических грибов, обитающих 
в урбоэкосистеме, может служить достаточно чувствительным 
показателем антропогенного воздействия на объекты городской среды. 
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Представленная работа посвящена изучению микофлоры 
повреждённых зданий и сооружений различных функциональных зон 
города Белгорода: 

- примагистральных территорий (проспект Б.Хмельницкого- ма-
гистраль1 и ул. Щорс - магистраль2); 

- промышленной зоны (ОАО «Белгородский цемент»); 
- жилой застройки (р-н Харьковская гора); 
- рекреационной зоны (парк Победы). 
В работе использовали метод «отпечатков», позволяющий 

фиксировать споры грибов на твердой поверхности агаризованной среды 
Чапека. Качественный и количественный состав микроскопических грибов 
выявляли после культивирования отпечатков при температуре +22 С в 
течение семи дней. 

Очевидно, что внешним источником микроорганизмов, заселяющих 
фасады зданий, является атмосферный воздух. Именно поэтому мы 
дополнительно исследовали состав микроскопических грибов приземного 
слоя воздуха.  

Наличие «разноцветных» колоний грибов наблюдалось в пробах всех 
исследуемых участков. В приземном слое воздуха общее количество 
обнаруженных колоний было значительно меньше, чем на отпечатках с 
фасадов зданий, что объясняется процессами интенсивного 
перемешивания и перемещения воздушных масс со спорами грибов. 
Однако во всех вариантах прослеживалось присутствие темноокрашенных 
колоний, обилие которых, как видно на рис., менялось при переходе от 
одной функциональной зоны к другой. 
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Жилая зона

Рекреационная

В "отпечатках"  со зданий

В приземном слое воздуха

 
 

Рис.  -  Обилие темноокрашенных микроскопических грибов в приземном 
слое воздуха и в «отпечатках» с поврежденных зданий. 
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Наибольшее количество темноокрашенных колоний грибов 
наблюдалось (рис.) в отпечатках со зданий, расположенных вдоль дорог - 
от 75% для улицы районного значения (магистраль 2) до 85% для 
загруженной магистрали федерального значения (магистраль1). В жилой 
застройке и рекреационной зоне этот показатель не превышал 25%, а в 
промышленной зоне достигал 50% от общего количества выросших 
колоний. Такое же соотношение между обилием темноокрашенных 
микроскопических грибов в различных функциональных зонах 
сохранялось и для проб воздуха.  

Доминирование темноокрашенных микромицетов на наиболее загряз-
ненных участках городской территории (вдоль дорог или в промзонах) свя-
зано с высокой резистентностью этих грибов к различным антропогенным 
загрязнителям за счет наличия у них протекторных меланиновых пигмен-
тов, придающих соответствующую окраску. Увеличивающееся количество 
подобных грибов в той или иной зоне может свидетельствовать о возрас-
тании антропогенной нагрузки на территорию и, как следствие, неудовлет-
ворительном качестве среды обитания. 

Темноокрашенные грибы, как правило, являются продуцентами 
микотоксинов, оказывающих канцерогенное, мутагенное и 
нейротоксичное воздействие, что в условиях городской среды, где 
население имеет пониженный иммунный статус, может проявляться в 
наибольшей степени. Некоторые виды грибков могут вызывать диатез у 
детей, аллергию, переходящую в астму и даже онкологические 
заболевания. С наличием плесени связывают возникновение мигреней, 
насморка, отита, бронхита, бронхиальной астмы, сердечнососудистых 
нарушений, микотоксикозов. Все перечисленные заболевания носят 
хронический характер течения и вызывают трудности при лечении. Среди 
огромного количества грибов аллергенные свойства обнаружены примерно 
у 300 видов. Количество людей, страдающих аллергией на плесень, 
увеличивается ежегодно и, в основном, это люди с бронхиальной астмой.  

Таким образом, здания и другие сооружения, подвергшиеся 
биоповреждению, могут оказывать неблагоприятное влияние на здоровье 
человека, вызывая не только механические травмы в результате обвалов, 
провалов, падений с высоты отдельных конструкций, но и инфекционные 
поражения, возникающие при воздействии условно патогенных 
возбудителей.  

Защита от биоповреждений должна стать одной из актуальных задач, 
непосредственно связанной с решением важнейших народно-
хозяйственных проблем: экономией металлов, древесины и других 
материалов, повышением долговечности и надежности техники, 
сохранением жилищного фонда, исторических и культурных памятников, 
художественных и культурных ценностей, но самое главное - здоровья 
населения. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ШАХТНЫХ ВОД В КАЧЕСТВЕ РЕЗЕРВНОГО 
ИСТОЧНИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 
Н.В. Заугольникова, А.В. Фаткулина, ст. преп. 

Автомобильно-дорожный институт Донецкого национального 
технического университета,   г. Горловка, Украина 

 
Угольные предприятия не только потребляют воду для нужд 

производства, но и попутно выдают на поверхность значительное 
количество шахтной воды (ШВ). Шахтами Центрального района Донбасса 
выдаётся на поверхность 59580 тыс. м3 воды в год, в том числе:                
ПО «Дзержинскуголь» - 11400 тыс. м3, ПО «Артёмуголь» - 23690 тыс. м3, 
ПО «Орджоникидзеуголь» - 24890 тыс. м3. Из общего количества воды 
всего лишь 5400 тыс. м3 используется на производственные нужды – 
противовыбросные и противопылевые мероприятия. 

Коэффициент водообильности зависит от гидрогеологических 
условий угольных месторождений, полноты мероприятий по 
предварительному осушению шахтных полей, принятых систем 
разработки и добычи угля, способов управления кровлей и других 
факторов и составляет по Центральному району Донбасса – 14,5 м3/т угля. 

ШВ загрязняются на всех стадиях технологического процесса 
производства. В составе загрязняющих веществ (ЗВ)  наиболее 
характерными являются взвешенные вещества (ВВ). Они образуются и 
поступают в ШВ в процессе разрушения горного массива, при погрузке и 
транспортировке горной массы, её орошения, при дренаже вод через 
выработанные пространства. Содержание ВВ в выдаваемой на поверхность 
воде в среднем 232 мг/дм3, что в два раза выше нормативного, так как мало 
внимания уделяется предварительной очистке шахтной воды в подземных 
условиях и своевременной чистке канавок и водосборников 
околоствольных дворов. 

Минерализация ШВ по отдельным шахтам изменяется в пределах 2-4 
г/дм3, что выше нормативных значений. Данные о составе ШВ приведены 
в табл.  Откачиваемая с шахт вода  поступает в шахтные поверхностные 
водосборники, а если их нет, то напрямую в пруды-осветлители, которые в 
основном расположены в природных балках. Эффективность прудов-
осветлителей составляет 60-80%. Содержание ВВ после пруда составляет 
20-50 мг/дм3. ШВ с прудов-осветлителей сбрасывается в местные реки, 
вызывая их деградацию. Уровень загрязнения превышает допустимые 
нормативы в десятки раз.  За предыдущий год в реки Донецкой области  
было сброшено:  23,3 тыс. т  взвешенных веществ; 701,8 тыс. т  сульфатов; 
2,68    тыс. т аммонийного азота;  16,6 тыс. т нитратов;41 тыс. т нитритов;         
82,6 т синтетических веществ; 282,7 т нефтепродуктов; 3,3 т фенолов;  
более 300 т тяжёлых металлов. 
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Таблица   – Состав шахтных вод 
Содержание, мг/дм3 № 

п/п 
Наименование 
предприятия 
(шахты) 

Производи-
тельность, 
м3/сутки 

 
Cl- 

 
SO4

2- 
 

Ca2+ 
Сухой 
остаток 

Окисляе-
мость 

1 Лидиевка 1050 370 1488 205 2979 6,4 
2 Заперевальная 1200 420 2028 отс.д. 4428 7,2 
3 Красногвардейская 10000 790 2540 отс.д. 6970 142,0 
4 Калининская 2750 2750 2200 446 9212 2,1 
5 Бутовка Донецкая 3050 5057 2452 390 13127 22,9 
6 Кировская 6850 3062 7206 666 18474 37,7 
7 Центр. Заводская 10450 2926 8464 1057 22154 отс.д. 
8 Засядько 7400 7770 6216 1184 24938 65,9 
9 Челюскинцев 11250 9675 24986 8161 45641 79,9 
10 Октябрьская 17550 8038 17900 2950 53900 230,0 
11 Трудовская 11540 9500 20344 3226 62885 72,3 

 
Учитывая дефицит водных ресурсов в восточных районах Украины, 

ШВ после деминерализации и при соответствующих  свойствах могут  
источником водоснабжения и орошения. ШВ можно очищать при помощи 
обратного осмоса. К примеру,  установка обратного осмоса ОАО «Стирол»  
мощностью  750 м3/ч, где вода на установку подаётся из прудов-
охладителей технологической воды. Кроме того  используется ШВ (шахты 
им. Гаевого). Сброс сточных вод в гидрографическую сеть не 
производится, а рассол используется для получения солей. 

На сегодня в Донецкой области ощущается острая недостача пресной 
воды для питьевого водоснабжения. Минерализация  речных вод 
повысилась до таких величин, что они  непригодны для хозяйственно-
питьевого водоснабжения. Так, если в верховьях Северского Донца 
минерализация воды составляет 0,35-0,5 г/дм3, то в  устьевой части 
достигает  1,5 г/дм3. Минерализация  воды  р. Казённый Торец в устье 
составляет до 3 г/дм3. Для обеспечения Донбасса пресной водой 
проложены каналы и трубопроводы для подачи воды из Северского Донца 
и Днепра. При этом на строительство каналов, трубопроводов и насосных 
станций отводятся огромные территории. Кроме того существенным 
недостатком является значительные затраты электроэнергии на 
транспортировку воды. 

Дефицит пресной воды частично может быть устранён путём очистки 
ШВ. При этом одновременно может решаться проблема предотвращения 
засоления поверхностных водных источников. Процесс обессоливания в 
трёх самых распространённых в настоящее время технологиях 
(дистилляции, обратном осмосе и электродиализе) заключается в 
перераспределении солей между двумя потоками воды: обессоленной 
водой и концентратом или рассолом. 
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СТАБІЛІЗАЦІЯ ЯКОСТІ ВОДИ НА ПРИКЛАДІ ЖОВТНЕВОГО 
ВОДОСХОВИЩА М.  ХАРКОВА ЗА ДОПОМОГОЮ 

БІОТЕХНОЛОГІЇ 
 

Г.М. Захарова, М.В. Катков, к.т.н.,доц 
Харківська національна академія міського господарства, Україна 

 
Річка Уди є найбільш забрудненою річкою Харківської області,  в ній 

спостерігається перевищення граничнодопустимих концентрацій для  
декількох  показникыв та не відповідне санітарно-бактеріологічне 
становище. Жовтневе водосховище може стати відмінним місцем для 
рекреціі населення міста. Для цього необхідно зменшити концентрації 
забруднюючих речовин і передбачити забруднення нафтопродуктами (у 
зв'язку з близьким розташуванням Окружної дороги і авторинку «Лоск»). 
Свій внесок у забруднення водосховища також вносить теплова 
електроцентраль (ТЕЦ-5) і господарсько-побутові стоки. 

Очищення стоків зазвичай здійснюється через фільтри і різними 
хімічними агентами, які не є екологічно безпечними. В роботі 
пропонується використати природний екологічній метод, якій 
встановлюється в руслі річки Уди перед входом до Жовтневого 
водосховища для покращення стану як річки, так і водосховища.  

Дані роботи показують що: 
- у порівнянні з традиційними технологіями біологічного очищення 

стічних вод біоплато характеризуються стійкими якостями води на виході, 
значними можливостями видалення біогенних елементів, низькими 
витратами по капіталовкладенню на будівництво та експлуатацію, 
невисокими змістами мулів, поліпшенням екологічних та естетичних 
характеристик території, а також рядом інших переваг;   

- зелена маса вищих водних рослин з біоплато легко забирається і 
може бути використана як зелений корм або при компостуванні спільно з 
опадами стічних вод для отримання компосту з високими угноювальними 
властивостями.  

Крім функцій біоінженерної споруди, біоплато як 
високопродуктивна екосистема створює просторову неоднорідність в 
збіднених антропогенно-природних ландшафтах, надає додаткові місця 
проживання і харчові ресурси для багатьох видів флори і фауни, що, в 
свою чергу, створює сприятливі умови для підтримання біорізноманіття. 

В роботі також пропонується математична модель запропонованої 
технології. 
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НОВЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ СПОСОБЫ УТИЛИЗАЦИИ 
ГАЛЬВАНОСТОКОВ ХРОМИРОВАНИЯ 

 
М. В. Зеркаленкова1,  А. А. Пашаян2, д.х.н., проф. 

1Брянский государственный университет им. акад. И.Г. Петровского  
2Брянская государственная инженерно-технологическая академия, Россия  

 
Ранее нами было сообщено [1], что разбавленные гальваностоки      

(CCr < 100 мг/дм3) могут быть утилизированы с выделением Cr2O3   без 
применения реагентов, используя кератинсодержащие материалы (волосы, 
шерсть и т.п.). При этом удается очистить воду до требуемых норм. 

Концентрированные стоки (рН < 7) утилизируют через стадию 
восстановления Cr2O7

2-+14H+ + 6e- → 2Сr3+ + 7H2O, которая неизбежно 
сопровождается образованием гальваношламов (смесь сульфатов, 
гидроксидов и карбонатов кальция, хрома (III) и других металлов. 

Накопление невостребованных гальваношламов  и повышение 
экологических  штрафов,  стимулируют поиск экологически чистых 
(безотходных), но затратных способов утилизации хромсодержащих 
стоков. 

Критический анализ показал [2], что ни один отдельно взятый способ 
не способен решить поставленную задачу. Поэтому следует всесторонне 
пересмотреть все стадии и предложить новые сочетания. 

При этом приоритетными следует считать следующие условия: 
•  восстановление хрома (VI) осуществить количественно; 
•  нейтрализацию раствора для формирования гидроксида хрома 
(III) осуществить при совместном образовании тяжелых кристаллов 
другого металла для облегчения фильтрации и предотвращения 
формирования гидрозолей; 
• предусмотреть механизм ведения процессов, позволяющих  
выделить востребованный и/или регенерируемый осадок (смесь 
осадков). 
Обобщенные результаты наших исследований представлены ниже, в 

виде последовательных  комбинированных процессов (некоторые 
уравнения не уравнены, так как возможны разные сочетания концентрации 
реагентов).  

1.  Восстановление хрома (>99%) избытком формальдегида (рН < 7): 
 

          Сr2O7
2- + CH2O + H+→ Cr3++ CO2 + НСООН + 1H2O. 

 
2.  Полное восстановление остатка хрома железом: 

 
Cr2O7

2- + Fe + H2SO4 →  FeSO4 + Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + H2O. 
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3. Окисление избыточного формальдегида, муравьиной кислоты и 
железа (II) персульфатом аммония: 
 

CH2O + FeSO4 + H2SO4 + НСООН + (NH4)2S2O8 → 
CO2 + (NH4)2SO4 + Fe2(SO4)3 + H2O. 

 
4. Нейтрализация избытка серной кислоты аммиаком (рН=4,5-5): 

 
Fe2(SO4)3 + NH4OH + Cr3+ → (NH4)2SO4 + Fe(OH)3 + Cr(OH)3 . ↓ ↓

 
Смесь гидроксидов железа и хрома (III) хорошо фильтруется, а в 

маточном растворе остается сульфат аммония (<1%), который может быть 
использован как разбавленный раствор азотного удобрения. 

Смесь гидроксидов железа и хрома может быть утилизирована в 
доменных печах. 

Низкая засоленность очищенной воды и низкие расходы реагентов в 
такой последовательности процессов обусловлены тем, что практически 
все количество хрома (VI) восстанавливается формальдегидом (при 
нагревании) на первой стадии. Следовательно, для осуществления 
последующих процессов потребуются мизерные расходы реагентов, а 
значит, и приведут к образованию незначительных количеств продуктов. 

Таким образом, нами показано, что только удачное комбинирование и 
определенная последовательность химических процессов могут 
обеспечить количественную регенерацию хрома и бесшламовую 
утилизацию гальванических стоков хромирования.  

Кажущаяся сложность процесса компенсируется экологической 
чистотой.  

Продолжающиеся ужесточения экологической политики по охране 
гидросферы, со временем, приведут к тому, что подобные «сложные» и 
«дорогие» процессы окажутся экономически предпочтительными.  
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ  
ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ В МІСТІ  КИЇВІ 

 
В.А. Зерук, В.О. Хрутьба, к.т.н., доц. 

Національний транспортний університет, м. Київ, Україна 
 

Україна щорічно продукує від 700 до 1 720 млн. т твердих відходів. 
Тільки мала частка (10 -12%) твердих відходів переробляється. Загальна 
кількість накопичених відходів в Україні складає більш ніж 25 млрд. т. 
Полігони, звалища, сховища, шламонакопичувачі, терикони займають 165 
тис. га, або близько 4% території України. Тільки в Києві щорічний обсяг 
утворення твердих побутових відходів (ТПВ), що підлягають вивезенню на 
утилізацію близько 1,07  млн. т, з них на правобережній частині міста – 
близько 700 тис. т , на лівобережній – 370 тис. т. 

Впровадження в Києві комплексної системи санітарної очистки 
базується на вимогах Директиви ЄС по відходах №1012/20082, а саме: 
організації роздільного збирання побутових відходів з подальшим їх 
сортуванням на спеціальних технологічних лініях (сміттєсортувальних 
станціях) та утилізацією на сміттєпереробних заводах. Методи та засоби 
роздільного збирання компонентів ТПВ, їх перевезення та перероблення 
обираються органами місцевого самоврядування з урахуванням 
морфологічного складу ТПВ, їх річного обсягу утворення, потреби у 
вторинних енергетичних та матеріальних ресурсах, органічних добривах, 
економічних факторів та інших вимог.  

Комунальне підприємство Київської міської державної адміністрації  
«Київкомунсервіс» (рішення щодо створення від 15.07.2004 р. № 460/1870) 
є контролюючою установою, щодо поводження з відходами. Метою 
діяльності підприємства є: забезпечення реалізації заходів щодо розвитку 
системи поводження з відходами у місті Києві, рішень міської ради та її 
виконавчого органу з питань запобігання або зменшення обсягів утворення 
відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація та 
видалення, знешкодження та захоронення, експлуатація санітарних 
контейнерів. До основних обов’язків входить: надання послуг щодо 
своєчасного та повного вивезення побутових відходів від місць утворення 
до визначених місць утилізації; проведення конкурсу з визначення 
підприємств-перевізників, з вивозу побутових відходів по окремим зонам 
обслуговування;- координація та контроль за діяльністю підприємств-
перевізників;- впровадження роздільного збору побутових відходів.  

Впровадження роздільного збирання ТПВ проводиться за такими 
етапами: 1) визначення обсягів утворення ТПВ; 2) визначення 
морфологічного складу ТПВ та проведення розрахунків середньодобового 
та середньорічного утворення ресурсоцінних компонентів; 3) визначення 
споживачів вторинної сировини та/або обґрунтування необхідності 
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будівництва спеціальних установок з перероблення ресурсоцінних 
компонентів; 4) визначення вимог споживачів вторинної сировини до 
якості ресурсоцінних компонентів та вартості їх приймання на 
перероблення; 5) вибір технологічної схеми роздільного збирання ТПВ;        
6) вибір типів і розрахунок кількості контейнерів для збирання 
ресурсоцінних компонентів ТПВ, придбання контейнерів; 7) вибір 
раціональної схеми розташування контейнерів та будівництво у разі 
необхідності контейнерних майданчиків; 8) визначення системи та режиму 
перевезення ресурсоцінних компонентів ТПВ; 9) вибір типів і кількості 
спеціальних транспортних засобів для перевезення ресурсоцінних 
компонентів ТПВ. 

Впровадження роздільного збирання ТПВ має супроводжуватись  
проведенням постійної агітаційної роботи щодо безпечного в санітарно-
епідемічному та екологічному відношенні поводження з ТПВ та 
необхідності свідомої активної участі усіх верств населення у 
впровадженні роздільного збирання компонентів ТПВ. Важливою умовою 
ефективного впровадження роздільного збирання ТПВ є одночасний 
початок проведення агітаційної роботи щодо безпечного в санітарно-
епідемічному та екологічному відношенні поводження з ТПВ та 
впровадження системи роздільного збирання ТПВ, в тому числі – шляхом 
проведення експериментів у окремих районах населеного пункту. 

На сьогодні в місті впроваджується двохконтейнерна технологічна 
схема роздільного збирання побутових відходів:  для збирання 
ресурсоцінних складових та збирання решти змішаних відходів, в тому 
числі харчових та інших відходів. 

Програма управління з відходами складається з декількох рівнів, що 
забезпечують влагоджену систему управління з відходами. Вона охоплює  
правові (юридичні), організаційні, фінансові та культурно-освітні складові.  

Отже, завдяки системі інструментів, що використовуються в межах 
реалізації методів управління використанням відходів, завдяки якій можна 
застосовувати для кожного верства населення свої методи, та інструменти. 
Завдяки методики управління відходами в Києві можна з корегувати діючу 
програму на даний час. Програма управління з відходами складається з 
декількох рівнів, що забезпечують влагоджену систему управління з 
відходами. Вихід із ситуації, що склалася в м. Києві при управлінні 
поводженні з відходами, полягає у переході від подолання наслідків 
забруднення до роздільного збору сміття та безпечного управління 
поводженням з твердими відходами.  

141



ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ВОД 
 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О.А. Зуева, Н.А. Собгайда, к.х.н., доц., Л.Н. Ольшанская, д.х.н., проф.  

 Энгельсский технологический институт (филиал Саратовского 
государственного технического университета), г.  Энгельс,  Россия 

  
По своему промышленному потенциалу г. Саратов относится к 

крупнейшим городам России, причем с исключительно многопрофильной 
промышленностью, главными среди отраслей которой являются 
нефтеперерабатывающая, химическая, сельскохозяйственная, оборонная и 
стройиндустрия. 

Рост производства, большая индустриальная нагрузка на 
окружающую среду, высокая плотность населения, низкий жизненный 
уровень подавляющего большинства населения, низкая экологическая 
культура всех слоев общества – все это предопределяет возрастающую 
экологическую напряженность в городе. Мощное давление на 
окружающую среду усугубляется рядом факторов: подъемом производства 
в особо «загрязняющих» отраслях (топливной, нефтеперерабатывающей, 
энергетической, машиностроительной, производстве строительных 
материалов), увеличением количества автомобилей, критическим уровнем 
захламления земель промышленными и бытовыми отходами различных 
классов опасности [1-3]. 

Водохозяйственную обстановку в городе Саратове определяет 
деятельность шести крупных предприятий: МУПП «Саратов - Водоканал», 
ООО «Саратоворгсинтез», ОАО «Саратовский нефтеперерабатывающий 
завод», ОАО «Саратовский подшипниковый завод», филиалы ОАО 
«Волжская ТГК» СарГРЭС - ТЭЦ-1, Саратовская ТЭЦ-2. 

 Основной объем сброса сточных вод (95%) приходится на бассейн реки 
Волги. Качество сточных вод, сбрасываемых в водоемы 
водопользователями, из года в год не улучшается. Лишь единичные 
предприятия сбрасывают стоки без нарушения установленных нормативов, 
значительное количество сточных вод продолжает сбрасываться в водоемы 
без очистки. Объем загрязненных стоков (без очистки и недостаточно 
очищенных), сброшенных в Волгоградское водохранилище в 2010 году, по 
сравнению с 2009 годом уменьшился  на 129,56 млн. м3  (табл.1). 
Уменьшение объема сброса загрязненных сточных вод произошло за счет 
уменьшения образования общего объема сточных вод на ряде предприятий 
города, а также за счет перевода стоков МУПП «Саратов -Водоканал» из 
категории «недостаточно очищенные» в категорию «нормативно 
очищенные» и стоков некоторых предприятий (ООО «Саратоворгсинтез», 
филиала ОАО «Волжская ТГК» «Саратовская ТЭЦ-2») из категории 
«загрязненные без очистки» в категорию «нормативно-чистые».  
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Таблица 1 - Объем и степень очистки сбрасываемых сточных вод  
 за 2004-2010 гг., млн. м3 

Объемы сброса сточных вод 
из них загрязненных 

Наименование 
водного объекта 

Годы 
всего 

всего в том числе 
 
 

 
 

 
 

без очистки недостаточно 
очищенные 

2004 162,1 153,9 2,6 151,3 
2005 158,95 151,35 2,42 148,93 
2006 164,91 159,93 2,18 157,75 
2007 153,35 144,82 1,33 143,49 
2008 163,01 154,78 1,72 153,05 
2009 151,06 139,55 1,98 137,57 

Волгоградское 
водохранилище 
(г. Саратов) 

2010 137,75 8,38 0,37 8,01 
 
 

Проведенные динамические исследования основных загрязняющих 
веществ, сбрасываемых в Волгоградское водохранилище предприятиями, 
показали, что из года в год в воды попадают сульфаты, хлориды, 
нефтепродукты, ионы тяжелых металлов и др. В 2010 г. по многим 
загрязняющим веществам произошло снижение их количества (табл. 2).  

 
Таблица 2 - Количество основных загрязняющих веществ, сброшенных 

предприятиями г. Саратова за 2008-2010 гг. 
Годы  Наименование 

загрязняющего 
вещества 

Единицы 
измерения 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Сухой остаток* тыс. т 82,07 71,61 61,49 

Нефтепродукты  тыс. т 0,01 0,01 0,01 

Сульфаты тыс. т 28,37 20,10 16,45 

Хлориды тыс. т 13,82 11,67 10,6 

Взвешенные в-ва тыс. т 0,95 0,78 0,96 

БПК полный тыс. т 1,89 1,62 1,45 

СПАВ т 20,11 16,93 15,31 

Железо т 20,79 19,42 17,3 

Цинк т 0,77 0,71 0,26 

Никель т 0,46 0,43 0,38 

Медь т 0,36 0,31 0,07 

Алюминий т 0,70 0,26 0,006 

*- за вычетом хлоридов и сульфатов. 
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Но даже в меньших количествах данные загрязнения приводят к 
ухудшению состояния окружающей природной среды, которое ведет к 
росту числа заболеваний у населения области.  

Службой экологического контроля Саратовской области проводится 
комплексное обследование водохранилища по гидрологическим 
(температура воды, скорость течения, промеры поперечного сечения), 
гидрохимическим (определение 35 загрязняющих веществ) и 
токсикологическим (биотестирование на дафниях и водорослях) 
показателям. Качество воды водохранилища в 2010 г. по сравнению с 2009 
г. снизилось от «загрязненной»  3 «а» до «очень загрязненной» 3 «б» 
класса качества. Индекс загрязнения воды (ИЗВ) составил в 2010 г. – 3,04.  

Помимо загрязнений поверхностных вод из-за техногенной 
деятельности происходит и загрязнение подземных вод, особенно 
нефтепродуктами. Саратовская область является не только 
нефтедобывающим, но и нефтеперерабатывающим регионом. На ее 
территории функционирует одно из крупнейших предприятий, 
специализирующееся на переработке нефтепродуктов, занимающее второе 
место в РФ по объемам производства ОАО «Саратовский 
нефтеперерабатывающий завод». В области ведутся разработки новых 
месторождений углеводородов и используются старые месторождения для их 
добычи, что служит источниками подземных вод нефтепродуктами. В 2010 г. 
отмечено загрязнение нефтепродуктами на 144 очагах (72% от общего 
количества). Степень загрязнения на 98 из них не превышает 10 ПДК. Общее 
количество нефтепродуктов, сброшенных в водные объекты только в 2010 г., 
составило ~ 10 тонн. 

 
 

Литература  
1. Доклад о состоянии и об охране окружающей среды Саратовской области в 2009 г./ 

под ред. Н.М. Кетчиной. - Правительство Саратовской области. Комитет охраны 
окружающей среды и природопользования Саратовской области.- Саратов, 2010.- 
248 с.  

2. Доклад о состоянии и об охране окружающей среды Саратовской области в 2010 г./ 
под ред. Н.М. Кетчиной. - Правительство Саратовской области. Комитет охраны 
окружающей среды и природопользования Саратовской области.- Саратов, 2011.- 
260 с.  

3. Старцев В.А. О состоянии и об охране окружающей среды Саратовской области в 
2008 г./ В.А. Старцев // Саратов, 2009.-192 с. 

 
 

144



ВПЛИВ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ  
НА РІВЕНЬ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ  

МІСТА ПЕРВОМАЙСЬК ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Д.С. Іванова, Н.Б. Кравченко, ст. викладач  
Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, Україна 

 
Якісне атмосферне повітря є визначним чинником для життя людини 

і всіх складових біосфери. Однак, на сьогоднішній день оточуюче 
природне середовище стало «заручником» стрімкого прогресу 
індустріалізації суспільства. 

Надзвичайно великий тиск антропогенного навантаження на 
природне середовище мають підприємства видобувної промисловості, 
зокрема, вугільної. Так, наприклад, для Луганської області, вони 
представляють собою пріоритетний чинник формування стану 
навколишнього природного середовища в цілому, та якості повітряного 
басейну, зокрема. 

Система медико-екологічного регламентування основана на 
припущенні про те, що забруднення навколишнього середовища створює 
небезпеку для здоров'я людини. Підставою для цього служать: 

• по-перше, численні скарги населення, що проживає в умовах 
забрудненого навколишнього середовища, на неприємні запахи, головні 
болі, загальне погане самопочуття та інші дискомфортні стани; 

• по-друге, дані медичної статистики, що свідчать про тенденцію до 
зростання захворюваності на забруднених територіях; 

• по-третє, дані спеціальних наукових досліджень, спрямованих на 
визначення кількісних характеристик зв'язку між забрудненням 
навколишнього середовища і його впливом на організм. 

Головною метою даної роботи є визначення закономірностей впливу 
підприємств вуглевидобувної промисловості на стан захворюваності 
населення на прикладі м. Первомайськ Луганської області. Тому, в ході 
роботи сформовано наступні задачі: 

• визначити головні підприємства-забруднювачі атмосферного 
повітря даної території; 

• визначити динаміку антропогенного навантаження 
функціонуючими підприємствами на якість повітря; 

• за даними Національної доповіді проаналізувати структуру 
найпоширеніших захворювань серед мешканців міста; 

• простежити динаміку зміни показників захворюваності населення 
відповідно до специфічних хвороб; 

• співставити отримані результати та сформувати цілісний висновок. 
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Вугільна промисловість Первомайського  району представлена 
шахтами «Золоте» ДП Первомайськвугілля та «Гірська» ДП 
Первомайськвугілля, які є джерелом значного забруднення атмосферного 
повітря м. Первомайськ через наявність на їх території як організованих, 
так і неорганізованих джерел викидів забруднюючих речовин.  

До організованих джерел шахти «Золоте» ДП Первомайськвугілля 
відносяться  димові труби котелень, місця пересипання вугілля, породи та 
цементу з укриттям та відведенням пилу. Всі ці джерела оснащені 
аспіраційною системою, яка дозволяє здійснювати збір пилу або газу 
автоматизованими способами. До неорганізованих джерел шахти 
відносяться такі, які не мають аспіраційних систем. Це породні відвали, 
вугільні та лісові склади, відкриті монтажні та зварювальні дільниці. Саме 
організовані та неорганізовані джерела забруднення шахти «Золоте» ДП 
Первомайськвугілля виступають основними постачальниками 
забруднюючих речовин таких як, зола, неорганічний пил, оксид азоту, 
сірчаний ангідрид, оксид вуглецю.  

За даними санітарно-епидеміологічної служби саме пил, діоксид 
сірки, діоксид азоту, оксид вуглецю безпосередньо визивають 
захворювання  органів дихання, ендокринної системи, хвороби системи 
кровообігу, хвороби сечової системи та ін. 

Динаміка основних медико-демографічних показників та 
найважливіших критеріїв суспільного здоров'я Луганської області 
протягом останніх років в цілому є типовою для промислово-розвинених 
регіонів країни і відображає загальний процес погіршення здоров'я 
популяції в Україні.  

В структурі поширеності хвороб серед населення Луганської області 
45,2 % займають хвороби системи кровообігу, 19,6 % – хвороби органів 
дихання, 6,5 % – хвороби органів травлення, 4,2 % – хвороби сечостатевої 
системи, 3,2 % – травми та отруєння, 2,9 % – хвороби ендокринної 
системи. Проте, особливістю досліджуваної території – м. Первомайськ, є 
те що в структурі захворюваності населення переважають хвороби 
ендокринної системи - 1197,6 на 100 тис. населення. 

Місто Первомайськ Луганської області є містом з високою 
концентрацією промисловості і недопустимим рівнем забруднення 
атмосфери, де реєструється значно підвищений рівень захворюваності 
дітей до 14 років хворобами органів дихання, новоутвореннями, 
вродженими аномаліями розвитку, хворобами крові, ендокринної системи, 
системи кровообігу та ін. 

У цілому, показники дитячої захворюваності можна віднести до 
індикаторів санітарно-гігієнічного стану навколишнього середовища 

Отже, якість атмосферного повітря має прямий вплив на здоров’я 
населення та формує основні медико-екологічні показники структури 
захворюваності населення.  
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ВИЗНАЧЕННЯ ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ ВІД ВИКИДІВ 
АВТОТРАНСПОРТУ МІСТА  ГОРЛІВКА 

 
Н.В. Ігнатенко, Н.О. Столярова, к.т.н., доц. 

Автомобільно-дорожній інститут Донецького національного  
технічного університету, м. Горлівка, Україна  

 
Для зниження негативного впливу автотранспорту на повітряне 

середовище м. Горлівки пропонуємо наступні заходи: адміністративно-
організаційні, конструкторсько-технологічні, містобудівні. 

Стан маршрутної мережі м. Горлівки характеризується зниженням 
об'ємів пасажирських перевезень на міському транспорті і їх збільшенням 
на комерційному. Пересувний склад, що знаходиться в автотранспортних 
підприємствах, не лише сильно зношений, але і його оновлення йде 
низькими темпами, що не покриває природного скорочення парків із-за 
зносу і списання старої техніки. В результаті скорочення провізних 
можливостей підприємств знизилася якість транспортного обслуговування 
населення, істотно збільшилися інтервали руху автотранспортних засобів 
(АТЗ). Прийнятий на 2009 - 2010 рр. осінньо-зимовий розклад автобусів 
відповідає потребам міста в транспортних послугах лише за наявності на 
міських маршрутах великого числа мікроавтобусів, порядку 50 од., що у 
свою чергу  підвищує завантаження основних міських магістралей, знижує 
середню швидкість руху, погіршує екологію і веде до збільшення кількості 
дорожньо-транспортних випадків. Щорічний збиток, що запобігли, від 
впровадження запропонованих заходів складе: від зниження дорожньо-
транспортних випадків − 43 тис. грн., від економії витрат часу пасажирів 
на поїздки − 52 тис. грн., від поліпшення довкілля − 15 тис. грн., економія 
на пальному − 10 тис. грн. Економічний ефект, що запобігли, складає 120 
тис. грн. Витрати на проведення заходу складуть 940 тис. грн. Таким 
чином, повна економічна ефективність природоохоронних заходів − 13%. 

Організація сучасної системи технічного обслуговування і технічного 
діагностування дозволить знизити забруднення на 10%. Вартість цих робіт 
складе 500 тис. грн. збиток, що запобігли, складе для автобусів 3,08 тис. 
грн., для вантажних транспортних засобів − 2,0 тис. грн. Збиток, що 
запобігли, від заходу складе 5,08 тис. грн. Звідси, економічна ефективність 
складе 8,5%. 

Заміна морально застарілих автотранспортних засобів (АТЗ) у 
кількості 27 од. на нові знизить кількість забруднюючих речовин на 80%. 
Збиток від 156 одиниць автобусів складає 3,08 тис. грн., збиток 27 од. − 
0,531 тис. грн., а збиток, що запобігли від впровадження заходу буде 
рівний 0,425 тис. грн.  Новий автобус в середньому коштує 170 тис. грн. 
Отримуємо, що економічна ефективність буде дорівнювати 4%. 
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Заборона випуску і реалізації через автозаправні станції м. Горлівки 
етилованого бензину пов’язана з тим, що із загального об'єму палива, що 
реалізовується, 10% складає етилований бензин. При спалюванні цього палива 
приведені викиди, з врахуванням агресивності компонентів, в 7-7,5 разів вище, 
ніж при використанні неетилованих бензинів і в 4 рази вище в порівнянні з 
дизельним паливом. Заборона даного вигляду палива зменшить кількість 
забруднюючих речовин, що поступають в атмосферу. Економічна 
ефективність впровадження даного заходу буде складати лише 1%. Для 
переобладнання АТЗ для роботи на зрідженому нафтовому газі 
пропонуємо перевести на газоподібне паливо автобуси, вантажні 
автотранспортні засоби з терміном експлуатації від 2 до 5 років. 
Економічна ефективність природоохоронного заходу складе 36%. 

Використання простих засобів нейтралізації забезпечує значний ефект 
в місцях інтенсивного руху. Системи нейтралізації відпрацьованих газів 
встановлюються на автотранспортні засоби що знаходяться в експлуатації 
від 5 до 8 років. Збиток, що запобігли від заходу складе 0,62 тис. грн. 
Нейтралізатор для автобуса ПАЗ коштує 6 тис. грн. Економічна 
ефективність складає 3%. Нейтралізатор для вантажного АТЗ коштує 10,5 
тис. грн. Економічна ефективність складає 5%. Економічна ефективність 
природоохоронного заходу складе 8%. 

Поліпшення якості дорожніх покриттів дозволить знизити кількість 
забруднюючих речовин, що потрапляють в атмосферу м. Горлівки.             
У    2004 р. був потрібний ремонт 574 тис. м2 дорожнього полотна вартістю 
146,7 тис. грн. Відомо, що 25% токсичних забруднень обумовлено станом 
автомобільних доріг, 7% з них у зв’язку з неоднорідністю руху. Збиток, що 
у зв'язку з цим запобігли, буде рівний 1,615 тис. грн., а економічна 
ефективність складе 3%. 

Збільшення зелених насаджень уздовж магістралей в м. Горлівка 
покращать повітряне середовище міста, виконають сприятливий вплив на 
мікроклімат. Зелені насадження підсилюють асиміляцію і фільтрацію 
забруднювальних речовин  атмосферного повітря. Вони здатні уловлювати 
пил, аерозолі і шкідливі гази. 

Таким чином, найбільш поширені оцінки економічної ефективності 
природоохоронних заходів засновані на визначенні зниження рівня 
економічного збитку в результаті реалізації цих заходів. Тому 
ранжирування за економічними показниками виконано за мінімізацією 
часу (терміну) реалізації і мінімізацією витрат, а також за максимальним 
показником еколого-економічної ефективності. Загальний об'єм зниження 
екологічного збитку від запропонованих заходів складе 30%. На підставі 
цих розрахунків першочерговими є адміністративно-організаційні заходи. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ВОД КРЕМЕНЧУЦЬКОГО 
ВОДОСХОВИЩА ЗА ГІДРОХІМІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ 

 
Г.І. Каражекова, М.В. Захарова, к.г.н., доц. 

Одеський державний екологічний університет, Україна  
 
Одна з найважливіших функцій Кременчуцького водосховища 

полягає в забезпеченні водою систем комунального водопостачання низки 
великих промислових центрів Середнього Придніпров’я. Доброякісність 
виконання цього завдання багато в чому визначається надійністю 
забезпечення стабільних значень показників води, що відбирається з 
водосховища. 

В Кременчуцькому водосховищі відзначається стабільне погіршення 
органолептичних, хімічних, токсикологічних і бактеріологічних показників 
води, значний вміст фульвокислот і фіто- та зоопланктону. Процеси, які 
інтенсивно відбуваються у водосховищі, зумовлюють істотну 
нестабільність газового режиму, вуглекислотної рівноваги, рН та інших 
показників води впродовж року, а влітку такі зміни спостерігаються навіть 
впродовж доби. 

В умовах настільки значних коливань складу води водосховища її 
якість є вирішальною при оцінці ефективності і надійності функціонування 
станцій водопідготовки. 

Метою роботи є оцінка стану вод Кременчуцького водосховища в 
багаторічному розрізі за методикою екологічної оцінки якості поверхневих 
вод за відповідними категоріями, яка в Україні є нормативною. 

 В роботі для визначення стану вод Кременчуцького водосховища за 
період з 1995 по 2006 рр. було використано зведені матеріали по 
гідрохімічних показниках, що представлені в роботі [1], а екологічна 
оцінка якості вод виконувалася за методикою [2]. 

За відповідною методикою процедура виконання екологічної оцінки 
якості поверхневих вод складається з чотирьох послідовних етапів. 

На першому етапі були сформовані ряди даних з максимальних та 
середніх значень основних гідрохімічних показників, які 
використовуються в методиці для виконання екологічної оцінки. 

На другому етапі визначалися класи і категорії якості води за 
окремими показниками. Аналіз результатів класифікації якості вод 
Кременчуцького водосховища за критерієм мінералізації показав, що як за 
середніми, так і за максимальними значеннями, води Кременчуцького 
водосховища є середньомінералізованими, належать до класу якості вод – 
прісні води-I, категорії якості – гіпогалинні-1 або в деяких випадках 
олігогалинні-2. За критеріями іонного складу за досліджуваний період 
води водосховища належать до гідрокарбонатного класу, групи кальцієвих, 
тип I. За величиною pH води Кременчуцького водосховища за середніми 
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значеннями показників характеризувалися як слаболужні, за 
максимальними значеннями показників в 1995, 1999, 2001, 2002 та 2006 рр. 
– лужні, з 1996 по 1998, 2000 та з 2003 по 2005 рр. – знов слаболужні. 

Виконана класифікація якості прісних вод за компонентами сольового 
складу показала, що за сумою іонів, як за середніми, так і за 
максимальними значеннями, переважаючим класом є I клас, 1 категорія 
якості вод, за вмістом хлоридів та сульфатів за середніми значеннями –  
II клас, 2 категорія, за максимальними значеннями – II клас, 3 категорія. 

Екологічна класифікація якості вод Кременчуцького водосховища за 
трофо-сапробіологічними або еколого-санітарними критеріями 
продемонструвала такі переважаючі значення класів та категорій якості 
води: 1) за середніми значеннями показників: завислі речовини – II клас,  
3 категорія; прозорість – IV клас, 6 категорія; pH – II клас, 2-3 категорія; 
азот амонійний – II клас, 2 категорія; азот нітритний – III клас, 4 категорія; 
азот нітратний – I клас, 1 категорія; фосфор фосфатний – V клас,  
7 категорія; розчинений кисень – I клас, 1 категорія; перманганатна 
окиснюваність – III клас, 3 категорія; хімічне споживання кисню – III клас, 
3 категорія; біохімічне споживання кисню – III клас, 4 категорія; 2) за 
максимальними значеннями: завислі речовини – III клас, 5 категорія; 
прозорість – IV клас, 6 категорія; pH – III клас, 5категорія; азот амонійний 
– III клас, 3 категорія; азот нітритний – IV клас, 6 категорія; азот нітратний 
– II клас, 3 категорія; фосфор фосфатний – V клас, 7 категорія; розчинений 
кисень – I клас, 1 категорія; перманганатна окиснюваність – III клас,  
5 категорія; хімічне споживання кисню – IV клас, 6 категорія; біохімічне 
споживання кисню – IV клас, 6 категорія. 

Класифікація якості вод Кременчуцького водосховища за критеріями 
вмісту специфічних речовин токсичної дії показала такі переважаючи 
класи та категорії: 1) за середніми значеннями: залізо загальне – III клас,  
4 категорія; манган – III клас, 5 категорія; мідь – III клас, 4 категорія; хром 
– II клас, 2 категорія; цинк – III клас, 5 категорія; нафтопродукти – II клас, 
2 категорія; феноли – I клас, 1 категорія; СПАР – III клас, 5 категорія; 2) за 
максимальними значеннями: залізо загальне – IV клас, 6 категорія; манган 
– IV клас, 6 категорія; мідь – III клас, 5 категорія; хром – III клас,  
5 категорія; цинк – V клас, 7 категорія; нафтопродукти – II клас,  
2 категорія; феноли – IV клас, 6 категорія; СПАР – IV клас, 6 категорія. 

На третьому етапі виконання екологічної оцінки проводилося 
узагальнення оцінок якості води за окремими показниками по окремих 
блоках з визначенням інтегральних значень класів і категорій якості води. 
Аналіз показав, що блокові індекси за еколого-санітарними критеріями та 
критеріями вмісту специфічних речовин токсичної дії за своїми середніми і 
максимальними значеннями достатньо близькі. Однак, якщо середні 
значення цих блокових індексів коливаються в межах від 3,00 до 4,50, що 
характеризує стан вод від «доброго» до «задовільного», то максимальні 
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значення відрізняються змінами від 4,00 до 6,50, тобто описують зміну 
стану вод від «задовільного» до «поганого». Чітко простежується 
тенденція до зменшення, як середніх, так і максимальних значень блокових 
індексів, у часовому інтервалі, що свідчить про поліпшення якісного стану 
Кременчуцького водосховища у сучасному десятиріччі. 

Стосовно зміни значень блокового індексу за критеріями забруднення 
компонентами сольового складу, можна відзначити, що середні значення 
змінюються в дуже вузькому інтервалі (1,00-2,00), а це відповідно свідчить 
про відсутність будь-якого забруднення з боку показників сольового 
складу. Максимальні значення цього індексу також змінюються незначно 
(2,00-2,50), окрім трьох років наприкінці 20-го сторіччя (1996, 1998, 1999), 
коли він підвищувався до значення 3,00, що однак, не змінювало 
характеристику стану вод Кременчуцького водосховища як «добру». 

На четвертому етапі виконувалося визначення об’єднаної оцінки 
якості води для досліджуваного водного об’єкта в цілому. В результаті 
чого були зроблені такі основні висновки щодо якісного стану води 
Кременчуцького водосховища за середніми значеннями показників 
впродовж 1995-2006 рр.: клас якості вод – II, категорія якості води 3, що 
характеризує стан вод за класом і категорією, як «добрий», за ступенем 
чистоти – «чистий», за ступенем забрудненості – «досить чистий», за 
трофністю – «мезотрофний», за сапробністю «β-мезосапробний»,  
«β΄-мезосапробний». 

За екологічною класифікацією води Кременчуцького водосховища з 
1995 по 2001 та з 2003 по 2006 роки мають такі характеристики за 
максимальними значеннями показників: клас якості вод – III, категорія 
якості води 5, що відповідає стану вод за класом «задовільні», за 
категорією – «посередні», за ступенем чистоти – «забруднені», за ступенем 
забрудненості – «помірно забруднені», за трофністю – «евтрофні», 
«евполітрофні», за сапробністю – «α-мезосапробні», «α´-мезосапробні», а у 
2002 році – такі значення показників: клас якості вод – III, категорія якості 
води 4, що описує стан вод, як «задовільний», ступень їх чистоти, як 
«забруднені», ступінь забрудненості, як «слабко забруднені», а також 
«евтрофні» та «β -мезосапробні», «β´´-мезосапробні». 
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МОЖЛИВОСТІ  ТАЛАСОТЕРАПІЇ В УМОВАХ  
ПРИБЕРЕЖНОЇ ЗОНИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
О.В. Катеруша,  Т.А. Сафранов, д.г.-м.н., проф. 

Одеський державний екологічний університет, Україна    
 

 Сприятливі кліматичні умови, наявність мінеральних лікувальних 
вод, пелоїдів, ропи, значна протяжність пляжів та інших природних 
факторів вказують на перспективність прибережної зони (ПЗ) Одеської 
області для різних форм рекреації і оздоровлення, включаючи 
таласотерапію – лікування морським кліматом і купаннями в поєднанні з 
сонячними процедурами..  
 Морські води можна розглядати як поверхневі хлоридно-натрієві 
мінеральні води (МВ) для зовнішнього використання; у механізмі їх дії на 
організм людини розрізняють термічну, механічну, фізико-хімічну та 
психотерапевтичну складові. Водні процедури можуть значно впливати на 
процеси, які протікають в шкірному покриві,  змінюють стан нервової 
системи, внутрішніх органів і організму в цілому. Проникаючи через 
шкіру, біологічно активні компоненти води включаються в обмін речовин, 
впливають на ендокринні залози, серцево-судинну, центральну і 
вегетативну нервову системи, викликаючи значну функціональну 
перебудову різних органів і систем. Таким чином, диференційоване 
водолікування має величезні можливості.  
          Мінімальна солоність (концентрація  NaCl) в хлоридно-натрієвих МВ 
для  зовнішнього використання має становити 8-10 г/дм3, оптимальна -  30-
40 г/дм3, гранично - допустима - 60-70 г/дм3. При нормальному стані 
шкірного  покриву і серцево-судинного ритму допускається використання 
ропи з концентрацією   NaCl   до 150 г/дм3. Ці межі концентрації NaCl 
можна використовувати при оцінці бальнеотерапевтичних якостей 
морських і лиманних  вод.   Хлоридно-натрієві МВ надають легкий 
тонізуючий ефект на центральну нервову систему, нормалізують судинний 
тонус, покращують капілярний кровотік. Фізіологічний і лікувальний 
ефекти залежать від концентрації солі [1]. За  даними спостережень 1990-
2005 рр. [2] у північно-західній частині Чорного моря (ПЗЧМ) середня 
солоність вод складає 15,89 ‰, а в прибережних водах   Одеської області 
знаходиться в інтервалі середніх значень 14,28-15,68 ‰, тобто їх можна 
віднести до категорії з «мінімальною» або «оптимальною» солоністю з 
позицій бальнеології. У максимально опріснених пригирлових ділянках їх 
слід розглядати як з позицій бальнеотерапії, так і гідротерапії 
(водолікування прісними водами). Через меншу концентрацію солей дещо 
знижуються ефекти «внутрішньо-шкірної» ін’єкції і «сольового плащу», 
але вважається, що купатися в такій морській воді приємніше, ніж у більш 
солоній океанічній або лиманній воді, оскільки приблизно у два рази 
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менше утворюється сольового нальоту, дратуючого висохлу шкіру після 
купання. Крім того, відносно невисока (мезогалинна) солоність морської 
води в меншій мірі обмежує можливості бальнеотерапії.  
 Поряд з солоністю і хімічним складом морських вод ПЗЧМ їх 
бальнеотерапевтичні властивості визначаються температурними умовами. 
Режим температури вод ПЗЧМ визначається їх географічним положенням і 
залежить від співвідношення складових теплового басейну. Середня 
багаторічна температура поверхневого шару води складає 15,2 оС. У шарі 
0-10 м, де відбуваються найбільші сезонні коливання, спостерігається 
полімодальна структура розподілу води: 1-4 оС (зимовий період), 6-12 оС 
(осінній період), 18-24 оС (літній період). Екстремально високі значення 
температури води в літній період становили 29,4 оС [2]. 
 Протягом купального сезону в ПЗЧМ, який триває близько 120 днів 
(приблизно з середини травня до середини вересня) температура морської 
води від 18-24 оС, в окремі дні більше 29 оС, тобто досить комфортна для 
купання та інших водних процедур. Умови для проведення таласотерапії 
сприятливі в зв'язку з хорошим нагріванням води біля берегів ПЗЧМ в 
літній період, зазвичай слабким хвилюванням моря і наявністю піщаних і 
піщано-черепашкових пляжів.  
 При оцінці умов для рекреації і оздоровлення в ПЗ Одеської області  
необхідно враховувати метеорологічні фактори, що впливають на 
тепловідчуття людини.  Щоб з'ясувати коли, де і наскільки ефективніше 
застосовувати таласотерапію в комплексі з кліматолікувальними 
чинниками, були розраховані значення еквівалентно-ефективної 
температури (ЕЕТ)  [3].  Для цього були використані результати 
метеорологічних спостережень за температурою (t), відносною вологістю 
(f) та швидкістю вітру (v) о 12 годині за кожен день трьох літних місяців за 
п’ять років (2003-2007 рр.). На чотирьох станціях, розташованих у ПЗ 
Одеської області (Одеса, Іллічівськ, Білгород-Дністровський, Вилкове).  
 Виділяють зони тепловідчуття для людини в умовах помірних 
широт: зона охолодження (нижче 17,3°С), зона комфорту (17,3-21,7°С) і 
зона перегріву (вище 21,7°С). За результатами досліджень, найбільш 
сприятливими для комплексної клімато- і таласотерапії є липень і серпень 
в Одесі (динаміка повторюваності ЕЕТ за п'ять років найбільш стабільна), 
Іллічівську та Білгороді-Дністровському (при цьому слід врахувати, що в 
серпні в цих двох містах кожен рік можуть спостерігатися дуже різні 
умови). Вилкове в найменшій мірі підходить для оздоровлення та рекреації 
в порівнянні з іншими розглянутими містами, але там краще проводити 
кліматотерапію в червні, коли показники повторюваності комфортності 
ЕЕТ відповідають достатнім потенційним біокліматичних ресурсів 
місцевості.  
 На основі проведених досліджень можна зазначити наступне:             
1) середня солоність морських вод районів ПЗЧМ, що розглядаються, 
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знаходиться в інтервалі середніх значень 14,28-15,68 ‰, тобто їх можна 
віднести до категорії з «мінімальною» чи «оптимальною» солоністю в 
бальнеотерапевтичному аспекті;  2) мезогалинна ступінь солоності на 
більшій частині ПЗЧМ знижується ефект «внутрішньошкірної ін’єкції» та 
формування «сольового плащу», що в меншій мірі обмежує можливості 
бальнеотерапії;  3) максимально опріснені пригирлові ділянки ПЗЧМ слід 
розглядати як з позицій бальнеотерапії, так і гідротерапії (водолікування 
прісними водами);  4) найбільш  високі значення солоності характерні для 
лиманних вод, але використання розсолів (ропи) можливо лише після 
розбавлення менш мінералізованими водами;  5) температура морської 
води достатньо комфортна для купання та інших процедур протягом 
купального сезону у ПЗЧМ, який триває близько 120 днів (приблизно з 
середини травня до середини вересня);  6) через бактеріальне і хімічне 
забруднення використання морських вод для носового зрошення, 
ванночок, промивань, ополіскування рота, полоскання горла, пульверизації 
та інших процедур в місцях масового купання небажане;                     
7) найсприятливішими для комплексної клімато-і таласотерапії є липень і 
серпень в Одесі, Іллічівську та Білгороді-Дністровському; Вилкове в 
найменшій мірі підходить для оздоровлення та рекреації в порівнянні з 
іншими розглянутими містами, але там краще проводити кліматотерапію в 
червні, коли показники повторюваності комфортності ЕЕТ відповідають 
достатнім потенційним біокліматичним ресурсам місцевості; 8) на стан 
пляжної зони негативно впливають небезпечні екзогенні геологічні 
процеси, а також берегові джерела забруднення та наднормативні 
рекреаційні навантаження; 9) відновлення розмитих пляжів і створення 
штучних пляжів є не тільки важливими берегозахисними заходами, але й 
розширює можливості бальнеотерапії; 10) навантаження на обладнані 
пляжі в купальний сезон перевищує допустимі норми, що вимагає 
розширення їх площі, що дозволить не тільки збільшити їх ємність, а й 
знизить абразійний вплив;  11) наднормативна антропогенне навантаження 
на ПЗ Одеської області обмежує освоєння таласотерапевтичного 
потенціалу; 12) ПЗ Одеської області має достатньо високий 
таласотерапевтичний потенціал, однак для обґрунтування його освоєння 
потрібно проведення подальших комплексних досліджень. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ЛАНДШАФТНОГО 
ПЛАНУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА  
 

А.А. Клєщ, Н.В.Максименко, к.г.н., доц. 
Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна 

 
 Цілеспрямоване видозмінення природних ландшафтів в умовах 

сучасного міста у більшості випадків веде скоріш не до окультурення, а до 
деградації ландшафтної оболонки. На зміну етапу неорганізованого 
технократичного впливу людини на довкілля прийшов етап запланованого, 
науково обґрунтованого формування культурних ландшафтів. 
Задовольнити потреби конструювання ландшафтної оболонки та 
допомогти природі та людині взаємно адаптуватись до сучасного 
існування на ноосферному рівні покликане ландшафтне планування (ЛП). 

 Дотепер в Україні існує прогалина у законодавчій базі щодо 
правового регулювання земельних відносин в розрізі ландшафтної 
організації довкілля, в особливості ландшафтів міських територій. Слід 
зауважити, що всі наведені нормативно-правові акти не дають визначення 
ландшафту як об’єкта законодавчого регулювання. 

 Здійснення ЛП культурних ландшафтів міст здійснюється на 
локальному та мікро- територіальному рівнях та належить до компетенції 
органів місцевого самоврядування. Основними операційними одиницями 
ландшафтного планування на цих рівнях є ландшафти, місцевості та 
урочища. Головними завданнями, що ставляться перед ЛП є розробка або 
коригування проектів міського планування: ландшафтно-архітектурні 
розробки і обґрунтування проектів промислових зон, детального 
планування забудови центру та житлових масивів міста, формування 
екологічного каркасу та естетичне оформлення території. 

На цей час, основними документами, що координують виконання 
принципів ЛП, є положення генерального плану міста та програма 
розвитку міста. Розглянувши та проаналізувавши на відповідність до 
керівних засад ЛП основні положення генерального плану та програму 
розвитку міста Харків, очевидними стають:  недостатність 
картографічного матеріалу та інформації щодо просторової організації і 
динаміки природно-антропогенних ландшафтів; практична відсутність 
програми зменшення антропогенного тиску на довкілля орієнтованої на 
запобігання або зниження збитків спричинених довкіллю господарською 
діяльністю; недостатність заходів спрямованих на створення сприяьливих 
умов життєдіяльності людини у міському середовищі; ізоляція громадської 
думки від прийняття рішень у сфері реалізації проектів ландшафтної 
архітектури та ландшафтно-естетичного дизайну. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ДОНЕЦКОМ РЕГИОНЕ 
 И ПУТИ ЕЕ УЛУЧШЕНИЯ 

 
О.Р. Ковалёва, М.В. Макаренко, к.э.н., доц. 

Азовский морской институт Одесской национальной морской академии, 
Украина 

 
Для Донецкого региона, и города Донецка в частности, крупного 

промышленного центра, население которого составляет  6832,3 тыс. чел., 
остро стоит проблема  улучшения состояния окружающей природной 
среды и повышения эффективности использования природных ресурсов.  
На каждого жителя Донбасса приходится 172 кг/год  выбросов  вредных 
веществ.  Из 53 городов, в которых проводятся наблюдения за состоянием 
атмосферного воздуха на стационарных постах, г. Донецк входит в число 
самых загрязненных городов Украины. Основными источниками 
загрязнения  атмосферы региона являются предприятия металлургии, 
угледобычи, теплоэнергетики и  коксохимии,      а также автотранспорт.  

 Территория города Донецка в гидрографическом положении 
относится к    водоразделу бассейна Днепра и бассейна рек Приазовья.   
Общий сброс сточных вод в поверхностные  водоемы города составляет 
160 -175 млн. м3 в год. 

  Современное экологическое состояние почвенного покрова Донецкой 
области сформировалось под воздействием градостроительного и 
индустриального развития региона, а также в результате 
сельскохозяйственной деятельности. Интенсивная сельскохозяйственная 
деятельность и природно-климатические условия приводят к значительной 
эрозии почв. В регионе сконцентрировано 66,2%  сельскохозяйственных 
угодий, из них 62,5%  пашни. Деградированные земли составляют 85,8% 
общей площади сельхозугодий, а деградирующие пашни - около 90% 
общей площади пашни по области. Одной из основных причин деградации 
агроландшафтов области, является высокое освоение и распаханность 
территории. В среднем по Украине распаханность территории составляет 
59,6%, а по Донецкой области этот показатель равен 63,6%. В Донецкой 
области практически все почвы (более 95%) трансформированы  в 
результате интенсивной техногенной  деятельности.  

  На территории Донецкой области разведано около 700 
месторождений полезных ископаемых (эксплуатируется около 300). Из 
разведанных в недрах области 53 видов полезных ископаемых добывается 
более 20. Это негативно отражается на состоянии окружающей среды.  

   В результате реализации экологических программ ожидается 
снижение техногенного воздействия на все компоненты окружающей 
природной среды.  
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ДИНАМІКА ЗМІНИ СТАНУ ЗАБРУДНЕНОСТІ ВОД  
БАСЕЙНА ДНІПРА (НА ТЕРИТОРІЇ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ) 

 
А.В. Колісник 

Одеський державний екологічний університет, Україна  
 
На основі методики оцінки якості водних об'єктів за гідрохімічними 

показниками [1] була виконана оцінка стану забрудненості вод басейну      
р. Дніпро (на території Вінницької області) впродовж періоду - 2000-2010 
рр. У межах Вінницької області басейн Дніпра займає 10,8 % від загальної 
площі області - 2862,7 км2 [2]. Всього на його притоках розміщено               
5 пунктів спостереження. З них три розміщені на р. Рось, а 2 – на                 
р. Гнилоп'ять. Вихідною інформацією для дослідження були дані 
гідрохімічних зйомок про стан поверхневих вод за 20-ти показниками 
якості. Це такі показники як: завислі речовини, хлор-іон, сульфат-іон, 
фосфат-іон, сухий залишок, амоній-іон,  нітрит-іон, нітрат-іон, БСК5, 
АПАР, нафтопродукти, феноли, цинк, хром, кобальт, марганець, свинець, 
мідь, кадмій, залізо. 

В ході виконання оцінки якості вод приток Дніпра були розраховані 
показник повторюваності випадків перевищення ГДК, показник кратності 
перевищення нормативів та комплексний показник – комбінаторний індекс 
забрудненості (КІЗ). Якості води кожного контрольного пункту 
спостереження були присвоєні відповідний клас з характеристикою стану 
забрудненості води. Аналізуючи результати слід відмітити, що в 
абсолютній більшості випадків якість вод приток Дніпра відповідає 
вимогам ІІ-го класу з характеристикою стану «забруднена» вода. 
Впродовж періоду дослідження було виявлено тільки два випадки, коли 
стан поверхневих вод погіршувався до ІІІ-го класу якості з 
характеристикою «брудна» вода. Така ситуація спостерігалася в 2000 р. у 
воді р. Гнилоп'ять біля с. Жежелів та в 2001 р. у воді р. Рось нижче м. 
Погребище. Крім того на заключному етапі класифікації був виявлений 
лімітуючий показник забрудненості (ЛПЗ) у воді р. Рось нижче м. 
Погребище в 2001 р.. Ним виявився такий важкий метал, як Cd. Це був 
єдиний випадок виявлення ЛПЗ у водах басейну р. Дніпро впродовж 
всього періоду дослідження. 

На рис. представлена динаміка зміни комплексного показника - 
комбінаторного індексу забрудненості для басейну р. Дніпро (у межах 
Вінницької області) за період 2000-2010 рр.  

В 2000 р. поверхневі води були «брудними» ІІІ-го класу якості тільки 
в р. Гнилоп'ять (с. Жежелів). Слід відмітити, що для річкової води даного 
пункту спостереження забруднення було «характерним». Річкові води всіх 
інших пунктів  спостереження  були  «забрудненими»  ІІ-го  класу  якості.  
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Рис.  - Динаміка зміни комбінаторного індексу забрудненості (КІЗ) для 
басейну р. Дніпро (у межах Вінницької області) за період 2000-2010 рр. 

 
Характеристика забруднення води даних створів за показником 
повторюваності випадків перевищення ГДК змінювалася від «стійкої» до 
«характерної».  

В 2001 р. зі станом забрудненості поверхневих вод басейну Дніпра 
була наступна ситуація׃ вода найгіршої якості («брудна», ІІІ-го класу) була 
в р. Рось (нижче м. Погребище), крім цього у даному пункті спостереження 
був виявлений ЛПЗ - Cd. Концентрація Cd у воді перевищувала 10 ГДК. 
Забрудненість річкової води даним інгредієнтом була «характерною 
високого рівня». На всіх інших пунктах спостереження в 2001 р. стан вод 
відповідав вимогам ІІ-го класу якості («забруднена»). Найменший рівень 
забруднення був відмічений у р. Рось біля с. Борщагівки. 

Води басейну Дніпра у всіх контрольних створах в 2002 р. 
характеризувалися «забрудненим» станом ІІ-го класу якості. В процесі 
аналізу розрахованих показників повторюваності випадків забруднення та 
кратності перевищення ГДК було виявлено, що найнижчий рівень 
забрудненості природних вод спостерігався у річці Рось вище м. 
Погребище, а найвищий був відмічений у воді цієї ж річки тільки нижче м. 
Погребище. У даному випадку є очевидним антропогенний вплив 
населеного пункту на стан водного середовища водотоку. 
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Стан річкових вод басейну Дніпра в 2003 р. відповідав вимогам ІІ-го 
класу якості з характеристикою «забруднена» вода. В 2003 р. води приток 
Дніпра характеризувалося «низьким» та «середнім»  рівнями 
забрудненості , а саме забруднення річкової води було як «одиничним» так 
і «характерним». Вода найліпшої якості була у р. Гнилоп'ять (с. 
Бродецьке), а найбільш забруднена - у р. Рось біля с. Борщагівки. 

В 2004 р. природні води басейну р. Дніпро характеризувалися 
«забрудненим» станом ІІ-го класу якості. Після проведення аналізу 
забруднення за ознакою повторюваності було відмічено, що забруднення 
могло спостерігатися в окремих пробах, тобто було одиничним, а також 
мало стійкий та домінуючий характер. В 2004 р. найбільш забрудненими 
поверхневі води були у р. Рось (с. Борщагівка), а найменш забрудненими у 
р. Гнилоп'ять (с. Бродецьке) та р. Рось (нижче м. Погребище). 

Якість вод приток Дніпра у 2005 р. відповідала вимогам ІІ-го класу з 
характеристикою стану «забруднена» вода. Найвищий рівень забруднення 
за величиною КІЗ був виявлений у воді р. Гнилоп'ять (с. Жежелів), а 
найнижчий у р. Гнилоп'ять (с. Бродецьке) та в р. Рось (нижче м. 
Погребище). 

Поверхневі води басейну Дніпра у Вінницькій області у 2006 р. 
характеризувалися «забрудненим» станом ІІ-го класу якості. Найменш 
забрудненою була вода річки Гнилоп'ять у селі Бродецьке та в річці Рось 
вище м. Погребище. Найвищий рівень забруднення річкових вод (КІЗ=33) 
був відмічений у річці Рось біля с. Борщагівка. 

В 2007 р. якості вод відповідав ІІ-ий клас та характеристика стану 
«забруднена» вода. Аналізуючи результати розрахунку КІЗ слід відмітити, 
що порівіняно з попередніми роками, у 2007 р. спостерігається зменшення 
рівня забрудненості поверхневих вод, а отже й покращення стану водного 
середовища. Найвищий рівень забруднення був відмічений у річці Рось в с. 
Борщагівка, крім цього з рисунка видно, що за течією даної річки стан її 
водного середовища в 2007 р. погіршується. Води р. Гнилоп'ять 
характеризуються найнижчим рівнем забруднення. 

Поверхневі води басейну р. Дніпро у 2008р. були «забрудненими», 
стан води відповідав вимогам ІІ-го класу якості. Було виявлено, що міра 
стійкості забруднення вод була як «одиничною», так і «характерною», а 
рівень забруднення був «низьким». В 2008р. спостерігається стабільна 
ситуація з рівнем забрудненості вод  басейну р. Дніпро. 

В 2009 р. якість вод приток р. Дніпро відповідає вимогам ІІ-го класу з 
характеристикою стану «забруднена» вода. Максимальне значення КІЗ  
було отримане для води р. Гнилоп'ять (с. Жежелів), а мінімальне для р. 
Рось нижче м. Погребище та в с. Борщагівка. Очевидно, що рівень 
забрудненості вод р. Рось в 2009 р. був нижчим ніж в р. Гнилоп'ять. 

В 2010 р. води приток Дніпра у Вінницькій області характеризувалися 
«забрудненим» станом ІІ-го класу якості. Аналізуючи отримані показники 
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повторюваності випадків перевищення ГДК та кратності перевищення 
нормативу слід відмітити, що води р. Гнилоп'ять в 2010 р. були більш 
забрудненими ніж води р. Рось. 

Аналізуючи результати дослідження, слід зробити наступні висновки:  
• найвищий рівень забрудненості вод басейну р. Дніпро спостерігався 

у 2000 р. в річці Гнилоп'ять біля с. Жежелів, та у 2001 р. у річці Рось нижче 
м. Погребище; значення КІЗ у даних випадках досягало 41-ої одиниці; крім 
цього у воді створу, який розміщений на р. Рось нижче м. Погребище був 
виявлений лімітуючий показник забрудненості – Cd; 

• найнижчий рівень забрудненості, а отже й найліпший стан водного 
середовища був відмічений в 2006 р. у воді р. Гнилоп'ять (с. Бродецьке), р. 
Рось (вище м. Погребище) та в 2007 р. у воді р. Гнилоп'ять біля с. 
Бродецького та в с. Жежелів; показник комплексності забруднення в даних 
випадках приймав найменше, впродовж всього періоду дослідження, 
значення (КІЗ=23); 

• впродовж одинадцятирічного періоду (2000-2010 рр.) найчастіше 
спостерігалися перевищення ГДК разовими значеннями таких показників 
якості, як: БСК5, завислі речовини, сухий залишок, Cd; 

• на деяких контрольних пунктах спостереження були відмічені 
періоди, коли стан забрудненості водного середовища був незмінним; так 
рівень забрудненості вод р. Рось (нижче м. Погребище) впродовж 2004-
2010 рр. був однаковим, крім цього кожного року у воді були відмічені 
перевищення ГДК такими показниками як БСК5 та завислі речовини; у воді 
р. Гнилоп'ять (с. Бродецьке) рівень забрудненості був незмінним в 2006-
2007 рр., до того ж у воді були відмічені перевищення ГДК разовими 
концентраціями Cd; 

• слід відмітити, що в контрольних створах, які розміщені на р. Рось 
(вище м. Погребище та в с. Борщагівка) помітна динаміка до покращення 
стану водного середовища; рівень забрудненості вод р. Гнилоп'ять 
впродовж 2007-2010 рр. поступово зростає.  

Отже, загалом, води р. Гнилоп'ять менш забруднені ніж води р. Рось, 
але рівень забруднення вод першої – поступово зростає, а вод другої – 
характеризується динамікою до зменшення. 
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Зростання вмісту пилу в атмосферному повітрі міста Черкаси може 

бути пов’язане із зростанням кількості автотранспорту, а також впливом 
промислових підприємств, що знаходяться на території міста. До 
підприємств, що чинять вплив на пилове забруднення міста Черкас 
належать Черкаська ТЕЦ, Черкаський деревообробний комбінат, 
цементний завод.  

 
Таблиця 1 -  Динаміка викидів пилу стаціонарними джерелами в 

атмосферне повітря м. Черкаси у 2000-2009 pp. 
Викиди пилу, тис. т Інгредієнти 

2000 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 
Пил 2,971 5,290 6,447 5,523 

Середньорічна концентрація пилу в кратності до ГДК у 2009 р. 
складала 0,67, а максимально разова середньорічна концентрація – 1,4.  

Забруднення пилом ми визначали за його накопиченням на 
листкових пластинках липи серцелистої (Tilia cordata L.) як одного з 
найбільш поширених в місті видів деревних рослин. Для біоіндикаційного 
дослідження атмосферного повітря м. Черкаси були обрані вулиці, 
розташовані в різних частинах міста: в центрі – Смілянську, в лісопарковій 
зоні – Дахнівську, у спальному районі – Героїв Сталінграда та у 
промисловому районі – площу 700 – річчя. Для контролю дослідили 
ділянку в умовно екологічно чистому районі              (с. Скородистик, 
Черкаська область, Чорнобаївський район). 

Для порівняння даних отриманих шляхом фітоіндикації з даними, 
отриманими фізико – хімічними методами, використовували аспіраційний 
метод. 

 
Таблиця 3 - Кількість пилу виміряного у повітрі на вулицях міста  

Черкаси  за допомогою аспіратора (2011 р.) 
Назва вулиці Маса пилу в мг/м3  

Смілянська – бульвар Шевченка 0,48 ± 0,006/2,56 
 Дахнівська 0,38 ± 0,006/3,60 
Геоїв Сталінграда 0,31 ± 0,003/1,84 
Площа 700 -річчя 0,47 ± 0,006/2,70 
Енгельса 0,41 ± 0,006/3,23 

П р и м і т к а: Під рискою значення СV, % 
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Таблиця 4 - Маса пилу, що міститься на листкових пластинках липи 
серцелистої (Tilia cordata L.) (усереднені дані) 

Назва вулиці Маса пилу, мг/см2 
Вулиця Смілянська – бульвар Шевченка 0,00045 ± 0,00006/37,03 
Площа 700 - річчя 0,00046 ± 0,00003/16,25 
Вулиця Героїв Сталінграда 0,00044 ± 0,00003/23,70 
Вулиця Дахнівська 0,00043 ± 0,00003/27,58 
Умовно екологічно чистий район 0,00022±0,00002/ 45,92 

 П р и м і т к а: Під рискою значення СV, % 
 

Розрахунок коефіцієнта кореляції, який склав 0,87, показує високий 
рівень зв’язку між значеннями, виміряними аспіраційним методом та 
отриманими фітоіндикаційним методом.  

Отже, можна зробити висновок, що даний метод визначення 
забруднення навколишнього середовища пилом за його накопиченням на 
листкових пластинках липи серцелистої (Tilia cordata L.) є досить точним. 
Тому його можна ефективно використовувати як один із методів 
фітоіндикації при проведенні моніторингових досліджень пилового 
забруднення середовища міста.  

Рекомендації щодо оптимізації вмісту пилу на вулицях міста 
Черкаси. 

1. Оптимізація руху автотранспорту: 
а) зменшення руху автотранспорту по вулицях Смілянська, Ільїна, 

бульвар Шевченка за рахунок створення маршрутів на паралельних їм 
вулицях; 

б) створення об’їзних доріг. 
2. Створення пилозатримуючих насаджень вздовж магістралей з 

використанням стійких до пилового забруднення дерев (тополя біла, 
тополя бальзамічна, тополя чорна, липа серцелиста, клен ясенелистий, 
тополя канадська, ясен звичайний). 

3. Застосування пиловловлюючих установок (сухих та мокрих 
пиловловловлювачів) для очищення повітря від пилу на промислових 
підприємствах міста. 

4. Зволоження вулиць міста.  
5. Збільшення на території міста площ газонів та клумб, створення 

композицій з різних груп рослин.  
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ОЦІНКА ВПЛИВУ ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ  
НА СТАН АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ  

 
Г.І. Корелова, К.І. Кучеров, к.т.н., доц. 

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Україна 
 
Газотранспортна система (ГТС) України - одна з найбільших у світі 

газотранспортних систем. Вона виконує дві основні функції: забезпечення 
природним газом внутрішніх споживачів, а також транзит природного газу 
через територію України у країни Західної та Центральної Європи. 
Головний оператор всієї газотранспортної системи України – Дочірня 
компанія НАК «Нафтогаз України» - «Укртрансгаз». До складу ДК 
«Укртрансгаз» входить 18 структурних підрозділів на правах філій, 
виробничі об'єкти яких знаходяться в усіх областях України. 

Одним із структурних підрозділів ДК «Укртрансгаз» - є управління 
магістральних газопроводів (УМГ) «Київтрансгаз». УМГ «Київтрансгаз» 
експлуатує важливу частину газопроводів — вхід в ГТС  російського газу 
для подальшого транспортування його в Європу. 
Потужність газотранспортної системи УМГ «Київтрансгаз» по вхідних 
газопроводах перевищує  320 млн. м3/д. До складу УМГ «Київтрансгаз» 
входять 8 лінійних виробничих управлінь магістральних газопроводів  та 
виробниче управління підземного зберігання газу.В управлінні 
експлуатується 146 газоперекачувальних агрегатів (ГПА) загальною 
потужністю 1033 МВт. Підприємство здійснює: транспортування та 
постачання природного газу споживачам багатьох областей та міста Києва; 
закачування, зберігання та відбір газу із підземних сховищ газу; технічне 
обслуговування та ремонт лінійної частини та наземних об'єктів ГТС, 
роботи по реконструкції та модернізації обладнання;  капітальне 
будівництво нових об'єктів виробничого і невиробничого призначення.  

Здійснюючи виробничу діяльність, УМГ «Київтрансгаз» впливає на 
стан атмосферного повітря. Як саме впливає діяльність об′єктів управління 
на повітряне середовище, розглянемо на прикладі Лубенського лінійного 
виробничого управління магістральних газопроводів (ЛВУМГ), яка 
призначена  для транспортування природного газу  трубопроводами 
високого тиску. Підприємство розташоване на 35-ти промислових 
майданчиках, у т.ч. на 33 проммайданчиках – газорозподільчі станції 
(ГРС). Промисловими об'єктами, що входять до складу Лубенського 
ЛВУМГ, є:  Лубенська   компресорна станція (КС);   Гребінківська   
компресорна станція;  33 ГРС. На підприємстві  нараховується 317 (93- КС 
Лубни, 65 – КС Гребінка, 159  - ГРС)  джерел викидів забруднюючих 
речовин (ЗР)  в атмосферу, з них  8– неорганізовані. 

Основними джерелами утворення ЗР компресорних станцій є 
газоперекачувальні агрегати (37 одиниць), обладнання і комунікації 
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газотранспортної системи, котли тощо. Основними джерелами утворення 
забруднюючих речовин ГРС є підігрівачі газу (33 одиниці), котли (35 
одиниць), обладнання і комунікації газотранспортної системи. 

Загальні викиди ЗР в цілому по Лубенському ЛВУМГ відповідно до 
проведеної на підприємстві інвентаризації  складають -8967,5 т/рік, з них 
майже 46% приходиться на Лубенську КС, 39% - на Гребенківську КС,         
15% - на ГРС. Обсяги викидів Лубенського ЛВУМГ по відношенню до 
загальних викидів в цілому по Полтавській області, на території якої 
розташоване підприємство, складають  12,3% . 

Основними ЗР, що викидаються в атмосферу від технологічного 
обладнання Лубенського ЛВУМГ є NOx – 2499,8 т/рік (28%), CO – 2276, 6 
т/рік (25%), CH4 – 2945,1 т/рік (33%). Крім того, в атмосферу потрапляє 
306,3 тис. т  CO2. 

Нами були проведені  розрахунки розсіювання PH в атмосфері, що 
викидаються підрозділами Лубенського ЛВУМГ, на ПВМ по програмі  
«ЭОЛ+» з урахуванням рекомендацій ОНД-86. 

Так, максимальна концентрація   на межі нормативної санітарно-
захисної зони (СЗЗ)  Лубенської КС складає по: CO  – 0,40 мг/м³ (0,082 
ГДК), NOx – 0,136 мг/м³ (0,34 ГДК), CH4  –  20,5 мг/м³ (0,41 ГДК). 

Максимальна концентрація  ЗР у житловій забудові на відстані 500м у     
с. Піски склали по: CO  – 0,41 мг/м³ (0,081 ГДК), NOx –  0,248 мг/м³ (0,62 
ГДК), CH4 у - 9 мг/м³ (0,18 ГДК) 

Максимальна концентрація   на межі нормативної СЗЗ  Гребінківської 
КС складає по: CO – 1,3 мг/м³ (0,26 ГДК), NOx –  0,176 мг/м³ (0,44 ГДК), 
CH4 – 14 мг/м³ (0,28 ГДК). 

Максимальна концентрація  ЗР у житловій забудові на відстані 700м у     
с. Вишневе склали по: CO   – 1,25 мг/м³ (0,25 ГДК), NOx –  0,048 мг/м³ (0,12 
ГДК), CH4 – 2,4 мг/м³ (0,048 ГДК). 

Згідно з проведеним розрахунком розсіювання ЗР в атмосфері 
максимальна приземна концентрація  усіх речовин, що викидаються 
підприємством, на межі нормативної СЗЗ і в житловій  забудові  не 
перевищує значень відповідних ГДК. Разом з тим на підприємстві щорічно  
плануються і виконуються заходи по впровадженню нових технологій і 
обладнання, організаційно-технічні заходи  щодо економії паливно-
енергетичних ресурсів, які запобігають або зменшують викиди ЗР в 
атмосферу. 
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Одеський державний екологічний університет, Україна 
 

У зв’язку з підвищенням урбанізації та індустріалізації стан 
навколишнього середовища великих міст значно погіршився. Особливо 
негативно дана ситуація позначилась на повітряному басейні, який 
безпосередньо впливає на здоров’я населення цих територій. Саме тому 
важливим є своєчасне та достовірне прогнозування значних рівнів 
забруднення атмосферного повітря, що являється невід’ємним при 
проведенні природоохоронних заходів. 

На даний час в Україні розроблена велика кількість методик по 
розрахунку забруднення атмосфери. Проте для отримання достовірних 
результатів необхідно враховувати всі фактори, які мають відповідний 
вплив на ступінь забруднення. До таких факторів необхідно відносити 
кількість викидів шкідливих речовин, їх хімічний склад, висоту джерел, 
кліматичні умови, які притаманні даному регіону. 

Оскільки Одеса являється важливим центром курортного і 
рекреаційного господарства України, то необхідно підтримувати і 
розвивати даний потенціал, дотримуючись відповідних вимог якості 
навколишнього середовища, а особливо атмосферного повітря. 

Метою даної роботи була оцінка динаміки зміни індексу забруднення 
атмосфери (ІЗА) м. Одеса за довгостроковий період. Були використані дані 
спостережень  за  якістю атмосферного повітря на 8 стаціонарних постах 
м. Одеси за 1995 – 2009 рр. Розглядалися основні забруднюючі речовини 
атмосферного повітря (пил, діоксид сірки, діоксид азоту, оксид вуглецю). 
На основі вихідних даних були розраховані ІЗА за вказаний період. Раніше 
авторами був виконаний подібний аналіз за 2003 – 2009 рр.   

На рис.  наведено динаміку зміни показника ІЗА за досліджуваний 
період. Як видно, практично на всіх гістограмах спостерігається 
зменшення ІЗА з 1995 по 2009 рр. Виключення складає оксид вуглецю, по 
якому спостерігається деяке збільшення рівня забруднення атмосферного 
повітря. Тобто в цілому за останні роки спостерігається тенденція до 
незначного зменшення рівня забруднення повітряного басейну основними 
забруднюючими речовинами. 

Найбільші значення ІЗА, що перевищують 1, відзначаються для таких 
речовин як пил та діоксид азоту. Це свідчить про недотримання санітарно-
гігієнічних вимог по цих речовинах.  

В подальшому в роботі планується виконати більш детальний аналіз 
рівня забруднення атмосферного повітря м. Одеса, а також факторів, що 
сприяють його підвищенню.  
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ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ МАЛИХ МІСТ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

О. К. Кравченко, А. Н. Некос, к.г.н., проф. 
Харківський національний університет імені  В.Н.Каразіна, Україна  

 
Виробнича діяльність людини, наслідком якої є антропогенне 

забруднення навколишнього середовища, зумовила виникнення складних 
екологічних ситуацій майже у всіх населених пунктах Харківської області. 
При дослідженні систем показників для оцінки стану територій 
встановлено, що найменш вивченими є малі міста України, які 
характеризуються низкою типових екологічних проблем: значні викиди 
промислових підприємств і автотранспорту, що формують забруднення не 
лише атмосферного повітря, а й ґрунтів; скиди недостатньо очищених 
стічних вод у водні об’єкти; накопичення значних обсягів побутових та 
промислових відходів; застарілі централізовані тепло- та водомережі, які 
впливають на теплопостачання та якість питної води відповідно.  

Згідно з даними Державної цільової програми підтримки соціально-
економічного розвитку малих міст на 2011-2015 рр., затвердженої 
Постановою КМУ від 29.11.10 № 1090, малими містами є міста, наявне 
населення яких не перевищує 50 тис. осіб. Малі міста становлять 75 % 
загальної кількості міст України.  

На території Харківської області знаходиться 14 малих міст, а саме: 
м. Балаклія, м. Барвенкове, м. Богодухів, м. Валки, м. Вовчанськ, 
м. Дергачі, м. Зміїв, м. Красноград, м. Купянськ, м. Люботин, м. Мерефа, 
м. Первомайський, м. Південне та м. Чугуїв. 

Забруднення атмосферного повітря складається із викидів 
забруднюючих речовин стаціонарними та пересувними джерелами. На 
території малих міст Харківської області основними джерелами 
забруднення атмосферного повітря є потужні промислові підприємства 
паливно-енергетичного, газопромислового комплексу: ПАТ 
«Центренерго» Зміївська ТЕС (м. Зміїв), ДП ТЕЦ-2 «Есхар» (м. Чугуїв), 
УМГ ГПУ «Шебелинкагазвидобування» (м. Балаклія), Куп’янське ЛВУМГ 
УМГ «Харківтрансгаз» (м. Куп'янськ), підприємства з виробництва 
будматеріалів ВАТ «Євроцемент-Україна», ПАТ ПК «Укрцемент» 
(м. Балаклія), ЗАТ «Завод залізобетонних конструкцій» (м.Куп'янськ) та ін. 

У малих містах в середньому 8 промислових підприємств є основними 
джерелами забруднення атмосфери. Протягом 2010 р. найбільша кількість 
викидів стаціонарними джерелами до атмосфери спостерігалося у 
м. Первомайський (1,001 тис. т.), де на душу населення припадає 44 кг/чол 
забруднюючих речовин. Основними складовими викидів були діоксид 
азоту (31 %), оксид вуглецю (3 %)  та пил (1 %). Викиди від стаціонарних 
джерел м. Куп'янськ у атмосферу починаючи з 2000 р. по 2009 р. були 
найвищими, а у 2010 р. вони різко зменшилися (на 1,585 тис. т.), за 
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рахунок скорочення викидів Куп’янським ЛВУМГ УМГ «Харківтрансгаз» 
на 0,816 тис. т. та впровадження високоефективних технологій, застосуван
ня трубопроводів у пінополіуретановій теплоізоляції та ін. Загалом у малих 
містах спостерігається тенденція до зменшення викидів в атмосферу. 

На частку автотранспорту в малих містах приходиться до 60 – 70 % 
хімічного та до 90 % шумового забруднення навколишнього середовища. 
Визначено, що частка забруднення викидами автотранспорту в малих 
містах Харківської області станом на 2010 р. складає 46 %. Причинами 
цього є збільшення загальної кількості автотранспорту (щорічно тільки у 
малих містах Харківщини на 5-10 тис. од.), експлуатація технічно 
застарілого автомобільного парку, низька якість паливно-мастильних 
матеріалів, незадовільний стан автомобільних шляхів. Забруднення 
атмосферного повітря негативно впливає на стан здоров’я людини, 
зокрема, виникають тяжкі захворювання, такі як атеросклероз, хвороби 
серця, рак легенів тощо. Довготривале забруднення повітря призводить до 
зниження народжуваності дітей та їх розумової та фізичної відсталості. 

Не краща ситуація в малих містах склалася і з водоспоживанням та 
водовідведенням. Харківська область належить до числа маловодних 
регіонів. На території області мають місце всі види водокористування: 
промислове, комунально-побутове і сільськогосподарське, а також теплові 
електростанції, зрошуване землеробство, рибне господарство. Основними 
джерелами водопостачання є поверхневі води річки басейну Сіверський 
Донець і сама річка Сіверський Донець (в тому числі річки Уди, Лопань, 
Оскіл, Бритай, Берека), в маловодні регіони області (Первомайський 
район) здійснюється перекидання води з каналу Дніпро-Донбас. В 
територіальному розрізі найбільший обсяг води забирається в м. Чугуїв, 
м. Зміїв, м. Дергачі та м. Балаклія. Це пояснюється розташуванням на їх 
територіях ТЕС та великих підприємств ЖКГ. У малих містах Харківщини 
в незадовільному технічному стані з порушенням технологічної очистки 
стічних вод працюють очисні споруди м. Балаклія, КП «Богодухіввода», 
КП «Вода» Валківської м/р, КП «Малоданилівський комунальник» 
(м. Дергачі), Зміївського РКВКП, Первомайського КВУВКГ. Капітальний 
ремонт очисних споруд КП «Старосалтівське КЖКП» (м. Вовчанськ) не 
проводився з моменту введення їх в експлуатацію. В очищених стоках 
було зафіксовано перевищення по фосфатам, сульфатам, азоту та залізу. В 
критичному стані знаходиться самопливний колектор системи 
водовідведення м. Вовчанськ, що потребує негайної заміни. В 
м. Барвінкове взагалі не працюють очисні споруди, і стічні води по 
рельєфу місцевості стікають в заплаву р. Сухий Торець.  

При аналізі вод централізованого водопостачання (2010 р.), 
перевищення показника загальної жорсткості виявлено у м. Балаклія, 
м. Дергачі, м. Куп’янськ, м. Первомайський, м. Чугуїв (фахівці 
санепідсліжби вважають, що підвищена жорсткість питної води є однією з 
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причин розвитку хвороб сечостатевих органів). Високий вміст заліза 
виявлено у м. Балаклія, м. Дергачі, м. Зміїв, м. Красноград, 
м. Первомайський, м. Південне, м. Чугуїв, м. Мерефа та м. Люботин. 
Такий стан води для водопостачання потребує застосування спеціальних 
систем доочистки питної води. Висока мінералізація, вміст у питній воді 
нітритів і нітратів може стати причиною виникнення захворювань нервової 
системи і органів чуття, системи кровообігу, хвороб крові.  

У 2011 р. з обласного фонду охорони навколишнього природного 
середовища було виділено кошти на: реконструкцію очисних споруд 
м. Барвінкове (на суму 1087,370 тис. грн.), каналізаційних мереж в м. Бого- 

духів (738,0 тис. грн.), КНС № 1, 2 в м. Валки (1,301 тис. грн.), каналіз
ацій-ного колектора до КНС–2 в м. Чугуєві (226,0 тис. грн.), очисних 
споруд за технологію «Біоплато» житлового масиву в м. Мерефа (711,499 
тис. грн.), будівництво зовнішніх мереж каналізації житлових кварталів в 
м. Мерефа (611,346 тис. грн.), будівництво очисних споруд «Біоплато» в 
м. Змієві (308,935 тис. грн.).  

Забруднення земельних ресурсів відбувається не лише за рахунок 
викидів, а і за рахунок накопичення відходів. Гострою залишається 
проблема утилізації ТПВ в малих містах. Плановою регулярною системою 
вивезення ТПВ охоплено в середньому від 25 % (в селах, малих містах) до 
70 % (в центрах адміністративних районів). Більша частина звалищ ТПВ 
практично вичерпала свій потенціал, їх середня завантаженість складає 
близько 80 %. У більшості звалищ відсутні документи, що посвідчують 
право користування земельною ділянкою, відсутня природоохоронна 
дозвільна документація, дозволи СЕС. Більшість звалищ та полігонів не 
мають огородження, автодоріг, майданчиків з твердим покриттям 
(м. Валки, м. Барвінкове, м. Богодухів). Призупинена діяльність звалища 
ТПВ в м. Куп'янськ. Найгірша організація збирання ТПВ на звалищі 
м. Валок. В гарному стані знаходиться звалище ТПВ в м. Люботин, де 
проводиться зачистка звалища, організована цілодобова охорона, територія 
огороджена, ведеться журнал обліку, під’їздні дороги з присипкою 
щебенем. У містах Вовчанськ, Куп'янськ та Мерефа звалища не 
впорядковуються, моніторинг за станом навколишнього природного 
середовища не здійснюється. Враховуючи, що під будівництво нових 
полігонів в області практично не залишилось вільних земель, ситуація з 
цього приводу стає катастрофічною і вимагає термінових заходів.  

Оскільки населення малих міст складає більше половини населення 
Харківщини, і їх здоров'я напряму залежить від стану навколишнього 
середовища, то вирішення вищеперерахованих проблем є першочерговим 
завданням. Основними шляхами вирішення існуючих проблем є 
віднесення екологічних проблем до числа пріоритетних на державному 
рівні, ведення постійного моніторингу стану навколишнього середовища. 
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ЭКОЛОГИЧКСКОЕ СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО  
ВОЗДУХА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

   
Е.М. Кузина, Л.И.Черныш 

Белгородский государственный технологический университет  
им. В.Г.Шухова, Россия 

 
Белгородская область – самый чистый район России, согласно резуль-

татам исследования 2010 года общественной организацией «Зеленый пат-
руль». Распаханность территорий Белгородской области достигает 80%, а 
лесистость – 10%. Окружающая среда испытывает все возрастающее воз-
действие хозяйственной деятельности, антропогенных, техногенных и дру-
гих факторов. Загрязнение атмосферы Белгородской области промышлен-
ными предприятиями в среднем за пять лет составляет 44 – 56 %. Экологи-
ческое состояние воздуха в области, по сравнению с другими регионами 
РФ, можно оценить как удовлетворительное. Так, Белгородская область 
находится по массе выбросов на 45—60 местах в РФ, экологическая ситуа-
ция в целом благоприятная. 

Успех в улучшении качества воздуха в регионе во многом является 
заслугой эффективной работы систем очистки. В среднем за год ими улав-
ливается 680000 тонн загрязняющих веществ, представленных по большей 
части взвешенными частицами. Эффективность функционирования систем 
очистки в Белгородской области составляет 98%: около 86,4% выбрасы-
ваемых промышленными предприятиями веществ обезвреживается, и 
только чуть больше 2% – попадает в атмосферу. Благодаря системе очист-
ки воздуха стационарные источники загрязнения атмосферы не представ-
ляют сегодня серьезной угрозы для экологии Белгородской области. Чего 
нельзя сказать об автомобилях.  

Выхлопные газы автотранспорта составляют 56,4% от общего количе-
ства вредных выбросов в атмосферу региона. Для сравнения: вклад горно-
рудных и металлургических предприятий, вместе взятых, составляет всего 
23%; доля строительной промышленности в загрязнении воздуха Белго-
родской области не превышает 5,8%; магистральные трубопроводы и объ-
екты энергетической промышленности тоже пока не в состоянии конкури-
ровать с автотранспортом.  

В 2010 году выбросы от передвижных источников составили 262,41 
тыс.тонн; их доля от общих выбросов в области составила 76,5 %.  

Основными загрязнителями атмосферного воздуха являются предпри-
ятия металлургического, строительного, топливно-энергетического ком-
плексов, химической промышленности и транспорта. 

Предприятия горнодобывающего комплекса оказывают отрицатель-
ное влияние на окружающую природную среду, загрязняют атмосферный 
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воздух, водные объекты, почвенный и растительный покров, ухудшают 
среду обитания животных.  

От предприятий черной металлургии в атмосферу поступило 48,4 тыс. 
тонн загрязняющих веществ, что на 4,0 тыс. тонн или на 9,1 % больше, чем 
в предыдущем году. 

Самыми крупными загрязнителями воздуха Белгородской области яв-
ляются: ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат», ОАО 
«Лебединский горнообогатительный» и «Стойленский горнообогатитель-
ный комбинат», выбросы загрязняющих веществ которых приведены в 
табл.1. 

 
Таблица 1 - Загрязнение атмосферы предприятиями металлургического 

комплекса и горнодобывающей промышленности (тыс.тонн) 
Газообразные  

Предприятия 

 

Всего 

 

Твёр
дые 

Серни-
стый 
ангид-
рид 

Оксид 
угле-
рода 

Окси-
ды 

азоты 

Углево-
дороды 

ЛОС (лету-
чие органи-
ческие со-
единения) 

ОАО «ОЭМК» 29,5 3,0 0,6 21,1 4,7 0,0 0,02 

ОАО «Лебедин-
ский ГОК» 

16,3 12,3 1,9 1,2 0,8 0,02 0,04 

ОАО «Стойлен-
ский ГОК» 

2,4 1,1 0,2 0,8 0,1 0,1 0,01 

 
Предприятиями металлургии и горнодобывающей промышленности 

улавливается и обезвреживается 90,8 % загрязняющих твердых веществ, 
утилизируется 58,4%. Газообразные вещества не подвергаются очистке, в 
полном объеме поступают в воздушный бассейн области. 

Предприятиями топливно-энергетический комплекса 2010 году вы-
брошено в атмосферный воздух 1,7тыс.тонн загрязняющих веществ, что на 
0,3 тыс. тонн или на 14 % меньше, чем в предыдущем году. На предпри-
ятиях электроэнергетики улавливается и обезвреживается 98,5 % твердых 
загрязняющих веществ, газообразных — только 0,4%. 

В последнее время идет усиленный рост производства строительных 
материалов, изделий и конструкций. Масса выбросов загрязняющих ве-
ществ от предприятий строительного комплекса в 2010 году равняется 16,6 
тыс. тонн, что на 1,4 тыс. тонн или на 7,5 % больше, чем в предыдущем го-
ду. В промышленности по производству строительных материалов достиг-
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нуты высокие уровни очистки и утилизации твердых веществ - 95,6 % и 
95,2 %. 

Основными предприятиями строительного комплекса Белгородской 
области загрязняющими атмосферу  являются: ОАО «Осколцемент», ООО 
«Белгородский цемент», «Шебекинский меловой завод», ООО «Стройма-
териалы» (табл. 2). 

 
Таблица 2 -Загрязнение атмосферы предприятиями строительного ком-

плекса  (тыс.тонн) 
Газообразные вещества Предприятия Всего Твердые 

вещества 
Оксид углерода Оксиды азота 

Осколцемент 8,2 3,4 2,4 2,0 

Белгородцемент 7,0 2,5 0,4 5,3 

Шебекинский ме-
ловой завод 

0,6 0,45 0,1 0,0 

Стройматериалы 0,96 0,8 0,0 0,1 

 
Атмосферный воздух Белгородской области загрязнён неравномерно. 

Сильнее всего страдает город Старый Оскол: на него приходится свыше 
56% вредных выбросов с промышленных предприятий. Второе место при-
надлежит городу Губкину – чуть более 18% загрязняющих веществ со ста-
ционарных источников; третье – Белгороду – 7,2%; на атмосферу осталь-
ных населенных пунктов, вместе взятых, приходится всего 18,5% вредных 
выбросов с объектов промышленности. 

Для снижения выбросов промышленных предприятий  осуществляют-
ся градостроительные мероприятия, производится озеленение магистралей, 
размещение застроек по принципу зонирования, сооружения транспортных 
развязок и т.д. Желательно все предприятия выносить за городскую черту, 
а вокруг предприятий, находящихся в пределах города, необходимо созда-
вать санитарно-защитные зоны шириной 500-1000 м, где запрещено строи-
тельство жилых домов, лечебных и спортивных сооружений. Таким обра-
зом, в каждом конкретном случае загрязнения необходимо использовать 
наиболее эффективные мероприятия по охране воздушного бассейна.  
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ЗАБРУДНЕННЯ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ 
АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ МІСТА ХАРКОВА 

 
К.А. Кузнецов, А.Н. Некос,  к.г.н., проф. 

Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна, Україна 
 

У атмосферне повітря потрапляє надзвичайно широкий спектр 
забруднюючих речовин як у газоподібному вигляді, так і у вигляді пилу. 
Постійно зростає роль антропогенних джерел викидів пилу – транспортних 
засобів та промислових підприємств. 

Місто Харків, як важливий транспортний вузол та великий 
промисловий центр, гостро потребує вирішення проблеми пилового 
забруднення. В особливості це стосується транспорту, адже він дає 
близько 80% усіх викидів у атмосферу. Проблема запиленості особливо 
гостро постає у випадку з об’єктами соціальної інфраструктури великих 
міст, таких як лікарні. Довгочасне перебування людей на їх території в 
сукупності з без того зниженими захисними силами організму може 
призвести до подальшого погіршення стану здоров’я. 

Перший етап досліджень проводився на початку літнього сезону 2011 
року протягом 2 тижнів на території розташування центральної клінічної 
лікарні (ЦКЛ) №5 та міської клінічної лікарні (МКЛ) №2. Відбір зразків 
атмосферного повітря на території цих об’єктів проводився з 930 до 1530 за 
ясної безвітряної погоди. Дослідження проводилися з метою  визначення 
концентрації металів (Fe, Mn, Zn, Cu, Ni, Pb, Co, Cr, Cd) за допомогою 
методу атомно-абсорбційної спектрофотометрії. Усього було здійснено 
108 досліджень зразків пилу. 

Сумарний показник вмісту важких металів у пробах  пилу з території 
МКЛ №2 у 2,2 рази вища, ніж у зразках з території ЦКЛ №5. За окремими 
елементами вміст металів у зразках пилу, відібраних на території МКЛ №2, 
перевищував вміст у зразках з території розташування ЦКЛ №5 для Zn у 
1,4 рази, для Mn та Pb – у 2 рази, для Co – у 2,4 рази, для Сu  – у 3 рази, для 
Cd – у 4 рази та для Сr – в 9 разів.  

За результатами проведених досліджень та отриманих даних були 
побудовані акумулятивні ряди: 

 1) для центральної  клінічної  лікарні  №5: Mn (71%)> Cu (14%)           
> Zn (7%)> Fe (3%) > Cr (2%) > Cd (1%) > Co(1%)>  Pb(1%); 
 2) для міської  клінічної  лікарні №2:  Mn (63%)> Cu (19%)> Cr 
(9%)> Zn (4%)> Fe (2%)> Co (1%)> Cd (1%)> Pb(1%). 

Пріоритетними асоціаціями щодо концентрации важких металів у 
зразках пилу були визначені Mn-Cu-Zn  на території розташування ЦКЛ 
№5 та Mn-Cu-Cr на території розташування МКЛ №2.  

Як видно з акумулятивних рядів, для проб атмосферного пилу з 
території розташування обох медичних закладів характерний значний 
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вміст Mn (63–71%) у сумарному показнику. Частки Cu та Cr у пробах  пилу 
з території МКЛ №2 становили відповідно 19% та 9%. Усі інші хімічні 
елементи у зразках пилу з території об’єктів, що досліджувалися, 
становили незначну частину від загального вмісту важких та інших  
металів у атмосферному пилу (1–4%). 

У ході аналізу отриманих показників концентрації металів у повітрі 
було встановлено, що гранично допустиму концентрацію не перевищує 
жоден елемент окрім Mn. Вміст Mn у атмосферному пилу на території ЦКЛ 
№5 перевищував ГДК у 1,41 рази, на території МКЛ №2 – у 2,67 рази. 
Значення вмісту всіх інших важких металів у повітрі на території 
розташування обох медичних закладів виявились набагато менші за ГДК і 
склали (у відсотковій частці від ГДК) на території ЦКЛ №5 – для Fe – 
0,15%, Zn – 0,2%, Cu – 13,5%, Pb – 6%, Co – 2%, Cr – 3%, Cd – 4%; на 
території МКЛ №2 – Fe – 0,25%, Zn – 0,36%, Cu – 42%, Pb – 13%, Co – 
5%, Cr – 27%, Cd – 16%.  

На другому етапі відбір проб також проводився протягом 2 тижнів 
наприкінці літнього періоду у час з 930 до 1530 за ясної безвітряної погоди. 
Аналізувався усереднений показник з 108 відборів.  

Сумарний показник концентрації важких металів у пробах  пилу з 
повітря території міської клінічної лікарні №2 у 2,8 рази більшим, ніж у 
зразках атмосферного пилу з території центральної клінічної лікарні №5. 
Порівняння окремих показників концентрації важких та інших металів у 
зразках пилу показало, що вміст Fe в 1,4 рази більший у повітрі на 
території МКЛ №2,    Mn – в 2,7 рази, Zn – 3,1 рази, Cu – 2,6 разів, Pb – 1,7 
рази, Co – 1,9 рази, Cr – 10,5 рази, Cd – 4 рази.  

За результатами проведених досліджень та отриманих даних були 
побудовані акумулятивні ряди: 

 1) для центральної  клінічної  лікарні  №5: Mn (67%)> Cu (18%)> Zn 
(6%)> Fe (3%)> Cr (2%)> Pb (2%)> Co (1%)> Cd (1%); 
 2) для міської  клінічної  лікарні №2:  Mn (66%)> Cu (17%)                  
> Fe (7%)> Zn (6%)> Fe (5%)> Co (1%)> Cd (1%)> Pb (1%).  

Аналіз проб  пилу, що відбиралися у наприкінці літнього періоду 2011 
року, підтвердив факт переважання вмісту у пилу пріоритетних асоціацій 
важких металів Mn–Cu–Zn на території розташування ЦКЛ №5 та асоціації 
Mn–Cu–Сr на території розташування МКЛ №2. Mn займає перше місце у 
обох акумулятивних рядах, побудованих за усередненими даними. 

У зразках пилу, відібраних з території ЦКЛ №5, значення вмісту 
домінуючих елементів склали 67% для Mn, 18% для Cu та 6% для Zn, 
частки всіх інших досліджуваних металів не перевищували 3%.  

Результати хімічного аналізу отриманих зразків пилу з територій 
розташування обох медичних закладів показали відсутність нікелю. 

Дослідження показали, що на територіях обох медичних закладів не 
спостерігалося перевищення ГДК за жодним з елементів, окрім Mn. У 
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повітрі на території ЦКЛ №5 перевищення ГДК було незначним та склало 
1,1 рази, але у повітрі на території МКЛ №2 концентрація Mn виявилась 
вищою за ГДК майже у 3 рази. Даний факт потребує значної уваги, так як 
обрані лікарні (ЦКЛ №5 та МКЛ №2) знаходяться у районах міста з різним 
ступенем антропогенного навантаження (МКЛ №2 – у промисловому 
районі, ЦКЛ №5 – у лісопарковій зоні). 

Аналізуючи динаміку концентрації важких металів у пробах  пилу, 
відібраних на початку та наприкінці літнього періоду 2011 року слід 
відмітити, що на території ЦКЛ №5 вміст Pb у атмосферному повітрі 
знизився у 1,1 рази, Mn – в 1,3 рази, Сd – в 1,33 рази, Zn – в 1,41 рази, Cr – 
в 1,45 рази, Fe – в 1,5 рази. У той же час відмічається незначне підвищення 
концентрації Co та Cu у пилу наприкінці літнього періоду 2011 року в 
порівнянні з його початком – в 1,1 рази. Для зразків атмосферного пилу, 
відібраних з території розташування МКЛ №2 ситуація виглядає 
наступним чином: спостерігалось зниження концентрації Cu та Со в 1,1 
рази, Сr – в 1,28 рази, Cd – в 1,33 рази, Pb – в 1,37 рази, Fe – в 1,7 рази та 
підвищення концентрацій Mn – в 1,1 рази, Zn – в 1,55 рази. 

Загальний вміст важких металів наприкінці літа у пробах  пилу з 
території ЦКЛ №5 зменшився на 20%. Вміст важких та інших металів у 
пилу з території розташування МКЛ №2 зріс на 2%.  

У якості рекомендацій щодо зменшення впливу атмосферного 
забруднення на здоров’я людей, які знаходяться на території медичних 
закладів, що досліджувалися, можна запропонувати наступне: 

− проведення багаторазових вологих прибирань у приміщеннях 
медичних закладів з метою зменшення накопиченню пилу, який потрапляє 
в т.ч. і ззовні; 

− вживання хворими вітамінів з метою підвищення імунітету та 
прискорення виведення важких металів з організму; 

− встановити жорсткіший контроль на території лікарень за режимом 
роботи боксів по ремонту різноманітного обладнання та автотранспорту, 
де регулярно проходять зварювальні роботи, внаслідок яких до повітря 
може надходити Mn; 

− ремонт та модернізація пилогазоочисних систем для зменшення 
обсягів викидів промислових підприємств, що знаходяться у безпосередній 
близькості до медичних закладів; 

− по можливості, проведення оптимізаційних заходів транспортного 
руху в районі розташування медичних закладів, що досліджувалися. 
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СТАБІЛІЗАЦІЯ ЯКОСТІ ВОДИ ДЛЯ РЕКРЕАЦІЇ 
ОЛЕКСІЇВСЬКОГО ТА ЖУРАВЛЬОВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩ  

ЗА ДОПОМОГОЮ НАПЛАВНОГО БІОПЛАТО 
 

Д.В. Кузнєцова, Ю.В. Литвинова, М.В. Катков к.т.н., доц. 
Харківська національна академія міського господарства, Україна 

 
Україна належить до малозабезпечених країн за запасами води, що 

доступні до використання. Річки Харківської області маловодні, тому не в 
змозі приймати велику кількість забруднюючих речовин,  без непомітного 
погіршенням якості річних вод та погрози  перешкоджанню природних 
процесів самоочищення.  

Виходячи з цього проблема збереження водних ресурсів є найбільш 
актуальною на сьогоднішній час. Існує багато технічних рішень щодо 
очистки та поліпшення якості водних об’єктів, але рішення екологічних 
проблем вимагає комплексного підходу. 

В  запропонованій роботі розглядається питання стабілізації якості 
води для рекреації Олексіївського водосховища на річці Лопань та 
Журавльовського водосховища на річці Харків за допомогою 
впровадження фітотехнологій, які відносяться до найбільш прогресивних 
методів природного біологічного очищення вод. 

В роботі впроваджується встановлення біоплато наплавного типу на 
руслах річок перед водосховищами щоб забезпечити поліпшення якості 
води у водоймах. 

Дана робота показала, що категорія якості води в річках до 
встановлення біоплато за якістю відноситься до 4 категорії що вважається 
«забрудненою». Впровадження біоплато дозволяє знизити концентрації 
речовин: завислі речовини до 98 %, розчинні органічні речовини до 98%, , 
сполуки азоту до 70%, сполуки фосфору до 40%, нафтопродукти до 99%, 
бактеріальне забруднення до 99,8%, феноли до 95%,Стабілізувати якість 
води для рекреаційних цілей. Також запропонована технологія дозволяє 
поліпшити кисневий баланс водойм.  

У роботах представлена математична модель залежності 
ефективності очистки від площі біоплато та часу проходження, та 
розрахунок її економічної ефективності порівняно з іншими технологіями 
очистки вод. 

Впровадження технологія має переваги над деякими технічними 
засобами очищення, певний ринковий потенціал, що робить його 
конкурентоспроможним на ринку технологій цієї галузі. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИГНИНОВЫХ СОРБЕНТОВ  
ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СБРОСОВ 

 
Э.А. Культенко, В.А. Ерофеев, к.т.н,  доц., Н.И. Черкашина 

Севастопольский национальный университет ядерной энергии и 
промышленности, Украина 

 
Существующие средства очистки питьевой воды по своим 

техническим возможностям не могут обеспечить качественную очистку от 
вредных и токсичных ингредиентов до уровня ПДК. Эту задачу можно 
решить комплексной технологией  очистки, в основе которой 
используются физико-химические процессы осаждения, сорбции и 
ионного обмена. Данная система предполагает использование 
высокоэффективных, селективных и достаточно универсальных 
фильтрующих материалов (М.И. Чудаков, 1983).   Перспективными 
фильтрующими материалами являются сорбенты на основе лигнина - 
гидролизного и негидролизного (Д.Г. Гаркуша и др., 1974; Ю.Н. Форостян, 
В.А. Ерофеев, 1991). Наиболее возможной областью применения 
лигниновых сорбентов является стадия доочистки воды после процессов 
коагуляции и последовательного фильтрования на механических фильтрах. 
Для реализации поставленных задач проведены комплексные 
исследования. Оценка качества воды контролировалась концентрацией 
вредных примесей и с использованием интегральных показателей и 
результатов биотеститрования (Е.Н. Коваленко и др., 1984). 
Адсорбционная способность лигнинового сорбента по отношению к 
микроорганизмам изучали с использованием тесторганизмов: кишечная 
палочка Эшерихиа коли, сальмонелла Мережковского, холероподобный 
вибрион, золотистый стафилококк, дрожжеподобные грибы Кандида 
альбиканс, споры трихофитон ментаграфитес и др.  

Биотестированию подвергали сорбент лигниновый (Ю.Н. Форостян, 
В.А. Ерофеев, 1991) на основании цитофизиологической реакции, по 
скорости движения хлоропластов в клетках водного растения виллистерии 
спиральной. Сорбент показал высокую адсорбционную способность по 
отношению к микроорганизмам. Установлено, что 1 грамм сорбента 
адсорбирует до 7,3 млн. бактерий Эшерихиа коли; 17,7 млн. 
холероподобного вибриона; 14,5 млн. золотистого стафилококка;  2,3 млн. 
сальмонеллы Мережковского; 1,9 млн. сенной палочки; 0,365 млн. 
Кандида альбиканс; 2,88 млн. трихофитон ментаграфитес. В процессе 
тестирования установлена «токсичность» фильтрата после лигнинового 
сорбента по отношению к микроорганизмам. Вода приобретает приятные 
вкусовые качества и «свежесть», которые сохраняются длительное время. 
Дезинфицирующие свойства сорбентов на основе лигнина гидролизного 
позволят исключить в процессах очистки воды стадию хлорирования и 
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озонирования, которые вносят существенный вклад в образование и 
накопление в питьевой воде диоксинов и других вредных примесей. 

Установлена высокая эффективность лигниновых сорбентов по 
отношению к ряду органических и неорганических загрязнителей, тяжелых 
металлов и радионуклидов (В.А. Ерофеев, Н.И.  Черкашина, 2010). 

По органическим показателям, %: фенолы – 59,1-99,5; ά-γ ГХЦГ – 
89,4-92,4; ДДТ – 93,5-96,7; СПАВ – 65,2-72,7; нефтепродукты ‹ 0,02 
мкг/дм3. По тяжелым металлам, мг-экв/г: медь – 3,25-3,4; марганец – 
1,52-1,68; кобальт – 3,15-3,35; кадмий – 4,01-4,09; свинец  - 4,14-4,23; 
висмут 4,8-5,21; уран 10,5-11,0. Эффективность очистки 
сильнозасоленных технологических сред, ЖРО от радионуклидов при 
исходной активности 10-8 – 10-9 Ku/дм3, %:  90Sr – 83.4-88.6;   137Cs – 75,8-
80,1;   60Co – 88,9-92,8; 141Ce  - 91,3-95,4. 

При очистке технологических сред, содержащих уран и 
трансурановые элементы установлена достаточно высокая селективная  
способность сорбента, на основе лигниновых материалов при извлечении 
их из сильнозасоленных сред. Так, при солесодержании до 2,5 г/дм3 
коэффициент очистки (kоч) от урана и трансурановых элементов составил 
порядка 125-180; коэффициент распределения (kр) от 105 до 200. Эти 
показатели получены при испытании фильтрующего узла мобильной 
установкой при очистке от урана и трансурановых элементов 
технологических сред Объекта «Укрытие» ЧАЭС. 

В настоящее время сорбенты на основе лигнина проходят 
промышленные испытания в системах подавления альфа-, бета-активных 
аэрозолей, извлечения радионуклидов из жидких радиоактивных отходов в 
системах водоочистки и водоподготовки. 

Блоки очистки с использованием лигниновых сорбентов можно 
использовать при переработке радиоактивных отходов,  обработке воды на 
очистных сооружениях, очистке газовоздушной среды и других целях. 
Фильтрующий узел с лигниновым сорбентом может быть использован в 
виде насыпного или намывного фильтра, без регенерации сорбента с 
последующей утилизацией по отработанной технологии.  

Лигниновые сорбенты обладают следующими достоинствами: 
извлекают из водных сред органические и неорганические вредные 
ингредиенты; имеют достаточно высокие сорбционные характеристики 
при очистке жидких радиоактивных отходов от радионуклидов; 
эффективны при очистке водных сред от тяжелых металлов и СПАВ; 
практически не регенерируются, так как образуют труднорастворимые  
комплексы с радионуклидами, трансурановыми  элементами  и тяжелыми 
металлами; сохраняют работоспособность до температуры среды +1400С; 
имеют невысокую стоимость, так как изготавливаются из отходов 
различных производств. 
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ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ  
АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ  МІСТА РІВНЕ 

 
О.Г. Лащенко,  А.М. Прищепа, к.с.-г.н., доц. 

Національний університет водного господарства та 
природокористування, м. Рівне, Україна 

 
Виходячи з основних тенденцій зростання екологічних проблем у 

містах, одним із головних завдань, яке стоїть перед сучасним суспільством 
є створення систематизованого моніторингу довкілля. Специфіка міст 
формує необхідність виявлення та завчасного усунення можливих загроз 
для життя і здоров’я людей, використовуючи систему спостереження, 
оцінювання та прогнозування стану урбоекосистеми. Як відомо, 
урбоекосистема – це природно-територіальний комплекс (геокомплекс) зі 
всією його ієрархічною структурою – від ландшафту до фації, який 
знаходиться під безпосереднім впливом (минулим, сучасним та майбутнім) 
міста. Отже, урбанізація  для людства в цілому інтеграційний процес, 
проте вона має ряд екологічних наслідків, які загрожують здоров'ю 
населення (В.П. Кучерявий, 1999). 

 Метою роботи було проаналізувати сучасний стан системи 
моніторингу атмосферного повітря у  м. Рівному та оцінити перспективи 
розвитку моніторингу атмосферного повітря урбоекосистеми. Об’єктом  
наших досліджень є процеси формування системи екологічного 
моніторингу атмосферного повітря міста Рівного. Предметом дослідження 
є якісні і кількісні показники системи моніторингу атмосферного повітря  у 
м. Рівне. Місто Рівне  - економіко-адміністративний і культурний центр 
Рівненської області. Розвиток здійснювався переважно стихійно, в місті 
поступово з’являлися джерела забруднення атмосферного повітря: 
збільшувалася кількість пересувних джерел забруднення, з’являлися 
підприємства  хімічної, харчової, обробної промисловості, які суттєво 
впливають на забрудненість повітря в місті.  

Територія міста піддається впливу фізичного, хімічного, біологічного 
забруднення. Аналіз джерел забруднень дозволив виділити такі їх 
особливості: автотранспорт викидає в повітря понад 200 різноманітних 
інгредієнтів, промисловість - понад 165; у зв’язку з економічною кризою 
викиди промислових підприємств  порівняно з 1990 р. зменшилися у 3 
рази; 70% викидів забруднюючих речовин (ЗР) припадає на автотранспорт, 
кількість якого за останні 5 років збільшилася у 2 рази (1 автомобіль на 8 
чоловік); на чистому паливі працює лише 3 % автотранспорту (Т.Л. 
Меліхова, 2007).  

Моніторинг стану атмосферного повітря здійснюється за допомогою  
трьох стаціонарних постів спостереження Рівненського  обласного центра 
з гідрометеорології, які розташовані у районі колишнього молокозаводу, 
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залізничного вокзалу та біля колишнього м’ясокомбінату при виїзді на 
Луцьк).  Організація спостережень на постах № 1, 4, 5 розпочалася у червні 
1978 року. Пости розміщенні по території нерівномірно, в основному 
охоплюють щільно заселену територію міста і відслідковують вміст у 
атмосферному повітрі основних ЗР. 

 Встановлено, що  речовинами, які контролюються на стаціонарних 
постах спостереження в  м. Рівному  є пил загальний, діоксид сірки, оксид 
вуглецю, діоксид азоту, оксид азоту, сірководень, фенол, фтористий 
водень, хлористий водень, аміак, формальдегід.  

Аналіз даних спостережень за якісним складом атмосферного повітря 
встановив, що ЗР присутні в атмосферного повітрі в різних концентраціях. 
Їх кількісні показники залежать як від місця розташування поста 
спостереження та від пори року. Провівши аналіз ми визначили ЗР, які 
перевищили ГДК: пил нетоксичний (квітень - липень), діоксид азоту (пост 
№ 4 протягом року), фенол (пост №1,4 у 3-4 рази протягом року), 
фтористий водень (пост № 4 по усім місяцям року), формальдегід (пост № 
4 по усім місяцям року). В окремі дні при несприятливих погодних умовах 
максимальні концентрації шкідливих домішок досягали: за пилом 1,8 ГДК, 
діоксидом азоту 1,5 ГДК, оксидом вуглецю 3 ГДК, сірководнем 4,1 ГДК, 
фенолом 5 ГДК, фтористим воднем 4,7 ГДК, хлористим воднем  4,4 ГДК, 
аміаком 2,3 ГДК, формальдегідом 1,1 ГДК. Середньорічні концентрації ЗР 
відзначалися  наступними показниками: підвищений рівень 
середньомісячних концентрацій фенолу в межах 1,9 - 4,5 ГДК, а 
середньорічна концентрація фенолу дорівнювала 3 ГДК. Найбільші 
значення максимально разових концентрацій спостерігалися у липні - 5 
ГДК. Середньомісячні концентрації діоксиду азоту були в межах 0,7-1,1 
ГДК, максимально разові концентрації досягали 1,5 ГДК. Протягом року 
спостерігався підвищений рівень середньомісячних концентрацій 
формальдегіду 1-2,3 ГДК. Максимальні значення разових концентрацій 
були у липні – 1,1 ГДК. 

Середньомісячні концентрації пилу залишились на рівні минулого 
року і спостерігались в межах 0,1–1,1 ГДК. Середньорічна концентрація 
дорівнювала 0,7 ГДК. Максимальні концентрації найбільших значень у 
квітні - 1,8 ГДК. 

Середньомісячні концентрації фтористого водню перевищували ГДК і 
становили 1,2–4,6 ГДК,  середньорічна концентрація дорівнювала 3,2 ГДК,  
максимальні концентрації найбільших значень у квітні - 4,7 ГДК. 

Середньорічний вміст аміаку становив 1,3 ГДК, а максимально разова 
концентрація досягала 2,3 ГДК. 

Середньомісячні значення оксиду вуглецю,  оксиду азоту,  хлористого 
водню,  сірководню не перевищували ГДК.  

Визначення концентрації важких металів в атмосферного повітрі 
м.Рівне проводився на ПСЗ №1 (м. Рівне, вул. Кіквідзе). Встановлено, що 
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середньорічні концентрації свинцю, цинку та хрому кадмію, заліза, 
марганцю та нікелю не перевищували ГДК.  

Пости № 4, 5 вели спостереження за вмістом у повітрі  бензапірену. 
Встановлено, що максимальну концентрація цього елементу фіксували   у 
зимово-весняний період, середньомісячні концентрації  якої досягали у 
жовтні 1,2 ГДК. Разом з тим середньомісячні та середньорічні 
концентрації бензапірену не перевищували ГДК.  

Дані моніторингу атмосферного повітря  міста за 2010 рік були 
узагальнені та проаналізовані і на основі розрахунків, ми змогли дійти 
висновку, що наявність в атмосферні певних забруднюючих речовин 
формує високе забруднення атмосферного повітря. Розрахований індексу 
забруднення атмосферного повітря (ІЗА), значно збільшився в порівнянні з 
минулими роком і  становить 11,45. Для порівняння у 2006 він дорівнював 
5,55, 2007 – 5,35, 2008 – 6,20, 2009 – 7,05, 2010 – 11,45, тобто за останні 
роки він збільшився удвічі, що обумовлено підвищенням середньорічного 
вмісту фенолу, фтористого водню та формальдегіду. 

Ці речовини  формують не канцерогенний та канцерогенний ризики 
для мешканців міста. Ми  провели за міжнародною методологією, 
розробленою Агентством США з охорони навколишнього середовища 
оцінювання екологічного ризику від забруднення атмосферного повітря  і 
встановили, що найбільший не канцерогенний ризик спостерігається від 
фенолу  (HQ = 1,516) та формальдегіду (HQ = 1,4). Зневажливо малий не 
канцерогенний ризик для здоров’я обумовлюють діоксид азоту (HQ = 
0,875), фтористий водень (HQ = 0,53). Сумарний ризик забруднюючих 
речовин становить - 4,321. Встановили, що пріоритетною канцерогенною 
хімічною речовиною, яка в найбільшій мірі формує величину 
канцерогенного ризику для здоров’я населення м. Рівного, є формальдегід, 
який за класифікацією рівнів ризику ВООЗ буде низьким (2,4*10-5), тобто 
допустимим для здоров’я населення.  

Таким чином результати аналізу створюють необхідну вигідну базу 
для ефективного регулювання якості довкілля, розробки  першочергових 
природоохоронних заходів та удосконалення системи моніторингу. Для 
покращання екологічного стану міста і, у першу чергу, небезпечних 
районів ми пропонуємо провести систему заходів для оптимізації 
навколишнього середовища міста на трьох рівнях: організаційному, 
інженерно-фітомеліоративному, меліоративному.  
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ВИБІР РАЦІОНАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СОРТУВАЛЬНОЇ 
ЛІНІЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЕКОПІРОГЕНЕЗІСУ 

 
А.В. Лісова, Л.М. Маркіна, к.т.н., доц. 

Миколаївський національний університет кораблебудування 
 ім. адм. Макарова,  Україна 

 
Термічна утилізація твердих побутових відходів (ТПВ) за технологією 

екопірогенезісу (ЕПГ) об’єднує два різних процеси: багатоциркуляційний 
піроліз (БЦП) сухих органічних відходів без доступу кисню і газифікацію 
вологих органічних відходів з обмеженим доступом кисню. 

За методом ЕПГ необхідно розділити відходи за вологістю на дві 
технологічні лінії. Відходи першого класу (СхНу)n з вологістю не більше 
10-12% направляються на лінію БЦП, а саме: макулатура, текстиль, шкіра, 
гума, полімерні матеріали. Відходи другого класу (С5Н10О5)n з вологістю 
до 60%, такі як харчові відходи, опале листя, земля та інші дрібні органічні 
відходи, направляються на спеціальну лінію термостабільної двозонної 
газогенерації (ГГ-2з) [2]. 

Морфологічний та фракційний склад відходів, їх структурне та 
фізико-хімічне різноманіття, а також конкретні вимоги до якості продуктів 
переробки та їх кількості привели до використання різних схем 
сортувальних ліній з використанням різноманітного обладнання. 

Найбільш поширений спосіб сортування матеріалів – механічний. 
Існує таке сортувальне обладнання для механічного розділення: 

сепаратори, грохоти, класифікатори, оптичні системи сортування. 
Сепаратори, класифікатори та оптичні системи призначені для 

відділення металу, паперу або пластику окремо. Це дуже економічно не 
вигідно та енергетичноємно. 

Рекомендованим обладнанням для розділення ТПВ на два потоки за 
вологістю є грохоти, які відокремлюють харчові відходи, опале листя, 
землю, пісок, сніг та інші дрібні органічні відходи від макулатури, 
текстилю, шкіри, гуми [3]. Наявність в ТПВ великої кількості харчових 
відходів характеризують дрібні фракції в складі так званих «хвостів», які 
проходять через комірки грохота та направляються на ГГ-2з. 

Після проходження грохоту з відходів розмірами більше за комірки 
необхідно відокремити фракцію з вологістю  не більше 10-12%. Якщо в 
загальному потоці відходів велика кількість пакувальних матеріалів 
(паперу, картону, дерева і тому подібне), що мають розмір більше 100 мм і 
характеризують крупну фракцію в складі сухих відходів, вони відсіюються 
та потрапляють на лінію БЦП [1]. 

Всі грохоти, які використовують для грохочення ТПВ можна 
класифікувати на такі типи: барабанні, валкові і дискові, колосникові, 
вібраційні. 
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Недоліками барабанних грохотів є мала питома продуктивність та 
низька ефективність грохочення; великі габарити і маса; вигнута форма 
просіюючої поверхні здорожує їх виготовлення і ремонт; забивання 
поверхні плівкою та іншими матеріалами; погана якість сортування. 

Тривале використання валково-дискових грохотів дозволило виявити 
ряд серйозних недоліків в їх конструкції; при переробці сировини низького 
ступеня розкладання і підвищеної вологості спостерігається забивання 
осередків сітки, обламуються спиці барабанів; ефективність грохочення 
різко знижується і, як наслідок, сировина транспортується у відсів [4]. 

Недоліком колосникових грохотів є те, що вони працюють з відносно 
низьким коефіцієнтом грохочення та використовуються для грубого 
грохочення. 

З вище перелічених найбільш прийнятним для ЕПГ є вібраційні 
інерційні грохоти, які призначені для сепарації неселективно зібраних 
ТПВ. Вони мають підвищену продуктивність та якість сортування, 
виключають «забивання» поверхні грохочення текстильними і плівковими 
матеріалами [4]. 

Для отримання більш висококалорійних продуктів БПЦ (пластмаса, 
картон, папір, текстиль та ін.) можна застосовувати ручне сортування з 
забезпеченням усіх екологічних вимог та санітарних норм. Перевагами 
такого методу є розділення фракцій ТПВ за допомогою людини, ефективна 
заміна якої механізмами при складному складі потоку відходів в даний 
момент неможлива.  

Ефективність вилучення органічної фракції з неселективно зібраних 
побутових відходів за допомогою інерційних грохотів до 90%. 
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ТЕХНОГЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА  
ПОДЗЕМНЫХ  ВОД НА ВОДОЗАБОРАХ ГОРОДА  СУМЫ 

 
В.Д. Лищина1, О.В. Ганюк2, В.В. Яковлев2, к.т.н., доц. 

1ООО «Геологическая компания «Шерл» 
2Харьковская национальная академия городского хозяйства, Украина 

 
В течение последних десятилетий подземные воды (ПВ) во многих 

регионах Украины под воздействием техногенной деятельности 
претерпевают значительные изменения [1].   

Главным фактором воздействия на качественный состав ПВ является 
интенсивная хозяйственная деятельность. Эксплуатируемые 
промышленными и коммунальными объектами  г. Сумы водоносные  
горизонты залегают   на глубинах от 40-70 до 600-700 м.   

Целью работы является изучение макрокомпонентного и 
макрокомпонентного состав  ПВ  г. Сумы под воздействием  техногенной 
деятельности.  

Исследование базируются  на обработке  массива информации  о 
содержании макро- и микрокомпонентов  в ПВ (результаты более 5 тысяч 
анализов)   за период с 1965 по 2010-2011 гг., предоставленного  ООО 
«Геологическая компания «Шерл».   

В табл. приведены данные о содержании тяжелых металлов в 
аллювиальном (AlВГ), мергельно-меловом (ММВГ)  и альб-сеноманском 
(АСВГ) водоносных горизонтах в 2011 г., которые сравнены с 
требованиями к питьевой воде [2].  

 
Таблица  - Содержание тяжелых металлов  
в водоносных горизонтах г. Сумы (2011 г). 

ММВГ АСВГ Металл 
 
 

ПДК 
 
 

Al Пром. 
водозаборы 

Коммун. 
водозаборы 

Пром. 
водозаборы 

Коммун. 
водозаборы 

Mn 0,05 0,1 0,05-0,45 <  0,05 0,05-0,08 0,02-0,06 
As 0,01 < 0,01 < 0,001-0,05 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Mo 0,07 0,05 < 0,05-0,1 0,02-0,06 < 0,07 < 0,07 
Cd 0,001 < 0,01  < 0,001-0,01 < 0,001 < 0,001 < 0,001 
Pb 0,01 0,03 0,03-0,08 0,02-0,03 0,02-0,03 0,01-0,03 
Ni 0,02 0,06 0,04-0,1 0,03-0,08 0,02-0,08 0,02-0,06 
Следует отметить, что подземные воды  ММВГ меняют свой 

качественный состав и переходят от гидрокарбонатных в сульфатные и из 
кальциевых в магниевые, также имеет место процесс выщелачивания. Как 
можно увидеть из рис. 1, 2, 3, по сравнению с 1965 г., произошло 
увеличение содержания основных солевых компонентов. 
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Рис. 1 - Изменение жесткости подземных вод ММВГ  
на водозаборах г. Сумы за период 1965, 1990 и 2010 гг. 

 

 
Рис. 2 - Изменение минерализации подземных вод ММВГ   
на водозаборах г. Сумы за период 1965, 1990 и 2010 гг. 
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Рис. 3 - Изменение сульфатов в подземных водах ММВГ  

г. Сумы за период1965, 1990 и 2010 гг.  
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ПВ в аллювиальном водоносном горизонте (AlВГ) в большой степени 
загрязнены тяжелыми металлами, что является результатом техногенного 
воздействия в течение многих десятилетий. Так, в грунтовых водах 
содержание тяжелых металлов превышает ПДК для питьевых вод по всем 
вышеприведенным металлам, кроме As и Mo, а загрязнение Cd на 
некоторых участках превышает ПДК в 10 раз (см. табл.).  

ММВГ является самым интенсивно эксплуатируемым, именно в нем 
протекают процессы выщелачивания, а также наблюдается рост жесткости, 
сульфатов и минерализации (см. рис.  1,2,3). Повышение минерализации 
ПВ происходит в результате выщелачивание Ca2+ и Mg2+ из меловых пород 
и сульфатов из покровных суглинков. Повышение жесткости и сульфатов 
является характерным для пресных ПВ водозаборов города. Процесс 
выщелачивания карбонатных пород происходит под воздействием 
нисходящей инфильтрации техногенных вод обогащенных углекислым 
газом, образовавшимся при окислении органических веществ. В ПВ 
ММВГ наблюдается следующая кратность превышения ПДК по: Mn – до 9 
раз, As – до 5, Mo – до 1,5, Cd – до 10, Pb – 3-8, Ni –2-5 раз. На 
коммунальных водозаборах наблюдается превышение ПДК только по Pb –
2-3 и Ni – до 4 ПДК (см. табл.).  

Используемые подземных вод  АСВГ, несмотря на высокую степень 
его природной защищенности 300-450 м слоем мергельно-мелового 
водоупора, также подвержены техногенному загрязнению. Из табл. видно, 
что содержание Pb превышает ПДК для питьевых вод до 3-х раз и Ni до     
8-ми раз, что в с большой вероятностью является результатом техногенеза. 

Таким образом, анализ данных о гидрохимических данных г. Сумы 
показал, что за период с 1965 по 2010-2011 гг.  произошло увеличение 
содержания основных солевых компонентов и тяжелых металлов в 
подземных водах  всех используемых водоносных горизонтов. Подземные 
воды альб-сеноманского водоносного горизонта подверглись заметному 
загрязнению только никелем и свинцом до уровня сопоставимого и 
несколько большего ПДК для питьевых вод. В водах мергельно-мелового 
горизонта повысилась жесткость, общее солесодержание, содержание 
сульфатов. Данные о степени содержания  тяжелых металлов указывают, 
что наиболее загрязненным элементом подземной гидросферы в г. Сумы 
являются грунтовые воды. 

 
Литература 

1. Экологическая геология Украины: Справ.  Пособие/  Шнюков Е. Ф.,   Шестопалов В. 
М., Яковлев Е. А. и др. – К: Наукова думка, 1993. – 407 с. 
2. Державні санітарні правила і норми «Гігієнічні вимоги до питної води, призначеної 
для споживання людей». ДСанПін 2.2.4-171-10-2010. 

 
 

186



ЩІЛЬНІСТЬ ТА ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПОПУЛЯЦІЇ   
(AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA) В РІЗНИХ ФІТОЦЕНОЗАХ 

 
В.Б. Любицька, І.М. Соколовська к.с.-г.н., доц. 

 Луганський національний університет ім. Т. Шевченка, Україна  
 

Результати  багаторічних обстежень  показують, що більше половини 
всіх виявлених об'єктів землекористування засмічені амброзією 
полинолистою –  орні угіддя (50-53 %), територія населених пунктів, 
узбіччя полів і доріг, присадибні ділянки, польові стани і т.п.; а на орних 
землях часто вона зустрічається в посівах соняшнику (23-27 %) і ранніх 
ярових культур (11-18%), менше всього її в посівах озимої пшениці по 
чистій парі (2-5 %). 

Було встановлено, що найбільшу щільність мала популяція амброзії 
полинолистої Ambrosia artemisiifolia  на перелогах, які були виведені з 
сівозмін 2-3 роки – 164,5 шт./м2. За роками досліджень цей показних  
майже не відрізнявся і становив 164 шт./м2 у 2010 році, та 167 шт./м2 у 2011 
році. Дещо меншим показником щільності характеризувалися популяції, 
які займали міжсегетальні фітоценози – 140-152 шт./м2, що складало    68-
72 % від загальної кількості рослин на площі дослідження (табл.).  

 
Таблиця  - Щільність та чисельність популяції амброзії в різних 

фітоценозів 
2010 р. 2011 р. 2010-2011 рр.  

Фітоце- 
нози 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Посіви 
озимої 
пшениці 

 
7 

 
700000 

 
100 

 
9 

 
1080000 

 
120 

 
8 

 
890000 

 
110 

Посіви 
ячменю  

10 700000 70 14 1400000 100 12 1050000 85 

Посіви 
соняшнику 

25 1750000 70 32 1280000 40 28,5 1515000 105 

На  
перелогах 

162 16200000 100 167 16700000 100 164,5 16450000 100 

Міжсеге- 
тальні 
екотопи 

 
140 

 
140000 

 
1 

 
152 

 
152000 

 
1 

 
146 

 
146000 

 
1 

Культурні 
ценози 
міста 

 
4 

 
2000 

 
0,5 

 
10 

 
5000 

 
0,5 

 
7 

 
3500 

 
0,5 

Примітка: 1 – щільність, шт./м2; 2 чисельність, шт.;  3 - площа засміченості, га. 
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В посівах сільськогосподарських культур щільність популяції амброзії 
була в межах 8-28,5 шт./м2. Найбільш  поширеними ці рослини були в 
посівах просапних культур – 28,5 шт./м2, що пов’язано із загальною 
щільністю рослин у фітоценозі. Найменшою ж щільність й кількість 
популяції амброзії полинолистої  Ambrosia artemisiifolia на метрі 
квадратному була в культурценозах  в межах міста (клумби, сади, парки) –    
4-10 шт./м2. 

Популяції амброзії полинолистої на цих ділянках до того ж 
відмічалися високими показниками життєвості та великим спектром 
вікового складу, що вказувало на  домінування даної популяції на 
первинних сукцесіях. Популяції шавлії, кульбаби, молочаю та деревію 
мали дещо пригнічений вигляд, тоді як інші види рослин мали біометричні 
показники відповідні до тих, що вказані в літературних джерелах. 

Видовий склад рослин на ділянках, де амброзія полинолиста мала 
домінантну чисельність, був менш різноманітним, ніж на ділянках, де 
популяція амброзія не була поширеною. В посівах просапних культур  
щільність популяції  коректувалась міжрядними обробітками посівів. Так, 
в посівах кукурудзи перший максимум  щільність Ambrosia artemisiifolia 
був до першої культивації 8-10 шт.м2 та визначалась ювенільними та 
іматурними рослинами. Найвища ж щільність  популяції визначалася в 
посівах пізньостиглих сортів – 25-30 шт./м2 в другій декаді вересня, вагома 
частина рослин була представлена проростками. 

В посівах соняшнику щільність популяції амброзії полинолистої 
становила у середньому 25-32 шт./м2, а чисельність популяції на ділянці   
105 га сягала 1515000 рослин. 

В наших дослідження спостерігалась динаміка щільності популяції 
амброзії протягом травня-вересня як штучних фітоценозах, так і в 
природних. 

На ділянках, де проводили механічну обробку посівів в  першій декаді 
червня, спостерігалися два максимуму показника щільності та чисельності 
популяції амброзії: перший –  наприкінці червня (15 шт./м2), та другий – 
наприкінці вересня (35 шт./м2). У першому випадку популяція була 
представлена рослинами вегетативного віку з високими показниками 
життєвості, тоді як  у вересні 69 % від загальної чисельності популяції 
складали післягенеративного віку та ті що загинули. На цей час в посівах 
нараховувалося 10-12 проростків амброзії, які мали пригнічений вигляд. 

Дещо по іншому змінювалася щільність популяції амброзії 
полинолистої в посівах соняшнику, де не проводили механічної обробки 
посівів. Максимальна щільність  спостерігалась в другій половині    
вересня – 70 шт./м2, до того ж популяція була представлена рослинами 
різних вікових груп: проростки – 35 шт./м2, ювенільні та іматурні     
рослини – 15 шт./м2, рослини генеративного віку – 15 шт./м2, та рослини 
після генеративного віку й ті що загинули – 5 шт./м2. наведені показники 
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вказують на стійкість популяції в агроценозі соняшнику, де не проводили 
жодної культивації. В посівах зернових культур щільність популяції 
амброзії полинолистої  становила в середньому 7-12 шт./м2, за роки 
досліджень. 

В посівах ярових злаків щільність амброзії полинолистої вища, ніж у 
посівах озимих культур. Так, в посівах ячменю було нараховано                
10-14 шт./м2, а в посівах озимої пшениці – 7-9 шт./м2 амброзії. Внаслідок 
того, що в посівах озимих злаків сходи амброзії гинуть на початку зими, 
кількість насіння, що проростає навесні наступного року зменшується. До 
того ж, в наслідок того, що амброзія – світлолюби ва рослина, чисельність 
рослин  знижується в загущених посівах зернових культур. Так, в посівах 
ячменю з густотою стояння рослин 358 шт./м2 щільність популяції амброзії 
полинолистої складала 5 шт./м2 на початку червня та не перевищувала          
20 шт./м2 наприкінці вересня. Тоді як при зменшенні щільності основної 
культури до 222 шт./м2 щільність популяції амброзії підвищувалася до 16 
шт./м2  до того ж показники життєвості також були вищими. 

На  ділянках, при що прилягали до агроценозів, щільність та 
чисельність популяції амброзії полинолистої значно збільшувалася у 
порівнянні з ділянками, що оброблялися. На обстежених міжсегетальних 
ділянках загальною площею 1 га щільність рослин даного виду складала 
140-152 шт./м2, та чисельність в середньому 146000 рослин за роки 
досліджень. Але показники життєвості та продуктивність популяції 
амброзії на цих ділянках були значно вищі за показники на полях. 

У порівнянні з перелогами, міжсегетальні екотопи трохи поступалися 
за щільністю та чисельністю популяції амброзії полинолистою. Можливо, 
на ці показники мали вплив використання на ділянках, що прилягають, 
агротехнічних заходів, добрив, гербіцидів, техніки тощо. 

Дослідження популяцій амброзії в культур ценозах в межах міста 
(сади, парки, сквери, клумби) показали, що їх чисельність не значна – 3500 
шт. на загальній площі обстеження 0,5 га у порівнянні з іншими 
фітоценозами. Основний фактор, що стримує збільшення чисельності та 
поширення амброзії, це догляд людиною за рослинними угруповуваннями, 
санітарні та екологічні заходи в межах міста. До того ж до стримуючих 
факторів належить природне освітлення місць поширення амброзії – 
затінення парків, садів, скверів знижує щільність популяції до 2-3 шт./м2 

рослин у порівнянні з відкритими місцями – 7-12 шт./м2. 
Таким чином, найвищими показниками щільності та чисельності 

характеризувались популяції Ambrosia artemisiifolia, що займали первинні 
сукцесії та міжсегетальні фітоценози. Догляд за культурценозами в межах 
міста та за посівами культурних рослин в агроценозах   призводило до 
значного зниження цих показників. Збільшення затінення ареалу популяції 
амброзії полинолистої та щільності фітоценозу також знижували 
показники щільності та чисельності популяції. 
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ШУМОВЕ ЗАБРУДНЕННЯ БІЛЯ АВТОМАГІСТРАЛЕЙ 
ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ м.  КИЄВА  

 
О.В. Мірзаєв, В.Г. Шевченко, к.б.н., доц.  

Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова,  
м. Київ, Україна  

 
Рівень вуличних шумів визначається інтенсивністю, швидкістю руху, 

складом транспортного потоку, архітектурно-планувальним рішенням 
(профіль вулиці, щільність забудови, стан покриття дороги, наявність 
зелених насаджень тощо). Кожен із цих факторів здатний змінити рівень 
транспортного шуму до 10 дБА (дБА - величина по шкалі А прийнята в 
техніці вимірювання шуму). В останні десятиріччя міський шум зростає в 
середньому на 0,5 -1 дБА в рік, а гучність шуму на кожні 10 років 
підвищується приблизно в два рази.  

Нами проводилось дослідження рівня шуму на автомагістралях 
Дніпровського району м. Києва. Цей район знаходиться на лівому березі 
річки Дніпро і розташований між Дарницьким і Деснянським районами. 
Через територію Дніпровського району проходить чимало автодоріг з 
інтенсивним рухом. В Дніпровському районі мешкає близько 343 тис. 
жителів, щільність населення становить 4980,68 люд/км2, тому шумове 
забруднення для мешканців цього району є актуальною проблемою. 
Вимірювання рівня шумового навантаження проводили за допомогою 
цифрового шумоміра SLM-824. Шум вуличного руху не повинен 
перевищувати вдень - 50 дБА. Наші дослідження показали, що рівень 
шуму на автомагістралях Дніпровського району перевищується: бул. 
Перова – 78 дБА; вул. Братиславська - 75 дБА; пр. Визволителів - 72 дБА;  
Броварський пр. - 83 дБА; Харківське шосе  - 85 дБА;  пр. Возз’єднання -  
69 дБА; пр. Юрія  Гагаріна – 67 дБА. Найвищий середній показник рівня 
шуму становить на Броварському проспекті та Харківському шосе.   
Оптимізація містобудівельних рішень, захист житлових будівель і 
селітебних територій від шуму вимагають розробки нових ефективних 
захисних засобів. 

Для зниження шуму автомобільного транспорту рекомендується 
застосовувати методи зниження швидкості руху транспортних засобів, 
покращення регулювання вуличного потоку, заборона руху для окремих 
видів автомобілів по окремих трасах і в певний час доби; покращення 
звукоізоляції будинків і влаштування протишумових екранів; 
удосконалення ходової і моторної частин транспортних засобів.  

При розробці або виборі засобів захисту від шуму нами 
застосовувався цілий комплекс заходів, які включають: проведення 
необхідних акустичних розрахунків і вимірювань, їх порівняння з 
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нормованими і реальними шумовими характеристиками; визначення 
небезпечних та безпечних зон.  

Нами пропонується на окремих ділянках встановити захисні 
конструкції, які можуть бути одношаровими або багатошаровими.  

В якості додаткового засобу захисту від шуму нами пропонуються 
зелені насадження. Для отримання помітного шумозахисного ефекту 
насадження повинні бути густими і мати щільну зелену масу крон дерев і 
кущів. Акустичний ефект зниження рівня звуку визначають такі фактори, 
як ширина смуги, дендрологічний склад і конструкція насаджень. Зелені 
насадження, сформовані у вигляді спеціальних шумозахисних смуг, 
можуть давати ефект зниження рівня шуму до 8 дБА. Для цього 
шумозахисні смуги зелених насаджень повинні представляти собою 
спеціальні щільні насадження великих швидкоростучих деревно-кущових 
порід з густою, низько опущеною щільною кроною. Проміжок під кронами 
повинен бути закритий кущами. Насадження дерев в смузі може бути 
рядовим або шаховим при відстані між деревами не більше 4 м, висоті 
дерев не менше 5 – 8 м, а кущів – 1,5 – 2 м. При цьому шахове насадження 
більш ефективне для зниження шуму. Зелені насадження із хвойних порід 
більш ефективні для шумозахисту у порівнянні з листяними і не залежать 
від пори року. Однак в умовах міста вони ростуть погано, тому їх корисно 
об’єднувати з листяними породами дерев. Необхідно враховувати, що 
шумозахисний ефект зелених насаджень спостерігається лише в області 
створюваної ними звукової тіні. Практично це означає, що зниження шуму 
може бути досягнуто лише на нижніх поверхах забудови. 

Також одними із ефективних будівельно-акустичних засобів зниження 
шуму на території міст є екрани, розміщенні між джерелами шуму та 
об’єктами захисту від нього. Екранами можуть бути придорожні підпорні, 
спеціальні захисні стіни, штучні та природні рельєфи місцевості – земляні 
вали, насипи, відкоси, тераси і т. д. або їх комбінації, а також спеціальні 
шумозахисні споруди. Крім того, функції екранів можуть виконувати 
будинки, в приміщеннях яких допускаються рівні звуку більше 45 дБА 
(будинки підприємств побутового обслуговування населення, торгівлі, 
комунальні організації), а також шумозахисні житлові будинки. В умовах 
стисненої міської забудови і дефіциту території ефективним засобом 
захисту від транспортного шуму є застосування шумозахисних житлових 
будинків-екранів. Даний метод застосовується разом з такими заходами, як 
функціональне зонування території, організація раціонального 
розподілення транспортних потоків, застосування екранів та інших 
шумозахисних споруд. Екрани слід розраховувати на снігові та сейсмічні 
навантаження. Матеріали для виготовлення екранів-стін слід підбирати в 
основному виходячи з конструктивних та економічних поглядів. До 
найбільш поширених матеріалів, які застосовуються для будування 
екранів, відносяться бетон і залізобетон.  
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ВНЕСОК ФЕРОСПЛАВНОГО ВИРОБНИЦТВА 
 В ЗАБРУДНЕННЯ ПРИРОДНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

 
В.М. Макарова, Л.С. Савін,  д.т.н., проф. 

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури,  
м. Дніпропетровськ, Україна 

  
Промислові відходи чорної і кольорової металургії, гірничо-

збагачувальних комбінатів завдають серйозної шкоди довкіллю і здоров'ю 
людини, займають величезні площі, забруднюють токсичними сполуками  
природне середовище, підвищують собівартість готової продукції 
підприємств із-за значних витрат на їх транспортування, розміщення і 
зберігання.  Однією з основних екологічних проблем Дніпропетровщини є 
проблема утворення, розміщення, складування, переробки та утилізації 
промислових відходів. Відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, 
що утворюються в процесі людської діяльності і не мають послідуючого 
використання по місцю утворення і виявлення і яких їх власник повинен 
позбавитися шляхом утилізації чи видалення. 

Особливу увагу в нами  приділено відходам виробництва феросплавів 
- шлаку феросилікомарганцю.  Цей побічний продукт виробництва 
належить до 4 класу токсичності і відноситься до  мало небезпечних. 
Промислові відходи феросилікомарганцю є масою сірого кольору. 
Важливим показником, що потрібно враховувати при розміщенні відходів 
є розчинність металу, що входить до його складу і клас небезпеки шлаку. 
Шлак феросилікомарганцю містить: Zn - 0,06*10-3,  Ni - 0,1*10-3, Co -         
0,1*10-3 та Mn - 3,3*10-3 мг / кг. Тільки визначивши розчинність металів, 
що входять до складу шлаку, можна більш докладно розкрити вплив 
шлакових відвалів на стан навколишнього природного середовища. 
Метали, що входять до складу шлаку феросилікомарганцю, мають такий  
клас небезпеки і розчинність:       Zn (I) - 15,  Ni (II) - 4, Co (II) – 6 та Mn 
(III) - 210  г/100 г.  

Шлаковий відвал – це поверхня землі з нагромадженими на ній 
масами шлаку, що займає деяку поверхню. Шлак, охолоджується 
безконтрольно. З ковша розплавлений шлак виливають на майданчик 
розпаду, де він утворює величезні, розжарені до червоності, брили. 
Остигаючи, вони стають оливковими, уся поверхня їх роздувається, і 
починають бризкати фонтанчики тонкого білого порошку, ще дуже 
гарячого. Через декілька хвилин брили перетворюються на гірки сірого 
порошку. Шлак, що розсипався, з майданчика розпаду транспортують до 
відвалу. Вітер розносить його по окрузі, із-за чого у місцевого населення 
виникають захворювання легенів і очей. Змитий дощами і талими водами 
шлаковий пил забруднює ґрунти і водойми, розчинні компоненти 
проникають в ґрунтові води, а потім в джерела і колодязі.  
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 Шлаковий відвал постійно піддається впливу атмосфери, що робить 
шлак чутливим до фізичних та хімічних процесів. 

 Фізичне вивітрювання являється механічним процесом, в результаті 
якого матеріал подрібнюється до частинок меншого розміру без суттєвих 
змін в хімічному складі. Фізичні процеси, пов'язані з цим явищем, 
призводять до подрібнення і наступного поступового розчинення, чи 
переходу в аерозольний стан. Таким чином, вивітрювання являється 
ключовим процесом в міграції елементів від одних до інших складових 
частин навколишнього середовища. Тонкозернисті тверді речовини 
можуть вимиватися з ділянки, залишаючи хімічно змінені рештки. 

Можна розглядати процеси вивітрювання, так фізичне і хімічне 
вивітрювання звичайно діють разом – як пристосування речовин, що 
утворилися при високій температурі і тиску, до умов на поверхні Землі з 
низькою температурою. Мінералогічні зміни відбуваються для того, щоб 
з'єднання знову набуло стійкості у новому навколишньому середовищі. 

Існує декілька відомих механізмів хімічного вивітрювання, 
різноманіття поєднання яких діють одночасно в ході процесів руйнування 
матеріалу. Найпростіша реакція вивітрювання – це розчинення мінералів. 
Неможливо обійти стороною такий процес, як окислення. В таких реакціях 
велику роль може грати вільний кисень. 

Суттєвий вплив спричинює кислотний гідроліз. Джерела кислотності 
різноманітні – це і дисоціації атмосферного СО2 в дощовій воді, і часткова 
дисоціація ґрунтового СО2, дисоціація природного і антропогенного SO2 з 
утворенням Н2SO3 i Н2SO4. Реакцію між мінералом і кислими агентами 
вивітрювання звичайно називають кислотним гідролізом. 

На швидкість реакцій вивітрювання впливає біосфера. До інших 
важливих факторів відносіть рельєф місцевості, клімат – особливо опади і 
температура, склад води, склад матеріалу і кінетика реакцій окремих 
мінералів. Нагрів прискорює хімічні реакції, забезпечуючи їх енергією. 
Для більшості реакцій підвищення температури на 10°С спричиняє, по 
крайній мірі, здвоєння їх швидкості. 

Для Дніпропетровської області характерна наступна кліматична 
характеристика: літо жарке і сухе з частими зливами, сильними південно-
східними і східними вітрами, які і провокують засухи; зима м'яка, 
малосніжна, часто бувають відлига і ожеледиця. Для території області 
властиві деякі негативні явища - відлиги, морози з вітрами, суховії і пилові 
бурі.  

Таким чином, шлакові відвали значно впливають на стан 
навколишнього середовища, погіршуючи його. Рівень його впливу можна 
визначити за допомогою дослідження складу шлаку, наприклад, таких його 
складових як метали, і знаючи їх розчинність і клас небезпеки визначити 
рівень забруднення. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЫЛИ ПРОИЗВОДСТВА 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДНЫХ СРЕД 

ОТ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ 
 

Ю.Н. Малахатка, Г.И. Тарасова, к.х.н., проф.,  
Белгородский государственный университет им.  В.Г. Шухова, Россия 

 
Ограничение негативного антропогенного воздействия на 

окружающую среду и рациональное использование природных ресурсов 
рассматривается в настоящее время большинством стран как важнейшая 
экологическая и экономическая проблема [1].  

По результатам мониторинга  практически все реки Белгородской 
области относятся к 3-6 классам качества, т.е. являются загрязненными или 
грязными. Наблюдаются превышения ПДК по содержанию цинка, железа 
общего, меди и др. 

Наиболее распространенными являются реагентные и сорбционные 
методы очистки сточных вод от тяжелых металлов (ТМ), однако зачастую 
они являются дорогостоящими, т.к. используются дорогие реагенты и 
сорбенты. Поэтому разработка новых экономически и экологически 
эффективных способов очистки сточных вод является актуальной задачей. 

Одним из перспективных направлений в очистке сточных вод от 
различных загрязняющих компонентов является использование отходов 
промышленности.  

В Белгородском государственном технологическом университете им. 
В.Г. Шухова на кафедре промышленной экологии в качестве одного из 
отходов для очистки воды от ионов Fe3+, Fe2+, Zn2+ предложено 
использовать пыль Белгородского комбината строительных материалов 
(БКСМ), которая образуется  в процессе производства  силикатных 
бетонов. Пыль БКСМ имеет тонкодисперсную структуру с размером 
частиц от 0,2 до 100 мкм. В состав пыли входит до 50% Са(ОН)2 , который 
в водной среде диссоциирует с образованием анионов ОН-. Образование 
ионов ОН- способствует повышению рН среды [2]. Проводились 
исследования изменения концентрации ионов Fe3+, Fe2+, Zn2+ при  
добавлении  пыли БКСМ. В данной серии опытов использовали модельные 
растворы хлорида железа и сульфата цинка с концентрацией 10 и 20 мг/л. 
С целью предотвращения гидролиза указанных солей, модельные растворы 
подкисляли несколькими каплями Н2SO4 , разбавленной дистиллированной 
водой в соотношении 1: 5. Навески образца с разными массами заливали 
100 мл модельных растворов. По окончании процесса суспензию 
фильтровали. Остаточную концентрацию катионов в растворе определяли 
фотометрически с использованием фотометра Spekord-50. 

При исследовании изменения концентрации ионов Fe3+, Fe2+  в 
исходном растворе при добавлении пыли БКСМ (рис.1) было установлено,  
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Рис. 1 - Изменение  концентрации ионов  Fe3+  (а), Fe2+ (б), содержащихся в 

модельном растворе при добавлении пыли БКСМ. 
 

что в интервале от 0,02 до 0,08 г пыли БКСМ/100 мл раствора 
концентрация ионов Fe3+ уменьшается до 0,2 мг/л в растворе с 
концентрацией ионов Fe3+ = 10 мг/л  и 0,6 в растворе с концентрацией 
ионов Fe3+ = 20 мг/л; а ионовFe2+ - до 0,3 и 0,7 мг/л соответственно. 

В результате исследования изменения концентрации ионов Zn2+ в 
исходном растворе в зависимости от массы добавки пыли (рис.2) было 
установлено, что в интервале от 0,02 до 0,04 г пыли БКСМ/100 мл раствора 
исходная концентрация ионов Zn2+ уменьшается до 1,5 мг/л в растворе с 
концентрацией ионов Zn2+ = 10 мг/л  и до 2 мг/л в растворе с 
концентрацией ионов Zn2+ = 20 мг/л.  

 
Рис. 2 - Изменение концентрации ионов  Zn2+ ,  в модельном растворе в 

зависимости от  массы добавки пыли БКСМ. 
 
По экспериментальным данным можно сделать вывод о возможности 

использования пыли БКСМ для очистки сточных вод от ионов Fe3+, Fe2+, 
Zn2+ .  
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ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РІЧКИ ВОРСКЛА 
 В МЕЖАХ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
О.В. Мандрика, А.Н. Некос, к.г.н.,  проф.  

Харківський національний університет імені  В.Н. Каразіна, Україна  
 

Метою роботи є оцінка екологічного стану р. Ворскла на території 
Сумської області у 2011 році шляхом проведення польових та 
лабораторних досліджень автора та зіставлення отриманих результатів з 
офіційними даними Державного управління охорони навколишнього 
природного середовища в Сумській області. 

Річка Ворскла є транскордонною: бере початок у Бєлгородській 
області Росії та протікає територією України (через Сумську та Полтавську 
області). Вона є лівою притокою річки Дніпро. На території Сумської 
області р. Ворскла має протяжність 122 км. Вздовж берегової лінії 
нараховується  26 населених пунктів [ 2] . На рис. 1 схематично показано 
територію протікання р. Ворскла в межах Сумської області: 

 

 
 

Рис. 1 - р. Ворскла в межах Сумської області. 
 
Якість води в річці Ворскла погіршується після проходження нею 

промислових міст області: Велика Писарівка, Охтирка. Основними 
забруднювачами є недостатньо ефективно працюючі очисні споруди 
комунальних підприємств КП «Тростянецькомунсервіс», ЗАТ «Крафт 
Фудз Україна» (м. Тростянець в р. Боромля – притоку Ворскли),  ДП 
«Водоочистка» ТОВ «Водоторгприлад», філія «Охтирський сиркомбінат» 
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ПП «Рось», АФ ВАО СП «Правекс-Брок» м. Охтирка, що займається 
виробництвом теплової та електричної енергії [3].   

За даними Державного управління охорони навколишнього 
природного середовища в Сумській області р. Ворскла у ІІІ кварталі 2011 
р. контролювалася у створі на кордоні з Росією (с. Олександрівка Велико-
Писарівського району), де всі контрольовані показники якості води 
відповідають нормативам ГДК для водойм рибогосподарського 
водокористування, за виключенням:  марганець - 3,7  ГДК (ІІ кв. 2011 р. - 
1,7ГДК), залізо загальне  - 1,2 ГДК та фосфати-4ГДК [1]. 
      Для визначення екологічного стану води річки Ворскла в межах 
Сумської області на початку осені 2011року автором було відібрано проби 
річкової води на території Охтирського району (с. Климентово, міський 
пляж). Оцінка якості води проводилася за фізичними  показниками: 
температура, прозорість, завислі речовини, мутність; санітарно-
гігієнічними: рН, лужність, загальна жорсткість, кальцій, магній, залізо 
загальне, хлориди, сульфати, аміак, сухий залишок, нітрити; специфічними 
показниками: нафтопродукти, мідь, цинк, марганець, СПАР. 

Польові дослідження на цій ділянці показали, що течія річки мала 
спокійний характер, вода була прозорою, без стороннього запаху, 
температура складала 160 С. Рослинний світ вздовж берегової лінії 
характеризується різноманіттям, представлений угрупованнями сосни і 
листяними деревами, також – вологолюбними, водними рослинами – 
латаття біле, водяна м’ята і т.д.  

В результаті проведення хімічних аналізів проб води виявлено, що на 
поверхні водойми не зафіксовано плаваючих плівок, плям мінеральних 
масел і скупчень інших домішок.  У воді річки Ворскла відсутня мутність і 
осад, а прозорість складає 30 см, що говорить про незначну кількість 
завислих речовин у пробі. Водневий показник (рН) – складає 6,2, отже, 
середовище  слабко-кисле, а лужність – 6,6, що вказує на наявність солей 
слабких органічних кислот. Показник мінерального складу у пробі складає 
572,1 мг/дм3, що не перевищує 1000 мг/дм3 (СанПіН 4630-88). Відповідно, 
концентрація хлоридів  і сульфатів у пробі не перевищує вище згаданих 
нормативів, що говорить про не високу мінералізацію води. 

Аналіз результатів хімічного аналізу виявив незначне перевищення 
показників ГДК  для водойм рибогосподарського користування за 
нафтопродуктами (більше, ніж на 0,03 ГДК), Cu (на 0,01 ГДК), Zn (на 0,01 
ГДК), Mn (на 0,03 ГДК). Концентрація СПАВ у воді не перевищує 
показників ГДК.  

Порівняння власних даних авторів з офіційними, показало, що 
значення показника Mn і Fe, отриманих в результаті хімічного аналізу в 
лабораторії Державного управління охорони навколишнього природного 
середовища в Сумській області відрізняються. Співвідношення офіційних 
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та результатів хімічного аналізу показників, отриманих автором роботи  за 
2011 рік показано на рис. 2. 

За даними рис. 2 помітно, що за результатами хімічного аналізу, 
отриманих авторами у 2011 р., значення показників Mn відрізняються на 
2,5, а Fe – на 0,2  одиниці від  даних, отриманих лабораторією Державного 
управління охорони навколишнього природного середовища в Сумській 
області.  

 

 
Рис. 2 - Співвідношення результатів хімічного аналізу, 
отриманих авторами роботи та офіційними даними. 

 
Таким чином, можна зробити висновок про часткову зміну умов 

функціонування річки Ворскла  в межах Сумської області за 2011 рік.  
Отже, оцінка даних хімічного аналізу проб  води річки Ворскла та 

порівняння значень з показниками ГДК показав, що вода у річці Ворскла в 
межах Сумської області  зазнає відчутного впливу збоку прогресуючої 
антропогенної діяльності, тому необхідно вжити ряду заходів щодо 
поліпшення екологічного стану даного водного об’єкту. 
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ВПЛИВ ВІЗУАЛЬНОГО НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
МІСТА НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ 

 
М.В. Манукян, А.Н. Некос, к.г.н., проф. 

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Україна 
 

Сприятливе для людей здорове середовище міст забезпечує фізичний, 
психологічний і соціальний комфорт жителів, гармонійний і стійкий 
соціальний і економічний розвиток міста. В процесі урбанізації в 
навколишньому середовищі людини відбулося погіршення візуального 
середовища, що є одним з важливих компонентів його життя. 

«Забруднювачами» візуального середовища є гомогенні і агресивні 
візуальні поля, які складають несприятливе візуальне середовище людини і 
приводить до зростання числа психічних захворювань, до збільшення 
кількості людей, страждаючих короткозорістю і до погіршення 
моральності [1]. 

Людське око постійно вивчає навколишнє середовище. Така 
активність ока досягається за рахунок природи його швидких рухів – 
саккад. Якщо після саккади око не може зупинитися на якомусь елементі, 
то бінокулярний зір погано працює, із-за чого мозок відчуває напругу і як 
результат – людина відчуває дискомфорт [2]. 

В.А. Філін, проаналізував візуальне міське середовище та виділив в 
ньому поля, які не відповідають правильним механізмам зору. До таких 
полів він відніс агресивні та гомогенні видимі поля. В.А. Філін виділив 
також комфортні видимі поля, які не спричиняють дискомфорту у людини, 
а навіть є комфортними для неї. 

В місті Харків на наявність гомогенних, агресивних та комфортних 
полів було досліджено центральну частину міста та 3 віддалених від 
центра частини міста: р-ни Фрунзенський, Ленінський та Дзержинський. 
Було виявлено, що в візуальному середовищі м. Харків присутні гомогенні 
та агресивні видимі поля, які створюють негативне міське середовище, але 
є багато і комфортних полів. 

На рис. 1 можна побачити приклад агресивного видимого поля в м. 
Харків – багатоповерхову будівлю з великою кількістю однакових вікон. 
Довго розглядати таку «стіну-сітку» неможливо, оскільки оку після 
саккади ні на чому зупинитися, будь-які акценти відсутні, а фіксувати одне 
вікно серед великої їх кількості око фізично не може. На жаль, такі 
будинки присутні в більшій кількості міст України, так як в колишньому 
Радянському Союзі існувала ідея  «раціональної архітектури», так би 
мовити, ідея архітектурного аскетизму. Наприклад, відомо Положення ЦК 
КПСС від 1955 року, яке забороняло використання декоративних 
елементів в будівництві, що і призвело до сьогоднішнього безликого 
вигляду багатьох пострадянських міст. 
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Рис. 1 – Приклад агресивного видимого поля в місті Харків 

(р-н Олексіївка). 
 

При дослідженні в Харкові було виявлено багато гомогенних полів, 
які представлені асфальтовим покриттям, підземними переходами, 
глухими огорожами,  а також торцевими стінами будівель. 

На рис. 2 представлено приклад гомогенного видимого поля в місті 
Харків. Як видно з фотографії, це гола однотонна стіна без будь-яких 
прикрашаючих її елементів. Аналізуючи цю поверхню, очі не отримують 
позитивної інформації, а мозок відчуває дискомфорт, і в результаті людина 
погано себе почуває.  

 

 
Рис. 2 – Приклад гомогенного видимого поля, яке створює торець 

будівлі в м. Харків (вул. Сумська, 3). 
 
Самою природою людське око створене так, що для його роботи 

необхідне гармонійне, різноманітне видиме середовище. Наші предки 
створювали вишукані кам'яні кладки, дерев'яне різьблення, кольорові 
вітражі і барвисті мозаїки. Вони інтуїтивно прагнули до візуального 
комфорту. 
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Найбільш комфортним видимим середовищем, авжеж, є природні 
ландшафти. Але в процесі урбанізації головне місце в житті людей стали 
займати міста, а отже їх вигляд став мати великий вплив на городян.  

Дослідження в м. Харків показали, що в місті існує багато 
комфортних полів. Прикладами комфортного видимого середовища в 
Харкові можуть служити будівлі центральної частини міста, особливо 
споруди на вулицях Пушкінській і Сумській, а також зони відпочинку 
людей, де саме місце повинно відповідати комфортним умовам. На рис. 3 
представлено приклад комфортного видимого поля в м. Харків. Будівля 
має гарну колористику та оснащена декоративними прикрасами. До речі, 
характерним є те, що будівля належить національному університету 
мистецтв.  

 

 
Рис. 3 – Комфортне видиме поле в м. Харкові 

(пл. Конституції, 11). 
 

Важливим в цих дослідженнях є те, що вони проводилися на протязі 
двох сезонів – осені та зими. Восени монотонність та агресивність міста 
ніби «скрадається» під різноманіттям забарвленості навколишнього 
середовища. Взимку ж, навпаки, місто постає перед жителями в «усій 
красі», з усіма агресивними та гомогенними полями. 

Таким чином, комфортне візуальне середовище, тобто різноманіття 
форм та кольорів тощо, створює сприятливі умови для прояву 
фізіологічних механізмів зору. Грамотно організоване штучне середовище 
повинне наближатися до природного, яке є абсолютно комфортним для ока 
людини. 
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ГАЛОФІТНИЙ КОМПЛЕКС НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО 
ПАРКУ «БІЛОБЕРЕЖЖЯ СВЯТОСЛАВА» 

 
С.С. Мельничук, Г.Г. Трохименко, к.б.н., доц. 

Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова, 
 м. Миколаїв, Україна 

 
Сукупність видів рослин, які флорогенезисно зближені та адаптивно 

пов`язані між собою екологічними факторами і спільністю історичного 
розвитку на засолених субстратах, розглядається як галофітон. 

Галофітна рослинність, згідно Бернської конвенції, охороняється на 
міжнародному рівні. В Україні більшість її територій знаходиться поза 
межами природно-заповідного фонду, але галофітна рослинність 
Кінбурнської коси входить до складу Національного природного парку 
«Білобережжя Святослава». Солонці та солончаки на території 
Кінбурнської коси поширені навколо солоних озер, а також у локальних 
зниженнях – сагах, в основному в південній частині Кінбурнського 
півострова. Хоча галофітна рослинність і входить до національного парку, 
вона постійного зазнає антропогенного впливу, що призводить до їх 
значної трансформації, причому провідними факторами виступають 
рекреація та транспорт. Цей вплив супроводжується ущільненням грунту, 
що призводить до посилення процесів нагромадження солей, що в свою 
чергу призводить до змін видового складу угруповань та збільшенням в 
них чисельності синантропних видів. Останні зумовлюють прискорення 
змін угруповань в напрямку спрощення їх структури та випадання 
раритетних видів, що призводить до формування солоної пустелі. У 
зв’язку з цим є актуальним питання виявлення та встановлення 
структурних особливостей галофітної ценофлори.                    

Систематична структура. Галофітон налічує 114 видів судинних 
рослин, які належать до 71 роду, 24 родини, 22 порядків, 3 класів та 2 
відділів. Спектр провідних десяти родин екофітону відзначається значною 
гетерогенністю. Провідною родиною виступає Chenopodiaceae (21,9%) 
зумовлено антропогенним впливом. Входження в перший родинний спектр 
Poaceae та Asteraceae (по 12,3%) вказує на бореальні та середземноморські 
риси екоценофітону, а Caryophyllaceae (10,5%) – на зональні. В родовому 
спектрі галофітону провідними є Atriplex, Orchis, Тrifolium, Rumex. 

Географічна структура. Види субмеридіональної та температної 
зональних групп в галофітоні представлені майже однаковою кількістю – 
24 та 25 видів відповідно. Трете місце займає бореомеридіональна 
зональна группа – 18 видів, четверте –  плююризональна та температно-
субмеридіональна – по 16, п’яте –  субмеридіономеридіонаальної. Наймен 
шою кількісю представлена боресубомеридіональна зональна группа.  
Характерною рисою географічного спектру на регіональному рівні є 
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значне представництво давньосередземноморських видів (26 видів, або 
22,8%). Хоча за кількістю видів переважає євразійська регіональна группа 
– 28 видів, або 24,6%. Меншою кількістю видів представлені європейська, 
циркумполярна, причорноморська регіональні групи. Найменшою 
кількістю видів представлені єврозахідносибірська, гемікосмополітна, 
євросибірська, касмополітна та европейсько-північноамериканська 
регіональні групи. Що стосується океанічності, то майже однакова 
кількість видів (37 видів, або 32,5% та 36 видів, або 31,6%) належать до 
індиферентної та евконтинентальної групп ареалів. Меншою кількістю 
видів представлені евриконтинентальні види. Мізерна доля належить 
евриокеанічній та евокеанічній группам. 

Біоморфологічна структура. Особливістю біоморфологічної 
структури галофітону є  переважання за тривалістю великого життєвого 
циклу полікарпиків (57,0%), серед яких превалюють трав’янисті рослини 
(52,6%). Меншою кількістю видів представлені монокарпики (43,0%), які 
представлені лише трав’янистими рослинами, серед яких превалюють 
однорічники (32,5%). За типом кореневої системи переважають види із 
стрижневою кореневою системою (64,0%), без кореневищної структури 
(46,5%) та з каудексами (25,4%). За типом надземних пагонів переважають 
безрозеткові (46,5%) та напіврозеткові види (43,0%) види. За типом 
вегетації переважають літньозелені (60,5%) та літньо-зимньозелені (26,3%) 
види. Але значний відсоток належить і ефемерам та ефемероїдам (12,3%), 
що можна пояснити екстремальними умовами існування рослинності і 
вказує на ксероморфний характер флорокомплексу. 

Екологічна структура. Особливістю екологічної структури 
галофітону є переважання за клімаморфами гемікриптофітів (47,4%) та 
терофітів (43,0%). За відношенням до освітлення переважають геліофіти 
(72,8%), що викликано слабо вираженою ярусністю, та відкритими 
ділянками місцезростання. За відношенням до вологості переважають 
мезофіти (26,3%) та ксеромезофіти (23,7%), що викликано розташуванням 
галофітних ділянок навколо озер, що призводить до періодичного 
затоплення рослинності, це підтверджується і досить великим відсотком 
гігрофітів, гігромезофітів та мезогігрофітів (22,8%). За відношенням до 
температури переважають мезотермофіти (63,2%), що також викликано 
розташуванням та специфічними ґрунтовими умовами. 

 Серед галофітону за нормою реакції на антропогенний вплив 
переважають апофізи (94,7%), серед яких провідне місце займають 
індигенофіти (50,9%). Це викликано специфічними умовами 
місцезростання видів, а саме структурою ґрунту, що не дозволяє 
використовувати дані території під сільськогосподарську діяльність та 
будівництво. Антропофіти представлені 6 видами, причому за часом 
заносу домінують афхеофіти (3 види), за ступенем натуралізації – 
епекофіти (5 видів). Галофітон флори Національного природного парку 
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«Білобережжя Святослава» зазнає антропогенного навантаження різної 
сили, що викликано розташуванням галофітних ділянок, тому в залежності 
від ступеня антропогенного трансформації у складі гало фітону 
виділяються 2 екофітони. 

Halopratophytum – екофітон, що об’єднує види рослин, що зростають 
на зволожених антропогенно непорушених галофітних ділянках навколо 
озер, в основному, на крайньому півдні Кінбурнського півострова. Даний 
екофітону налічує 99 видів, які належить до 68 родів, 23 родин, 21 порядку. 
В географічному спектрі переважають види з температно-меридіональної 
та субмеридіональної груп ареалів (по 22 види). В регіональному спектрі 
переважають види євразійської (26 видів) та давньосередземноморської (24 
види) груп. По відношенню до океанічності переважають 
евконтинентальні (35 видів) та індиферентні види (30 видів). Характерною 
рисою біоморфологічної структури переважання травянистих полікарпиків 
(55 видів) над монокарпиками (41 вид), серед яких превалюють 
однорічники (30 видів). За структурою кореневої системи переважають 
види із стрижневою кореневою системою (60 видів) без кореневищної 
структури (48 видів) та каудексами (25 видів). Серед надземних пагонів 
превалюють напіврозеткові (45 видів) та безрозеткові (42 види) види. За 
типом вегетації переважає літньозелений тип – 59 видів. В екологічній 
структурі переважають мезотермофіти (61 вид), геліофіти (73 види); майже 
однакова кількість гемікриптофітів (49 видів) та терофітів (41 вид), а також 
мезофітів (26 видів) та ксеромезофітів (21 вид). 

Runcatiohalopratophytum – екофітон, що об’єднує види рослин, що 
зростають на зволожених антропогенно порушених галофітних ділянках, 
які розташовані вздовж доріг та біля будівництв, в центральній частині та 
на півдні Кінбурнського півострова. Даний екофітону налічує 99 видів, які 
належить до 68 родів, 23 родин, 21 порядку. В географічному спектрі 
переважають види з температно-меридіональної (13 видів), субмеридіона-
льної (11 видів) та температно-субмеридіональної (10 видів) груп ареалів. 
В регіональному спектрі переважають види давньосередземноморської (16 
видів) та євразійської (14 видів) груп. По відношеню до океанічності 
переважають евконтинентальні (18 видів) та індиферентні види (17 видів). 
Характерною рисою біоморфологічної структури є мажже однакова 
кількість травянистих полікарпиків (26 видів) та монокарпиків (27 видів). 
За структурою кореневої системи переважають види із стрижневою 
кореневою системою (45 видів) без кореневищної структури (28 видів) та 
каудексами (19 видів). Серед надземних пагонів превалюють безрозеткові 
(33 види) та напіврозеткові (20 видів) види. За типом вегетації переважає 
літньозелений тип – 33 видів. В екологічній структурі переважають 
мезотермофіти (37 видів), геліофіти (43 види); майже однакова кількість 
гемікриптофітів (26 видів) та терофітів (27 вид), а також мезофітів (15 
видів) та ксеромезофітів (10 видів). 
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НОВЫЕ ГИДРОФОБНЫЕ  СОРБЕНТЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ  
ОТ РАСТВОРЕННОЙ, ПОВЕРХНОСТНОЙ И 

ЭМУЛЬГИРОВАННОЙ НЕФТИ 
 
Н. В. Мешкова,   А.В. Нестеров,  к.т.н., доц., А. А. Пашаян, д.х.н., проф. 

Брянская государственная инженерно-технологическая академия, РФ 
 
Загрязнение природных вод углеводородами (УВ), входящими в 

состав нефти и продуктов ее переработки, оценивается как наиболее 
масштабной и глобальной  экологической угрозой современности. 
Растворимость УВ в воде зависит от его строения и колеблется от (мг/дм3)  
10-3   (С16Н34) до 1780 (С6Н6). Кроме того,  УВ в воде образуют устойчивые 
эмульсии, что повышает концентрацию нефти в воде в тысячи раз. При 
этом, ПДК для нефтепродуктов (НП) в водоемах различных видов 
водопользования колеблется в пределах 0,3–0,05 мг/дм3.  

Критический анализ действующих способов очистки воды от УВ 
показывает, что наиболее приемлемым следует считать сорбционный. Он 
позволяет достичь  остаточного содержания УВ  в воде до 0,05 мг/дм3, то 
есть до нижнего уровня ПДК. Сорбция – равновесный процесс и для 
смещения равновесия в сторону адсорбции применяют избыточные 
количества дорогостоящих сорбентов. В зависимости от плотности 
сорбента они могут быть использованы для улавливания плавающей нефти 
(плавающие сорбенты), или для фильтрации загрязненной воды (тяжелые). 
 А.А. Пашаян, А.В. Нестеров (2008),  А.В. Нестеров (2008) показали,  
что дешевые сорбенты могут быть произведены при гидрофобизации 
пористых материалов нефтешламовыми парафинами.  При выборе 
сорбента и оценки его эффективности учитываются комплекс показателей 
(табл.1). При сопоставлении показателей плавающих сорбентов видно, что 
более дешевый сорбент (№8), позволяет очистить воду до содержания 
нефти 3,8 мг/дм3, что примерно в 3 раза меньше, чем наш (№9). Кроме 
этого, насыпная плотность образца №8 ~10 раз меньше нашего. То есть, 
для транспортировки и хранения сорбента №8 потребуется объем в 10 раз 
больше.  

Обобщение результатов наших исследований позволяют предложить 
следующие научно-практические концепции для развития производства и 
расширения ассортимента промышленных сорбентов: 1) матрица сорбента 
должна быть доступной (отходом), пористой и плотной; 2) матрица 
сорбента должна обладать естественной или искусственной  
гидрофобностью; 3) пи утилизации отработанных сорбентов желательно 
регенерировать поглощённые НП и заново использовать матрицу как 
сорбент; 4) процесс утилизации должен быть безотходным и не 
энергоемким; 5) совокупность этих показателей должен обеспечить 
минимальные расходы при очистке 1 т нефти. 
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Таблица 1 – Основные плавающие нефтяные сорбенты и их параметры 

 в статическом режиме очистки воды 

№ 
п/п 

 
 
 
 

Наимено-
вание 

сорбента 
 
 
 
 
 

Матрица 
(основа) 
сорбента 

 
 
 
 
 

Сорбци-
онная 

емкость, 
 г/г 

 
 
 
 

Остаточн. 
конц-я 
УВ в 

статичном 
режиме 
мг/дм3 

 
 

Насыпная 
плотность 
сорбента, 
г/смЗ 

 

 
 
 

Цена 
сор- 
бен- 
та,  

$/кг 
 
 
 

Затраты  
при 

погл. 1т 
УВ, $ 

 
 
 
 

1 СТРГ Углерод 50 110 0,01 15 300 
2 УСВР Углерод 44 5,7 0,01 17 386,36 

3 Сорбент 
универсн.  Шелуха 3-5 132,5 0,08-0,39 2 500 

4 Сорбойл Торф 3-4 7,5 0,42 4 1000 

5 Белнефте-
сорб Торф 2 3,8 0,23 2 1000 

6 Лессорб-
экстра Мох 8 2,5 0,06 4 500 

7 Биосорб Вермикули
т 1 >132,5 0,34 5 5000 

8 Униполи 
мер М Поропласт 48 3,8 0,01 2 41,66 

9 Сорбент 
автора  

Древесные 
опилки + 
парафин 

5-7 1-1,5 (2,5-
4)* 0,09-0,13 0,65 90,0 

*в динамическом режиме у всех сорбентов остаточные концентрации УВ 
уменьшаются.  

 
Как видно из перечня требований, в природе трудно подобрать такие 

материалы. Поэтому, чаще всего, прибегают к искусственным методам 
повышения сорбционной емкости или других показателей. Для  
гидрофобизации матрицы применяют добавки (смазки, воски, парафины), 
или ее искусственно обугливают (графитизация). Для повышения 
пористости применяют термообработку и/или вспенивание (пенопласты). 

Для расширения ассортимента сорбентов в настоящее время нами 
исследуются процессы сорбции в динамическом режиме с применением 
гидрофобизированных тяжелых сорбентов. Такие сорбенты могут быть 
использованы как наполнители фильтров для очистки воды от УВ. Для 
этого в качестве матрицы нами испытываются: кора древесины (сосна, 
береза, ель), вулканический туф, керамзит, цеолиты, вспученный перлит, 
пластмассы, пенопласты, металлургические  шлаки и т.п. Их 
предварительно обрабатывают для раскрытия пор и их активации 
(различными растворителями).  Все перечисленные матрицы подвергаются 
гидрофобизации УВ парафинами, которые выделяются нами из массы 
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нефтешламов.  Процесс парафинизации (гидрофобизации) позволяет 
покрыть тонким парафиновым слоем внешнюю поверхность  частиц 
сорбента, а также и поверхность внутренних пор матрицы. Было показано, 
что одинаковые показатели по нефтеемкости достигаются при 
использовании парафина, полученного из нефтешламов резервуарного 
типа (температура плавления <100 oC) в количестве 5% по массе матрицы 
сорбента, или парафина, полученного из нефтешламов резервуарного типа 
1% (температура плавления > 100 oC). 

 
Таблица 2 – Нефтеемкость абсолютно-сухих опилок разных пород 
древесины  диаметром фракции 2,0 мм, до и после гидрофобизации  

1% пробкового (5% резервуарного) парафина 
Нефтеемкость, г/г 

Чистая древесина Парафинированная  древесина № 
п/п 

Порода 
древе- 
сины поверх-

ностная связанная общая поверх-
ностная связанная общая 

1 Ель 0,8 1,6 2,4 1,3 3,8 5,1 
2 Ива 1,4 0,6 2,0 2,0 2,2 4,2 
3 Осина 2,1 1,1 3,2 3,8 3,3 7,1 

4 Сосна 1,0 1,3 2,3 3,8 3,3 5,1 

5 Клён 1,9 1,0 2,9 3,5 3,0 6,5 
6 Берёза 1,2 0,7 1,9 2,0 2,0 4,0 

 
Из табл. 2 видно, что нефтеемкость гидрофобизированных  древесных 

опилок различных пород  парафинами  в 2-2,5 раза повышает 
нефтеемкость исходных матриц. В настоящее время нами изучаются 
качественно-количественные характеристик мезо, макро- и микро- пор 
различных матриц. 

Гидрофобизация различными парафинами в настоящее время не 
используется при производстве нефтепоглощающих сорбентов. 
Полученные данные позволяют утверждать, что предложенный способ 
позволит избирательно увеличить именно нефтепоглотительные свойства 
пористых материалов. Гидрофобизация сорбентов, с одной стороны 
улучшают их нефтеемкость. С другой стороны парафины «стерилизуют» 
биологические материалы и тормозят деятельность микроорганизмов. Это 
позволяют использовать отходы лесодобывающей промышленности, 
которые ранее быстро выходили из эксплуатации вследствие 
разрушительной деятельности микроорганизмов. 

Таким образом, нами созданы сорбенты нового поколения, 
предназначенных как для ликвидации аварийных разливов  
нефтепродуктов, так и для наполнения сорбционных колонок 
промышленных предприятий.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ  
ЛЕСНЫХ МАССИВОВ ИВЬЕВСКОГО РАЙОНА 

 
Н.И. Микулко, Е.Ю. Жук,  к.б.н., доц. 

Международный государственный экологический университет 
 имени  А.Д. Сахарова, г. Минск, Республика Беларусь 

 
Леса Беларуси в настоящее время подвергаются сильному 

антропогенному воздействию. Урбанизация, концентрация промышленных 
предприятий, последствия аварии на Чернобыльской АЭС, 
интенсификация сельского хозяйства, а также густая сеть населённых 
пунктов и дорог усиливают прямое влияние деятельности человека на 
лесные экосистемы.  

Целью данной работы является проведение экологической оценки 
состояния лесных массивов  Ивьевского района. Для достижения этой цели 
были использованы основные критерия: состояние древостоя, степень 
поврежденности древостоя, жизненное состояние древостоя. Данные 
критерии являются основными для определения степени состояния 
развития лесного хозяйства. 

В качестве биотопов нами выбраны три площадки, с одинаковым 
видовым составом, и подверженные факторам различной степени 
антропогенного воздействия.   

Для оценки состояния древесных насаждений нами составлялся  
биологический паспорт,  включающий описание по следующим пунктам: 
географическое положение, рельеф местности, тип почвы, мертвый 
покров, название фитоценоза, оценка рекреационного воздействия, 
составление формулы лесного древостоя,  определение возобновления 
леса,  оценка состояния смешанного леса (К), расчёт жизненного 
состояния древостоя (Ln), мера поврежденности древостоя (Dv).  

В результате наших исследований установлено, что жизненное 
состояние древостоя, согласно полученным расчётам варьирует от 48,3 % 
до 68% в зависимости от степени антропогенного воздействия. 
Наибольшее значение этот показатель достигается  в парке. Мера 
поврежденности древостоя, которая определяется наличием поврежденных 
деревьев, достигает на обследованных площадках  50%.  В целом,  
состояние древесных насаждений  Ивьевского района можно 
охарактеризовать как ослабленное. Анализ полученных данных показал, 
что антропогенное воздействие негативно влияет на жизненное состояние 
древесных насаждений. 
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ОТРИМАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ГАЗОПОДІБНОГО ПАЛИВА 
МЕТОДОМ БАГАТОКОНТУРНОГО ЦИРКУЛЯЦІЙНОГО 

ПІРОЛІЗУ 
 

М. Мирошниченко, Л.М. Маркіна, к.т.н. 
Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова,  

м. Миколаїв, Україна 
 

На сьогоднішній день спостерігається залежність людства від запасу 
вуглеводневих палив, які є вичерпними. Отже, необхідно знайти спосіб 
отримання палив не тільки шляхом переробки природних вуглеводнів. 
Перспективним вирішенням цієї проблеми є виробництво альтернативного 
виду палива з твердих побутових відходів (ТПВ).  

Отримання альтернативного палива можливе з широкого спектру 
твердих вуглецевмісних матеріалів, що підлягають утилізації, які в той же 
час є потенційними нетрадиційними поновлюваними паливами. До таких 
видів сировини відносять суху частину твердих побутових відходів. Проте 
особливості фізико-хімічних характеристик органічних відходів 
накладають жорсткі умови на технології їх переробки, на технологічні 
режими та умови процесів, на вхідну сировину та отримані вихідні 
продукти. Тому при розробці технології постає завдання удосконалення 
способу глибокого розкладання важких вуглеводнів органічних відходів 
при термічній утилізації органічних побутових відходів в повному об’ємі 
шляхом введення послідовності технологічних операцій [1].  

До прогресивних і більш економічно вигідних способів утилізації 
сухої частини ТПВ можна віднести метод багатоконтурного 
циркуляційного піролізу (БЦП). Сутність технології БЦП сухої частини 
органічних відходів полягає в збільшенні ступеня деструкції сировини за 
рахунок селективної конденсації на кожному контурі більш важких 
вуглеводнів парогазової суміші (ПГС) і їх більш глибока багатоциклічна 
деструкція по замкнутому циклі в паралельному ланцюзі з'єднаних 
контурів. На виході  отримуємо рідкі, тверді та газоподібні продукти [2]. 

Отримані газоподібні продукти є досить перспективний як паливний 
ресурс. За своїми фізико – хімічними властивостями даний цільовий 
продукт має схожі характеристики з природнім газом (вміст: метану в 
пірогазі 37,3 - 74,44 %, в природному газі 93,3%; етану в пірогазі - 7,6-
12,6%, в природному газі 4,0%). Компонентний склад пірогазу відповідає 
необхідним вимогам, які висуваються для природного палива (не повинно 
містити сірководень, аміак, смоли, пил, вологу тощо). Теплотворна 
здатність піролізного газу (38,6 – 47МДж/кг) з відходів вище, ніж у 
природного газу (35,5 – 37,1МДж/кг ), це означає, що вироблюваного тепла 
вистачить не тільки на самозабезпечення реакції піролізу (відбирається від 
15 до 25% для потреб процесу), а й на вироблення товарного тепла та 
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електроенергії. Високий відсоток виділення піролізного газу мінімізує 
кількість твердого залишку у вигляді напівкоксу, а до його складу не 
входять токсичні речовини, так як проходять повне термічне перетворення 
в процесі БЦП [3].   

При спалюванні піролізного газу в теплових установках викиди 
оксидів азоту складають лише 0,15 г/м3, що на 0,2 г/м3 менше, ніж при 
спалюванні природного газу. А це означає, що запропонований вид палива 
призводить до меншого шкідливого впливу на навколишнє середовище. 

Піролізний газ не містить сірки, а отже при його спалювані не 
утворюється шкідливих викидів оксиду сірки. 

Менший вміст мооксиду вуглецю у піролізному газі (0,2 г/м3), ніж у 
природному (0,15 г/м3) дозволить знизити викиди чадного газу у 
атмосферне повітря, тим самим знизити шкідливий вплив не тільки на 
людський організм, але й на флору місцевості. 

Даний вид альтернативного палива придатний для використання в 
топках існуючих газових котлів, спеціальних топкових пристроях і в 
сушильних камерах для вироблення теплової енергії, а також в поршневих 
двигунах електроагрегатів замість традиційного газового палива для 
вироблення електроенергії. При заміні природного газу на піролізний газ 
деградації процесу горіння та зміни технологічних параметрів не 
відбудеться. 

Таким чином метод БЦП є екологічно безпечним винаходом для 
навколишнього середовища. Вихідні продукти методу є екологічно 
чистими. А газоподібний цільовий продукт є безпечним при застосуванні у 
котлоагрегатах та інших топкових пристроях. 
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ГІДРОДИНАМІЧНА КАВІТАЦІЯ В ТЕХНОЛОГІЯХ  
РЕАҐЕНТНОГО ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД  

М’ЯСОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ 
 

Р.В. Мних, Ю.В. Сухацький, З.О. Знак, д.т.н., проф. 
Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна  

 
Вода - один з найважливіших і найцінніших природних ресурсів у 

харчовій промисловості. Необхідно зазначити, що м’ясопереробна галузь є 
однією з тих галузей харчової промисловості, які чинять найбільший 
негативний вплив на довкілля. Це підприємства різної потужності та 
форми власності, більшість з яких не обладнані належними водоочисними 
спорудами. Як наслідок, у природні водойми потрапляють стічні води, що 
містять велику кількість різноманітних забруднювальних речовин  (ЗР).  
 Надходження таких стоків у природні водойми призводить до 
погіршення умов життєдіяльності гідробіонтів, ускладнення технології 
очищення вод, які забирають із природних джерел для потреб 
промисловості та комунального господарства.   

Cтічні води м’ясопереробних  підприємств є багатокомпонентними і 
висококонцентрованими за вмістом ЗР, тому для них найбільше підходить 
комбіноване очищення – реаґентне й біохімічне. Для реалізації процесу 
попереднього хімічного очищення авторами запропоновано застосовувати 
кальцію оксид та гідроксид, а також хлорне вапно, натрію гіпохлорит. Це 
доступні, дешеві та безпечні в екологічному відношенні реаґенти, оскільки 
сполуки кальцію завжди контактували з водою в природних умовах й у тих 
чи інших концентраціях перебувають у ній.  

Головний недолік вказаних вище кальцієвмісних сполук – невисокий 
ступінь використання, що зумовлене їх низькою розчинністю. Так, 
розчинність кальцію оксиду чи гідроксиду дорівнює близько 1,5 г/дм3, 
тому ці сполуки утворюють суспензії. Окремі часточки суспензії внаслідок 
взаємодії із ЗР, зокрема органічної природи, вкриваються відповідними 
малорозчинними продуктами. Вони блокують поверхню цих часточок – як 
наслідок, ступінь використання реаґенту є невисоким. Хлорне вапно чи 
гіпохлорити розкладаються з виділенням активного окисника – атомарного 
кисню, порівняно повільно, відтак швидкість й повнота окиснення 
органічних ЗР є недостатніми для забезпечення належної техніко-
економічної ефективності процесу. 

 Суттєво інтенсифікувати процес очищення можна шляхом 
застосування акустичного оброблених (активованих) реагентів. В полі дії 
ультразвукових випромінювань відбувається інтенсифікація дифузійних 
процесів, відбувається подрібнення твердофазних реагентів, а на їх 
поверхні утворюються реакційно активні ділянки. Окрім того, в полі 
акустичних випромінювань відбувається руйнування шару продукту, 
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утвореного на поверхні частинки реаґенту внаслідок її взаємодії із 
забруднювачами – відбувається розблокування поверхні частинки 
реагенту, яка знову стає реакційно здатною.   

Для реалізації процесу активації кальцієвмісних реаґентів було 
розроблено кавітаційний апарат гідродинамічного типу, в якому 
збудження кавітації здійснюється за рахунок перетинання струменів води, 
що виходять із профільованих сопел, розміщених під кутом 120…1600. Для 
здійснення візуальних спостережень корпус кавітатора виконаний у 
вигляді кварцової трубки діаметром 25 мм та довжиною 300…700 мм. 
Дослідження роботи кавітатора виконували за таких умов: тиск – 0,2…0,6 
МПа; об’єм води, яка циркулює в контурі кавітатора, – 10…30 дм3; 
початкова температура води – 17 0С; тривалість експерименту – 30 хв. 
Візуально початок кавітації спостерігали вже за тиску 0,21 МПа, що 
супроводжувалось специфічними звуковими ефектами. Під час збільшення 
тиску до 0,6 МПа візуально фіксували найбільше помутніння води за 
рахунок зростання кількості дрібних парогазових бульбашок по всій 
довжині трубки, тобто область розвиненої кавітації була максимальною. За 
час експерименту фіксували підвищення температури води до 47,5…50,0 
0С (V = 10 дм3) та 29,5…31,50С (V = 30 дм3). Виділення теплоти може бути 
зумовлене перебігом кавітації та супутніх явищ. Окрім того, енергія, що 
виділяється під час кавітації частково витрачається на розклад води з 
виділенням атомарного водню, який надалі молекуляризується, що також 
призводить до виділення теплоти.  

Ефективність роботи гідродинамічного кавітатора оцінювали за 
величиною теплового ККД, який визначали калориметричним способом. 
Слід зазначити, що цей показник суттєво залежав від величини кута 
зіткнення струменів потоку рідини: із збільшенням кута тепловий ККД 
зростає. Максимальне значення ККД складало 73%. 

Наступним етапом було дослідження впливу кавітації та супутніх 
явищ безпосередньо на суспензію використовуваних для очищення 
реагентів (кальцію гідроксиду). Дослідження виконували із використанням 
5%-вої суспензії Cа(ОН)2. Зміну фізико-хімічних властивостей суспензії 
досліджували використовуючи нефелометричний, електрофоретичний та 
седиментаційний методи аналізу. 

Нефелометрично визначали седиментаційну стійкість системи. 
Установлено, що у випадку необробленої суспензії оптична густина після 
30 хв. осідання зменшувалась на 28,4 – 31,9, а озвученої – на 7,5 –8,1%. Це 
свідчить, що седиментаційна стійкість обробленої суспензії є вищою, а, 
отже, зростає кількість частинок меншого розміру, які значно повільніше 
осідають.  
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Седиментаційний аналіз полідисперсної системи проводили методом 
безперервного зважування. Головні результати наведені на рисунках 1 та 2. 
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Рис. 1 - Зміна маси осаду

 протягом седиментації 
Рис. 2 - Інтегральні криві частинок 

за розмірами 
Кратність оброблення:1-без оброблення (0 хв.); 2-одноразове (2,5 хв.);       

3-шестиразове (15 хв.); 4-11-разове (30 хв.); 5- 22-разове (60 хв.) 
 
Як видно з рисунків, оброблена суспензія характеризується значно 

вищою дисперсністю, ніж необроблена. Про це свідчить менший на 35,5 – 
45,5 % приріст маси осаду в акустично активованій суспензії за час 
досягнення седиментаційної стійкості системи. Вона зумовлена 
зменшенням кількості, відносно вихідної суспензії кальцію оксиду, 
великих частинок (рис. 2). Електрофоретичним методом установлено, що 
внаслідок оброблення частинки набувають електричних зарядів, що також 
сприяє збільшенню седиментаційної стійкості суспензії. 

Збільшення як дисперсності суспензії, так і її стійкості забезпечує 
значно вищу швидкість взаємодії активованих реагентів з речовинами-
забруднювачами стічних вод. 

Отримані результати дають змогу стверджувати, що гідродинамічний 
кавітатор доцільно застосовувати для активації малорозчинних реагентів, 
які використовують в технологіях кондиціювання води. Застосування 
акустичної активації реагентів забезпечуватиме збільшення ступеня 
очищення стоків, скорочення тривалості процесу, зменшення витрати 
реагентів, підвищення техніко-економічних показників технологічного 
процесу кондиціювання стоків. 
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ГІДРОЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ВОД  
ДНІПРОВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА 

 
А.О. Могилевська, М.В. Захарова, к.г.н., доц. 

Одеський державний екологічний університет, Україна  
 

Оцінка якісного стану водних об’єктів в умовах посиленого 
антропогенного впливу є дуже актуальною проблемою. Особливо 
загрозливого характеру набуло забруднення вод Дніпровського 
водосховища, внаслідок якого значно поширився розвиток синьо-зелених 
водоростей, максимальна кількість яких спостерігається в липні-серпні та 
виникло явище «цвітіння» вод, яке є руйнівним для біоти, що мешкає у 
водосховищі. 

Метою роботи є дослідження якісного стану Дніпровського 
водосховища за методикою екологічної оцінки якості поверхневих вод 
суші та встановлення відповідності його екологічної ситуації нормативам 
діючим в Україні. 

В даній  роботі для визначення стану вод Дніпровського водосховища 
за період з 1995 по 2006 рр. було використано зведені матеріали по 
гідрохімічних показниках, що представлені в роботі [9], а екологічна 
оцінка якості вод виконувалася за методикою [8]. 

На першому етапі були сформовані ряди даних з максимальних та 
середніх значень основних гідрохімічних показників, які 
використовуються в методиці для виконання екологічної оцінки. 

На другому етапі визначалися класи і категорії якості води за 
окремими показниками. Аналіз результатів класифікації якості вод 
Дніпровського водосховища за критерієм мінералізації показав, що як за 
середніми, так і за максимальними значеннями, води Дніпровського 
водосховища належать до класу якості вод – прісні води-I, категорії якості 
– гіпогалинні-1 або в деяких випадках олігогалинні-2. За середніми 
показниками води Дніпровського водосховища були 
середньомінералізованими, за максимальними показниками – з 1995 по 
2000 рр. та в 2005 р. – підвищено мінералізованими, з 2001 по 2004 рр. та в 
2006 р. – середньомінералізованими. За критеріями іонного складу за 
досліджуваний період води водосховища характеризуються 
гідрокарбонатним класом, належать до групи натрієвих, тип I. За 
величиною pH води Дніпровського водосховища за середніми та 
максимальними значеннями показників характеризувалися як слаболужні. 

Виконана класифікація якості прісних вод за компонентами сольового 
складу показала, що за сумою іонів за середніми значеннями 
переважаючим класом є I клас, 1 категорія якості вод, за максимальними – 
II клас, 2 категорія, а за вмістом хлоридів та сульфатів за середніми 
значеннями переважає I клас, 1 категорія, за максимальними значеннями – 
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II клас, 2-3 категорії. 
Екологічна класифікація якості вод Дніпровського водосховища за 

трофо-сапробіологічними або еколого-санітарними критеріями 
продемонструвала такі переважаючі значення класів та категорій якості 
води: 1) за середніми значеннями показників: завислі речовини – I клас,  
1 категорія; прозорість – IV клас, 6 категорія; pH – II клас, 2 категорія; азот 
амонійний – III клас, 4 категорія; азот нітритний – II клас, 4 категорія; азот 
нітратний – I клас, 1 категорія; фосфор фосфатний – III клас, 5 категорія; 
розчинений кисень – I клас, 1 категорія; хімічне споживання кисню –  
II клас, 3 категорія; біохімічне споживання кисню – III клас, 4 категорія;  
2) за максимальними значеннями: завислі речовини – I клас,  
1 категорія; прозорість – IV клас, 6 категорія; pH – III клас, 4 категорія; 
азот амонійний – III клас, 5 категорія; азот нітритний – III клас, 4 категорія; 
азот нітратний – II клас, 3 категорія; фосфор фосфатний – V клас,  
7 категорія; розчинений кисень – I клас, 1 категорія; хімічне споживання 
кисню – III клас, 5 категорія; біохімічне споживання кисню – III клас,  
4 категорія. 

Класифікація якості вод Дніпровського водосховища за критеріями 
вмісту специфічних речовин токсичної дії показала такі переважаючи 
класи та категорії: 1) за середніми значеннями: залізо загальне – III клас,  
4 категорія; манган – III клас, 5 категорія; мідь – III клас, 4 категорія; хром 
– II клас, 2 категорія; цинк – III клас, 5 категорія; нафтопродукти – II клас, 
2 категорія; феноли – III клас, 5 категорія; СПАР – II клас, 3 категорія;  
2) за максимальними значеннями: залізо загальне – IV клас, 6 категорія; 
манган – III клас, 5 категорія; мідь – IV клас, 6 категорія; хром – III клас,  
4 категорія; цинк – III клас, 5 категорія; нафтопродукти – II клас,  
2 категорія; феноли – III-IV клас, 5-6 категорія; СПАР – III клас,  
4 категорія. 

На третьому етапі виконання екологічної оцінки проводилося 
узагальнення оцінок якості води за окремими показниками по окремих 
блоках з визначенням інтегральних значень класів і категорій якості води. 
Аналіз показав, що середні значення блокових індексів за еколого-
санітарними критеріями та критеріями вмісту специфічних речовин 
токсичної дії зменшувалися в межах від 4,10 (3,90) до 3,10 в 2000 р., після 
цього стали асинхронними, категорія стану води – «добра». Так, і середнє 
значення блокового індексу, визначеного за критеріями вмісту 
специфічних речовин токсичної дії, після зниження залишається 
приблизно на одному рівні, і середнє значення блокового індексу, 
визначеного за еколого-санітарними критеріями, після підвищення також 
залишається приблизно однаковим, виділяючись яскравим мінімумом у 
2005 р. Амплітуда розмаху максимальних значень цих індексів 
коливається від 6,00 до 3,50, що відповідно характеризує зміну стану вод 
Дніпровського водосховища від «поганого» до «доброго». Максимальні 
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значення цих індексів до 2000 р. перебувають в майже в повній протифазі 
відносно одне одного. Найбільшому значенню індексу 6,00, яке 
спостерігалося в 1999 р. за критеріями вмісту специфічних речовин 
токсичної дії відповідає достатньо низьке значення індексу 4,00, визначене 
за еколого-санітарними критеріями, якому в 1998 р. передувало його 
найменше значення 3,50. Після 2000 р. значних розбіжностей в значеннях 
цих двох індексів не спостерігалося. 

Характеризуючи коливання значень блокового індексу за критеріями 
забруднення компонентами сольового складу, можна відзначити, що, як 
середні, так і максимальні його значення змінюються в межах від 1,00 до 
2,50, що свідчить про відсутність будь-якого забруднення з боку 
показників сольового складу, а стан вод Дніпровського водосховища за 
цим компонентом можна описати як «відмінний» та «добрий». 

На четвертому етапі виконувалося визначення об’єднаної оцінки 
якості води для водного об’єкта в цілому. В результаті чого був зроблений 
такий основний висновок щодо якісного стану води Дніпровського 
водосховища за середніми значеннями показників впродовж 1995-2006 рр.: 
клас якості вод – II, категорія якості води 3, що відповідає стану вод – 
«добрий», за ступенем чистоти води характеризуються як «чисті», за 
ступенем забрудненості – «досить чисті», за трофністю – «мезотрофні», за 
сапробністю – «β-мезосапробні», «β΄-мезосапробні». 

За екологічною класифікацією води Дніпровського водосховища у  
1995 р. мають такі характеристики за максимальними значеннями 
показників: клас якості вод – III, категорія якості води 5, що відповідає 
задовільному та посередньому стану вод, та відповідно характеризує їх за 
ступенем чистоти, як «забруднені», а за ступенем забрудненості, як 
«помірно забруднені», за трофністю, як «евтрофні», «евполітрофні», за 
сапробністю – «α-мезосапробні», «α´-мезосапробні». З 1996 по 2006 роки 
води набувають таких показників якості за максимальними значеннями 
показників: клас якості вод – III, категорія якості 4, що свідчить про 
задовільний стан вод водосховища, та характеризує їх за ступенем чистоти, 
як «забруднені», за ступенем забрудненості, як «слабко забруднені», за 
ступенем трофності, як «евтрофні», за ступенем сапробності, як «β -
мезосапробні», «β´´-мезосапробні». 
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ВИЗНАЧЕННЯ ТА АНАЛІЗ ТРАНСПОРТНОГО НАВАНТАЖЕННЯ 
НА ГЕОСИСТЕМУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
І.М. Новосад 

Тернопільський національний педагогічний університет  
ім. В. Гнатюка, Україна 

 
Автомобільний транспорт займає важливе місце в єдиній 

транспортній системі країни.  
Метою даного дослідження є визначення транспортного 

навантаження на території Львівської області. Завданням є визначення 
системи заходів, спрямованих на зменшення кількості вихлопних газів, що 
завдають прямий чи непрямий вплив на природу і здоров'я людини. 

Для інтегральної оцінки транспортного навантаження (Ті) на 
територію Львівської області в даному дослідженні використовувалися 
такі критерії: Ті = f ( Lі, Гді, Ігі, Кєі, Гжі, Тзі, Тні), де Lі – довжина 
автошляхів (км); Гді – густота автошляхів (км/км2);    Ігі – індекс густоти  
шляхів сполучення (співвідношення густоти автошляхів адміністративного 
району до середньо обласного показника); Кєі – коефіцієнт Енгеля (Ю.Д. 
Дмитревський); Гжі – густота залізничних доріг; Тзі – транспортне 
забезпечення (М.Д. Гродзинський); Тні – показник транспортного 
навантаження (М.Д. Гродзинський).  

Порівняння результатів оцінки транспортного навантаження на 
територію Львівської області засвідчило, що Дрогобицький і Сокальський 
адміністративні райони мають максимальне транспортне навантаження.  
Це зумовлено тим, що при сумарній бальній оцінці район дослідження за 
рядом показників одержав найвищий оціночний бал, при складанні 
отриманий інтегральний показник дозволив віднести його до групи 
районів з максимальним транспортним показником. До групи з підвищеним 
рівнем транспортного навантаження відносяться райони: Бузький, 
Городецький, Сколівський. До групи з помірним показником 
транспортного навантаження відносяться адміністративні райони: 
Стрийський, Миколаївський,Золочівський. Показник транспортного 
навантаження нижче середнього у таких адміністративних районах 
Жидачівський, Мостиський. Мінімальний показник транспортного 
навантаження у Радехівському адміністративному районі. 

Підсумовуючи вище сказане, можна підкреслити наступні шляхи 
зменшення кількості вихлопних шкідливих газів на чверть: 1) встановити 
пряме вприскування, точніше двигуни без карбюратора, що вже дає 15% 
очистки; 2) випускати більше дизельних машин, оскільки вихлоп 
дизельного двигуна містить СО2 на 15% менше бензинового; 3) 
встановлювати нейтралізатор відпрацьованих газів. 
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ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ 
 

Г.Р. Пастернак 
Львівський національний аграрний університет, Україна 

 
Екологобезпечне використання земель є однією з необхідних умов 

сталого розвитку суспільства. Сучасний кризовий стан в аграрному секторі 
економіки: неефективне використання земельних ресурсів, зниження 
родючості ґрунтів та масштабне поширення деградаційних процесів – 
зумовлює потребу радикальних змін у підходах до використання та 
охорони земель (Земельний кодекс України, 2002). 

На території України понад 800 тис. га деградованих, 
малопродуктивних та техногенно-забруднених земель підлягають 
консервації, 141,7 тис. га порушених земель – рекультивації, 253,2 тис. га 
малопродуктивних угідь – поліпшенню. Крім того, необхідно здійснити 
будівництво (реконструкцію) протиерозійних гідротехнічних споруд 
протяжністю понад 7 тис. км. Протягом першого півріччя 2011 р. 
здійснено консервацію 847,6 га земель, у тому числі шляхом залісення – 
429,8 га та залуження – 417,8 га. Проведено рекультивацію на понад 139 га 
порушених земель, 6,5 тис. га земель, перебувають у стадії рекультивації. 
Поліпшено 919,9 га малопродуктивних угідь, з них 24,8 га ріллі. Динаміка 
здійснення заходів з охорони земель в регіонах України протягом 1995-
2010 рр. свідчить про суттєве щорічне скорочення виконання таких 
заходів, що призводить до таких критичних наслідків як підтоплення 
сільгоспугідь, водна ерозія та завдає щорічних значних збитків державі. 
Наприклад, будівництво валів, валів-канав у 1995 р. було здійснено 
загальною протяжністю 135,2 км, у 2005 р.  – 3,6 км, в 2010 – 4,1 км.           
У 1995 р. здійснено будівництво протиерозійних ставків загальною 
площею 177 га, у 2005 р. – 7 га, а в 2010 – 6,6 га. Рекультивацію 
порушених земель у 1990 р. здійснено на площі 19,2 тис. га, у 1995 – 8,4 
тис. га, у 2000 – 3,7 тис. га, у 2005 – 2,1 тис. га, а в 2010 – 0,5 тис. га.  

Все більше уваги у сучасній землевпорядній науковій літературі 
приділяється проблемам екологічно ефективного ведення сільського 
господарства, шляхам їх вирішення в умовах потреб раціонального 
землекористування (Д.С. Добряк,2001; А. Сохнич та ін., 2008).  Водночас 
питання раціонального використання земель різного призначення, 
підвищення родючості ґрунтів, їх охорони, відтворення еродованих, 
деградованих і малопродуктивних земель сільськогосподарського 
призначення, реструктуризація аграрного виробництва зумовлюють 
необхідність проведення наукових досліджень щодо державного 
регулювання і контролю за раціональним та екологобезпечним 
використанням землі у сільському господарстві (І.А. Колодійчук,            
В.А. Колодійчук, 2011).  
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САМООЧИЩАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ПОЧВЫ  
 

М.М. Пересыпкина, Е.Н. Гончарова, к.б.н., доц. 
Белгородский государственный технологический университет 

имени В.Г. Шухова, Россия 
 

В настоящее время в сельскохозяйственном производстве сложно 
обойтись без средств химической защиты растений. Наиболее часто 
применяемыми препаратами являются глифосат содержащие гербициды, 
наиболее известна торговая марка Раундап. 

В данной работе изучали степень воздействия препарата Раундап на 
самоочищающую способность почвы. С этой целью определяли 
содержание микроорганизмов различных групп в зависимости от 
концентрации гербицида. Для того, чтобы исключить возможность 
наличия в почве глифосат-адаптированных микроорганизмов, в качестве 
объекта изучения была взята городская почва, обладающая следующими 
характеристиками: рН= 6,5-7,5; содержание гумуса 1-1,5%; подвижного 
фосфора 8-10 мг/100 г почвы.   

Численность органотрофных бактерий до и после воздействия 
гербицида определяли на питательной среде МПА методом 
последовательных разведений. В результате анализа незагрязненной почвы 
доминировали представители 5-6 родов бактерий. В присутствии 
гербицида качественный состав сократился до 1-2 видов. Численность 
бактерий резко снижается на ранних временах (10 суток), при самой 
высокой концентрации Раундапа (100 рекомендуемых доз) роста бактерий 
вообще не наблюдалось. На 20 сутки – появилось небольшое количество 
жизнеспособных бактерий, но разнообразие видов бактерий сократилось 
до одного, на 30 сутки количество бактерий увеличилось при самой 
большой дозе содержания гербицида до уровня контроля, но качественный 
состав микроорганизмов не восстановился – 1-2 вида бактерий, при 
преобладающем развитии одного. 

На среде Сабуро, в которой низкое значение рН способствует росту 
грибов и подавляет рост бактерий, учитывали рост дрожжевых и 
мицелиальных грибов. Рекомендованная доза гербицида Раундап не 
ингибировала развитие микромицетов, а даже несколько стимулировала их 
развитие на 10-е и 20-е сутки. Доза, равная 10 и 100 рекомендуемым  
снижала численность грибов, но в меньшей мере, чем  у бактерий. Однако 
на 10 сутки эксперимента содержание микромицетов было меньше при 
больших дозах, чем в контроле. На 20-е сутки при 10 дозах гербицида 
количество микроорганизмов стало равным содержанию микромицетов в 
контроле, а при самой большой исследованной дозе – на 30-е сутки 
количественное содержание грибов восстановилось. Но в качественном 
смысле разнообразие мицелиальных грибов изменилось, преобладали, в 
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основном, 1-2 вида грибов. Таким образом, можно сделать вывод, что по 
сравнению с бактериями грибы менее чувствительны к гербициду Раундап.  

Численность актиномицетов определяли на крахмально-аммиачном 
агаре. В начальный период времени численность актиномицетов во всех 
пробах почвы была примерно одинаковой. Самая высокая исследованная 
концентрация гербицида привела к снижению численности  
актиномицетов примерно в два раза. Однако на 20-е сутки численность 
актиномицетов стала выше в образцах почвы, обработанных 10 и 100 
дозами Раундапа. На 30-е сутки их содержание во всех исследованных 
образцах почвы примерно стала равным содержанию этих микробов в 
контрольном образце. Рост численности актиномицетов свидетельствует, 
по-видимому, о том, что актиномицеты участвуют в процессах 
самоочищения почвы от Раундапа.  

Кроме того исследовали действие Раундапа в меньших дозах на общее 
содержание гетеротрофных микроорганизмов. Замечено, что концентрация 
гербицида даже в 100 раз меньше рекомендуемой значительно сокращала 
численность микробов (в тысячи раз) по сравнению с контролем. 

Кроме того проводили исследование действия пестицида на наиболее 
чувствительные микроорганизмы почвы Azotobacter, которые были 
выделены на безазотистой среде Эшби. Исследовали их рост при  
воздействии трех концентраций Раундапа: равной 0,01 от рекомендуемой 
дозы; 0,1 от рекомендуемой дозы и рекомендуемой дозе. В последнем 
случае Azotobacter все погибли, а с меньшими концентрациями 
наблюдался биостатический эффект.Таким образом, можно сделать вывод, 
что в течение месяца не происходило полного восстановления 
первоначальных свойств почвы от гербицида Раундап, поскольку 
численность микроорганизмов, а прежде всего их качественный состав 
значительно изменился.  

Микроорганизмы характеризуются неодинаковой способностью 
использовать различные соединения углерода для конструктивного и 
энергетического метаболизма. Для того, чтобы выяснить возможность 
роста микроорганизмов на глифосате в качестве источника углерода или 
фосфора и азота готовили жидкие минимальные питательные среды.  

Использовали два вида питательной среды, содержащей пептон и 
фосфаты, но без углеводов и содержащей углеводы, но без фосфора и 
азота. Гербицид в среде доводили до концентрации, рекомендуемой для 
применения, и добавляли к минимальным питательным средам. В качестве 
микроорганизмов применяли выделенные бактерии, микромицеты и 
актиномицеты на трех питательных средах: МПА, КАА и Сабуро и 
адаптированные к гербициду Раундап в течение месяца. Пробирки 
помещали в термостат на 2-3 суток и определяли, на каких средах 
микроорганизмы наиболее интенсивно используют пестицид. Образование 
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кислот в ходе роста микроорганизмов регистрировали по изменению рН 
среды.  

Получено, что микроорганизмы в контрольном эксперименте без 
пестицида не развивались. Однако в присутствии гербицида в 
рекомендуемой дозе в питательной среде все микроорганизмы растут. 
Следовательно, гербицид в рекомендуемой дозе на минимальной 
питательной среде может быть метаболизирован  адаптированными к нему 
микроорганизмами, т.е. они могут его использовать как энергетический 
субстрат. 

Возможность использования этими же микроорганизмами Раундапа в 
качестве источника фосфора изучали с помощью роста их в жидкой 
питательной среде с глюкозой. Проведенные эксперименты показали 
возможность использования Раундапа, как источника фосфора всеми 
выделенными и адаптированнми микрорганизмами. 

Наиболее мобильными и чувствительными микроорганизмами к 
Раундапу оказались бактерии. Поэтому исследовали возможность 
добавления к почве соломы и влияния этой добавки на развитие и 
сохранение видового разнообразия бактерий. Содержание соломы в почве 
варьировали от 0,5 до 2,5 %. Эксперимент с гербицидом проводили с 
одной дозой, равной 10 рекомендуемым дозам Раундап.  

В начальный период времени численность бактерий была примерно 
одинаковой во всех исследованных случаях. На 30-е сутки в почвенных 
образцах, обработанных 10 дозами и 10 дозами + 2,5% соломы, 
численность бактерий увеличилась, причем в большей мере в присутствии 
соломы. Но самое главное – видовое разнообразие бактерий значительно 
увеличилось – с 1-2 до 5-6 видов, т.е. увеличилось в 3-5 раз. 
Следовательно, можно сделать вывод, что пожнивная солома, вносимая 
вместе с гербицидами, улучшает состояние почвенного покрова 
агроценоза. 

Таким образом, применение гербицида Раундап в рекомендуемой дозе 
уменьшает численность, а прежде всего разнообразие всех представителей 
почвенного микромира: бактерий, актиномицетов и микромицетов. 
Наиболее чувствительными к воздействию гербицида являются бактерии, 
наиболее устойчивы к Раундапу – актиномицеты. Микроорганизмы почвы 
способны подвергать данный гербицид микробному разложению. 
Показана возможность использования Раундапа, как источника фосфора, 
так и углерода выделенными и адаптированными микроорганизмами. 
Пожнивная солома, вносимая вместе с гербицидами, снижает степень 
воздействия пестицида на микроорганизмы, а тем самым улучшается 
состояние почвенного покрова агроценоза, в меньшей степени нарушается 
его экологическое равновесие. 
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АНАЛІЗ ТА ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Н.Я. Перун 

Львівський національний аграрний університет, Україна 
 
Земельні ресурси використовують для досягнення широкого кола 

цілей, тому необхідно планувати й регулювати всі види їх використання на 
комплексній основі. У широкому плані мета полягає у використанні землі 
для тих видів господарювання, які забезпечують найбільшу користь і 
сприяють переходу до раціонального й комплексного ведення сільського 
господарства, враховуючи при цьому екологічні та соціальні аспекти. 

У вітчизняній та зарубіжній літературі достатньо уваги приділяється 
вивченню багатоаспектних питань раціонального землекористування, 
збереження, відтворення і використання природно-ресурсного потенціалу. 
Ці проблеми, зокрема, частково розглядаються у працях: І.К. Бистрякова, 
Т.П. Галушкіної, М.Д. Гроздинського, А.С. Даниленка, Д.С. Добряка, О.П. 
Канаша, М. Г. Ступеня, М.І. Лавейкіна, А.С. Лисецького, А.Г. Мартина, 
А.В. Мельника, С.О. Осипчука, А.М. Третяка, М.А. Хвесика, А. Я. 
Сохнича та інших вітчизняних і зарубіжних вчених [2]. 

Метою дослідження є оцінка структури земельного фонду Львівської 
області та аналіз основних причин нераціонального його використання.  

Земельний фонд області становить 2183,1 тис. га (3,6 % території 
України), із яких під сільськогосподарські угіддя відведено 1266,7 тис. га 
(58% території області) [1]. Структура земельного фонду області 
представлена на рис. 1. 
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Рис. 1 - Структура земельного фонду Львівської області 
 станом на 1.01.2012 р. 

 
Головним результатом земельної реформи в Україні стали 

структурні зміни у розподілі земель як за формами власності, так і за 
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кількістю землевласників та землекористувачів. У власності держави 
залишилась близько половини загальної площі країни. Значна частина 
продуктивних земель передана у приватну власність на землю. Це пояснює 
сучасний стан земель Львівської області, де в державній власності 
зосереджено 63,1% земельних ресурсів області, а у приватній – 36,9%. При 
цьому досі актуальним стоїть питання про розмежування земель державної 
та комунальної форм власності [1].  

Як показали дослідження, останнім часом спостерігається 
зменшення площ сільськогосподарських угідь за рахунок відведення їх для 
державних та громадських потреб. Найбільша кількість 
сільськогосподарських угідь розташована в Сокальському, Жовківському, 
Золочівському, Радехівському, Самбірському районах. Але 
землезабезпеченість в області найнижча в Україні – 0,47 га 
сільськогосподарських угідь на 1 мешканця (в Україні – 0,82 га), у тому 
числі – 0,31 га ріллі.  

У попередні роки в області було порушено оптимальне екологічно-
допустиме співвідношення площ ріллі, природних угідь, лісових і водних 
ресурсів, що призвело до максимально можливого залучення земель до 
використання. Як результат – за останнє 10-ліття ґрунти збідніли: вміст 
гумусу зменшився з 2,4 до 2,31%, у 2 рази збільшилися площі змитих 
орних земель (їх частка становить 22,5% всієї ріллі) при щорічному їх 
зростанні на 8 тис. га. 

В області нараховується 12,9 тис. га техногенно порушених земель, 
проте роботи з рекультивації щорічно не виконуються. Великі площі 
порушень припадають на Яворівське та Роздільське ДГХП «Сірка», ДК 
«Львіввугілля» і Львівське «Торфооб’єднання».  

Пошкоджено водною ерозією 169 тис. га ґрунтів, з яких у кризовому 
стані перебуває близько 92 тис. га, в катастрофічному – понад 40 тис. га. 
Найбільші площі земель в яких проявляється ерозія  спостерігаються у 
Перемишлянському (понад 50% від загальної площі сільгоспугідь), 
Старосамбірському, Турківському та Мостиському (40–50%) районах. 

У стані консервації сьогодні перебуває 19 га земель у 
Миколаївському районі, а також потребують консервації землі 
Бродівського та Яворівського районів. Найбільша кількість 
малопродуктивних земель, які вимагають рекультивації є в Сокальському, 
Самбірському і Буському районах. 

Згідно з даними державної статистичної звітності, станом на 1 січня 
2012 року площа порушених земель (землі під відкритими розробками, 
кар’єрами, шахтами та відповідними спорудами) на території області 
складає 11,8 тис. га, з них торфорозробки, які експлуатуються, – 1,6 тис. га, 
відкриті розробки (кар’єри, шахти, які експлуатуються) – 1,6 тис. га, 
відпрацьовані розробки (кар’єри, закриті шахти, терикони, які не 
експлуатуються) – 8,6 тис. га (рис. 2). 
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Рис. 2 - Порушені, відпрацьовані землі та їх рекультивація (тис. га) 

Цей факт, а також продовження процесу відведення земель для 
несільськогосподарських потреб, актуалізують проблему охорони і 
раціонального використання земельних ресурсів 

Проблема раціонального й ефективного використання земельних 
ресурсів в Україні, та й зокрема в області, дедалі більше ускладнюється у 
зв’язку з наростаючою комплексністю її характеру. На сьогодні рівень 
використання земель в Україні настільки критичний, що подальша 
деградація потенціалу земельних ресурсів може мати катастрофічні 
наслідки. 

Отже, на перспективу можна запропонувати такі заходи щодо 
вдосконалення системи раціонального використання земель Львівської 
області: 
• здійснити розмежування земель державної та комунальної власності; 
• провести зонування земель за напрямами дозволеного використання; 
• виконати консервацію деградованих та малопродуктивних земель; 
• здійснити обмеження руйнівного інтенсивного використання 

екологічно уразливих земель. 
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ПОМ’ЯКШЕННЯ ТА ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ВІД 
СУЛЬФАТІВ РЕАГЕНТНИМ МЕТОДОМ 

   
А.І. Петриченко, І.М. Трус, М.Д. Гомеля, д.т.н., проф. 

Національний технічний університет України                        
«Київський політехнічний університет», м. Київ, Україна 

 
В усіх регіонах України з гірничодобувною, нафтогазовою та 

хімічною галузями промисловості, на підприємствах чорної та кольорової 
металургії, в теплоенергетиці утворюються великі об’єми мінералізованих 
стічних вод внаслідок утворення стоків різних концентрацій, забруднених 
мінеральними солями. При цьому в породах, що видобуваються з шахт в 
більшості випадків присутній пірит та інші сульфіди, які окислюються та 
зумовлюють у стічних водах підвищений вміст сульфатів.. 

Одним з найефективніших методів очищення води від сульфатів є 
реагентний, що оснований на виділенні сульфатів у вигляді малорозчинних 
гідроксосульфоалюмінатів кальцію. При цьому використовують алюмінат 
натрію та хлориду або гідроксохлорид алюмінію, які зумовлюють 
вторинне забруднення води іонами натрію або хлоридами. При 
використанні гідроксосульфату алюмінію витрата вапна та коагулянту 
зростає більше як на 70 % через необхідність вилучення сульфатів, що 
вносяться з коагулянтом.  

Метою даної роботи було вивчення процесів очищення води від 
сульфатів  при одночасному її пом’якшенні без вторинного забруднення 
розчину, а також визначення оптимальних умов для ефективної 
демінералізації води.  

Воду обробляли вапном у вигляді суспензії, додавали до неї наважку 
металевого алюмінію у вигляді фольги та перемішували при температурі 
20ч25 єС. Було відмічено, що ефективність очищення зростає при 
збільшенні дози вапна та витрати металевого алюмінію. При цьому зростає 
жорсткість та лужність води, що обумовлено надлишком вапна, та 
відбувається значне пом’якшення води. Ступінь вилучення сульфатів сягає 
48ч86 %, а ступінь пом’якшення води сягає 55ч86 %. Ефективність 
вилучення сульфатів та ступінь пом’якшення   (85,6ч96,7 %) збільшуються 
при обробці води вуглекислим газом.  

Отже, запропонований метод дозволяє успішно вирішувати проблему 
реагентного очищення води від сульфатів та іонів жорсткості без 
вторинного забруднення води. Встановлено, що лімітуючою стадією 
процесу є дифузія розчину до поверхні металу, а ступінь вилучення 
сульфатів найкращий при температурі 20єС незалежно від початкової їх 
концентрації у воді. Залишкова жорсткість води знаходиться в межах 0,6ч1 
мг-екв/дм3, а лужність – 30ч40 мг-екв/дм3. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛА ШАХТНЫХ ВОД  
С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕПЛОВОГО НАСОСА 

 
Е.Л. Петрова, Е.А. Воробьев, к.т.н., проф. 

Автомобильно-дорожный институт Донецкого национального 
технического университета, г. Горловка, Украина  

 
Угольная промышленность характеризуется наличием 

возобновляемых источников энергии, к которым относится теплота 
шахтных вод, вентиляционных выбросов, хозяйственно-бытовых стоков и 
породных отвалов. Предприятиями отрасли ежегодно сбрасывается в 
открытые водоемы около 2,4 млрд.  м  шахтных вод, из которых около 50% 
являются нейтральными и температура по некоторым доходит до 25 оС.     
С этими водами в окружающую среду сбрасывается более 50 млн. ГДж 
низко-потенциальной теплоты, которая может быть, при благоприятных 
условиях, утилизирована. 

В 1995 году  был разработан рабочий проект применения тепловых 
насосов для утилизации низко-потенциального тепла хозяйственно-
бытовых стоков. Однако обещанные инвестиции для внедрения проекта 
так и не были выделены. 

Потенциальная возможность использования дешевого тепла шахтных 
вод и необходимость проведения исследований в этом направлении 
разработки технологии были созданы на уровне руководства шахт. 

Технология основана на использовании тепло-насосных установок, 
позволяющих трансформировать низкотемпературную возобновляемую 
природную энергию до более высоких температур, пригодных для 
использования. При этом действующий тепловой насос непосредственно 
на месте его работы не дает никаких вредных выбросов в атмосферу, что 
особенно важно для экологически неблагоприятных регионов. 

Тепловой насос - это устройство, позволяющее использовать энергию, 
накопленную в окружающей среде (грунт, водоем или воздух), на нужды 
нагрева (отопление, горячее водоснабжение, подогрев бассейнов и пр.) и 
охлаждения (холодоснабжение, кондиционирование). 

Существует три вида природных источников от которых возможен 
отбор накопленной тепловой энергии: тепло земных недр; тепло водных 
объектов; тепло воздушного бассейна. 

Теплонаносные системы теплоснабжения представляются одним из 
наиболее эффективных альтернативных средств решения проблемы. С 
термодинамической точки зрения схемы теплоснабжения на базе тепловых 
насосов в большинстве случаев являются даже более эффективными, чем 
от тепловой электроцентрали (ТЭЦ). 

Принцип работы  компрессионного теплового насоса сводится к 
следующему. В испарителе теплового насоса тепло невысокого 
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температурного потенциала отбирается от некоего источника низко-
потенциального тепла и передается низкокипящему рабочему телу 
теплового насоса. Полученный пар сжимается компрессором. При этом 
температура пара повышается и тепло на нужном температурном уровне в 
конденсаторе передается в систему отопления и горячего водоснабжения. 

Очевидно, что применение тепловых насосов особенно эффективно в 
случае использования воздушных систем или напольных систем водяного 
отопления, для которых температура конденсатора не превышает 35-40 оС. 
Все более широкое применение в последнее время находят системы 
отопления с применением современных теплообменников типа фанкойлов, 
характеризующихся высокими коэффициентами теплопередачи и 
соответственно допускающих использование теплоносителя с 
пониженными температурами. 

Таблица 1 - Объем откаченной воды 
Наименование 
предприятия 

Объем воды,  
тис м3/год 

Место сброса 

ГП «Артемуголь»: 
шахта им. Ленина 
шахта им. Гаевого 
 
 
шахта им. Румянцева 
 
 
шахта им. Калинина 
 
шахта им. Гагарина 
 
шахта «Комсомолец» 

4248 
 

2384 
 
 

2384 
 
 

2190 
 

8222 
 

1322,9 

р. Кривой Торец, балка 
«Железная» 
р. Бахмутка, р. Северский 
Донец, балка «Белая» 
 
р. Бахмутка, р. Сиверский 
Донец, балка «Белая» 
 
р. Лерань, р. Северский 
Донец 
р. Кривой Торец, балка 
«Железная» 
р. Кривой Торец, балка 
«Железная» 

ГП «Дзержинскуголь»: 
шахта им. Дзержинского 
шахта Южная 
шахта Южная 
шахта Торецкая 

 
2139,3 
1808 
171 
1795 

 
 
р. Кривой Торец 

 ГП «Ордженикидзеуголь»: 
шахта им. К. Маркса 
шахта Углегорская 
шахта Полтавская 

 
2500 
2759 
1876 

 
р. Садки 
р. Садки 
р. Булавин 
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Таблица 2 - Характерный состав шахтных вод  
Центрального района Донбасса 

№ п/п Наименование показателей Содержание, мг/дм3 

1 Взвешенные вещества 19,8 
2 БПК20 3,1 
3 Сухой остаток 1509,0 
4 Сульфаты 656,0 
5 Хлориды  75,0 
6 Азот аммонийный 0,06 
7 Нитриты  0,006 
8 Нитраты 0,38 
9 Фосфаты 2,5 
10 Нефтепродукты 2,8 
11 Фенол 0,1 
12 Железо общ. 0,29 
13 Кольбат 0,023 
14 Марганец 0,009 
15 Цинк 0,049 
16 Медь 0,007 
17 Хром (6) 0,004 
18 Никель 0,036 
19 Кадмий 0,001 
20 Ртуть  0,001 
21 Свинец 0,053 
22 ХПК 3,32 

 
Ключевым вопросом, от которого в значительной степени зависит 

эффективность применения тепловых насосов, является вопрос об 
источнике низко-потенциального тепла. Таким источником мог бы быть 
атмосферный воздух. Однако в зимнее время, когда тепловая нагрузка 
возрастает, его температура в наших природно-климатических условиях 
становится слишком низкой, чтобы обеспечить эффективную работу 
теплового насоса. 
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ОЦЕНКА АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ   
НА ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ РЕК ПСЕЛ И ВОРСКЛА 

 
В.В. Пилипюк, Н.С. Лобода, д.г.н., проф. 

Одесский государственный экологический университет, Украина 
 

Актуальность темы работы обусловлена необходимостью проведения 
оценки и анализа водно-ресурсного потенциала, а также экологического 
состояния трансграничных вод Украины, среди которых значительное 
место занимает  р. Днепр.  

В 1999 году был создан совет по экологическим проблемам Днепра. 
Усилия трех стран – Белоруссии, Украины и России - объединились для 
подготовки и выполнения международной программы «Экологическое 
оздоровление Днепра» в 1995 году. В рамках программы UNDP/GEF, а 
также программы JDRC (Канада) заложены теоретические основы 
создания бассейновой информационной системы реки Днепр.  

Реки Псел и Ворскла находятся в трансграничной зоне Россия-
Украина. Верхняя часть р. Псел находится в пределах Курской области 
России, р. Ворскла – Белгородской. Общее число гидрологических постов, 
находящихся на  водосборе р. Псел равно 12, из них в пределах России 
расположено два поста. Из 9 гидрологических постов, действующих в 
пределах водосбора р. Ворскла, на российской территории  находится три. 

Основными информационными характеристиками формирования 
экологического состояния рек являются величины заборов и сбросов 
объемов воды, а также величины стока в реке, которые преобразуются в 
количественные показатели, которые также называют характеристиками 
антропогенной нагрузки: 

а) показатель использования стока реки (gрс, %): 
 

%100gрс
cф

взаб
WW
WW

+
+

=   ;                                                                   (1) 

 
б) показатель безвозвратного водопотребления (gбс, %): 
 

%100gбс
ф

cвзаб
W

WWW ++
= ;                                                        (2) 

 
в) показатель поступления сточных вод в речную систему (gнс, %): 
 

%100gнс
ф

с
W
W

= ;                                                                              (3) 
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г) показатель сброса загрязненных вод в реку (gсб, %): 
 

%100gсб
ф

зв
W
W

= ,                                                                        (4) 

 
где Wзаб - объём воды, который забирают из реки (млн. м3);   
Wв - объём потерь речного стока благодаря отбору подземных вод, 

которые гидравлически связаны с речной системой (млн. м3); 
 Wф - фактический объём стока речки (млн. м3);  
 Wс - объём сброса воды в речную систему (млн. м3); Wсб -  объём 

сброса загрязненных вод (млн. м3). 
Рассмотренные первичные показатели трансформируют  в простые 

оценочные баллы с помощью специальной шкалы и на их основе 
рассчитывается сложный балл использования водных ресурсов: 

 
∑ == n

i iiIf1рсК                                                                                  (5) 
 
где Крс – комплексный показатель использования водных ресурсов;     

 fi –весовые коэффициенты, отражающие вклад того или иного вида 
использования водных ресурсов на экологическое состояние реки;               
 Ii – значение отдельных показателей использования водных ресурсов 
стока рек. 

Наибольший весовой коэффициент имеет сброс загрязненных вод, 
наименьший – данные о заборах и сбросах воды. На основании отдельных 
характеристик реки рассчитывают комплексный показатель, а потом по 
шкале сложных баллов устанавливают состояние использования её водных 
ресурсов. 

Целью работы является определение степени антропогенного влияния 
на основе показателей антропогенной нагрузки для российской и 
украинской частей водосборов р. Ворскла и р. Псел. 

Были оценены показатели антропогенной нагрузки для российской и 
украинской частей водосборов по данным за многолетний период. На 
основе показателей антропогенной нагрузки была выполнена оценка 
показателей экологического состояния рек Псел и Ворскла. При этом 
степень воздействия антропогенной нагрузки рассчитывалась с 
использованием информации о водопользовании и стоке рек  с российской 
и украинской частей водосбора. Так, при оценке о состояния р. Псел 
использовались данные о водности реки, основанные на измерении стока в 
створах: р. Псел – с. Крупец, р. Псел – г. Сумы, р. Псел – с. Запселье. 

 Состояние р. Псел в створе с. Крупец (Россия) оценивается как 
«хорошее». Антропогенная нагрузка на территории Украины возрастает за 
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счет сброса сточных вод. Но увеличение притока воды по мере 
возростания водосборной площади замедляет процесс загрязнения и 
экологическое состояние реки остается преимущественно хорошим по 
всей длине р. Псел (табл.). 

При оценке состояния р. Ворскла использовались данные о водности 
реки, основанных на измерении стока в створах: р. Ворскла – с. Козинка, р. 
Ворскла – с. Чернетчина, р. Ворскла – г. Кобеляки. 

Состояние р. Ворскла, определяемое по количественным показателям 
антропогенной нагрузки, значительно хуже, чем для р. Псел. В отличие от 
р. Псел значительные объемы сбрасываемых вод поступают в реку 
неочищенные (особенно в российской части водосбора). 

Состояние р. Ворскла в створе с. Козинка (Россия) оценивается, как 
«удовлетворительное». В дальнейшем за счет увеличения водности от с. 
Козинка до с. Чернетчина экологическое состояние р. Ворскла улучшается. 
На территории Украины состояние реки становится преимущественно 
«хорошим» (табл.). 

 
Таблица  – Комплексный показатель использования стока рек 

Псел Ворскла 

Крупец Сумы Зап-
селье Козинка Чернетчина Кобеляки Крс 

2,8 3 2,8 1,4 2,8 2,8 
Качественная 
характеристика 

состояния 
использования 

водных 
ресурсов 

 
 
 

д) 
хоро-
ший 

 
 
 
 
 

д) хоро- 
ший 

 
 
 
 
 

д) 
хоро-
ший 

 
 
 
 
 

г) удов- 
летвори-
тельный 

 
 
 
 
 

д)  
хороший 

 
 
 
 
 
 
 

д) 
хороший 

 
 
 
 
 
 
 

 
Таким образом, оценка состояния рек Псел и Ворскла, выполняемая 

на основе данных о использовании их водных ресурсов позволила сделать 
выводы о существенном влиянии водопользования на состояние р. 
Ворскла в пределах российской части водосбора, что обусловлено 
наличием сброса неочищенных вод. Экологическое состояние р. Ворскла 
улучшается при переходе в украинскую часть водосбора. 

Состояние р. Псел по длине реки практически не изменяется, 
оставаясь преимущественно хорошим. 

 

231



СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ 
ВОДЫ ЧЕРНОГО МОРЯ 

 
И.А. Погореловская, М.Г. Горличенко к.п.н., доц., С.В. Шевченко ст. преп. 

Одесский государственный экологический университет, Украина  
 

За последние два десятилетия был проведен целый ряд комплексных 
научных экспедиций, которые позволили получить принципиально новые 
знания об особенностях функционирования и динамики экосистемы 
Черного моря. Полученные результаты обработаны статистически и 
приведены как мониторинговые исследования гидрохимического режима 
северо-западного шельфа Черного моря  (СЗШЧМ) за период с 1990 по 
2005 годы. Для выявления основных закономерностей и изменчивости 
гидролого-гидрохимической структуры вод использован комплекс методов 
статистического анализа информации (Гідрологічні та гідрохімічні 
показники північно-західного шельфу, 2008).  

Студентами  ОГЭКУ в январе 2012 г. были проведены исследования 
основных параметров морской воды, которые были проанализированы в 
сравнении со среднестатистическими данными за 1990-2005 гг.: 
температура, соленость, растворенный в воде кислород, содержание 
биогенных элементов (нитратов, нитритов, фосфатов), кислотность воды 
(рН) и органолептические показатели морской воды. Цель проведенного 
исследования состояла в оценке влияния сброса сточных вод от станций 
биологической очистки «Северная» и «Южная», а также сбросов 
загрязненных дренажных и других возвратных вод по системе штолен, 
расположенных  вдоль побережья Одессы от мыса Лонжерон до мыса 
Большой Фонтан (табл.).  

 
Таблица  - Результаты исследований  воды морской,  

отобранной из приповерхностного слоя у береговой линии  
Среднестатистические данные, 

январь 1990-2005 гг. 
Параметры 

морской воды 
Полученные 
результаты, 
январь 2012 г. минимум максимум средние

Температура 7,0 -0,86 +8,6 +3,89 
Солёность,  ‰ 18,52 10,88 18,71 14,8 
Кислород 
растворенный, мл/л 7,61 6,63 11,09 8,86 

Кислород 
растворенный в % 89,1 86,4 115,4 100,5 

рН 7,92 8,15 8,65 8,40 

Фосфаты, мкг/дм3 49,5 0,01 62,5 31,25 
Нитриты,  мкг/дм3 1,5 0,01 17,7 8,85 
Нитраты,  мкг/дм3 27,2 0,01 447,0 223,5 
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Как видно из табл., содержание О2 в морской воде у поверхности  

составляет  7,61 мл/л, что соответствует среднестатистическим 
показателям – 8,86 мл/л. Согласно среднестатистическим данным,  зимой и 
весной концентрация О2 колеблется в пределах 6,63-11,09 мл/л. Таким 
образом, зимой в морской воде в целом сохраняются свойственные ей 
особенности пространственно-временного распределения растворенного 
кислорода. Также можно заметить, что незначительные концентрации О2 
наблюдаются при небольшом понижении температуры морской воды, что 
можно объяснить снижением активности фотосинтеза в зимний период. 

В результате исследований было определено, что понижение 
солености морской воды, которое наблюдается последние 50 лет, 
соответствует статистическим данным.   

Снижение температуры морской воды в течение все года является уже 
устойчивой тенденцией, которую можно объяснить преобладанием северо-
восточных ветров в этом регионе. 

 Показатели кислотности (рН) соответствует статистическим данным. 
В приповерхностном слое воды  водах содержание нитратов и 

нитритов поддается сезонному и суточному колебанию и варьирует, как 
правило, в широких пределах. Многолетние исследования показывают, что 
среднестатистическое содержание NO3

- СЗШЧМ  0,01 - 447,0 мкг/дм3, 
полученное в результате проведенных на практике исследований показало 
27,2 мкг/дм3, что характерно для января. Содержание NO3

-   зимой 2012 г. в 
нашем исследовании минимальное и составляет 1,5 мкг/дм3, что  
существенно меньше среднестатистических показателей.  

Результаты исследования концентрации PO4
3- в морской воде 

подтверждают общую тенденцию повышения их среднего содержания 
даже в зимний период, что составило 49,5 мкг/дм3. Как видим, количество 
PO4

3-  несколько увеличено, что можно объяснить влияние дренажных вод. 
Соединения азота в морской воде находятся в виде ионов  аммония, 

нитрата и нитрита. В совокупности с PO4
3-  они  способствуют активному 

фотосинтезу и развитию растительности в весенне-летний период, но с 
другой стороны, вызывают такие негативные явления как эвтрофикация и 
даже токсическое воздействие на живые организмы (В.Д. Корж, 1991). 
Дренажные воды следующим образом влияют на экосистему Одесского 
залива: усиливают процессы эвтрофикации за счет большого количества 
биогенных элементов; периодически снижают солёность воды в 
акваториях пляжей со сниженным водообменном до критических значений 
для определённых гидробионтов; загрязняют море комплексом 
химических веществ. 

Проведенные исследования показали, что состояние морской воды в 
январе 2012 г. отвечает среднестатистическим по всем показателям, кроме 
содержания фосфатов, которые завышены даже в зимний период. 
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ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗОНУВАННЯ АЗОВСЬКОГО УЗБЕРЕЖЖЯ 
УКРАЇНИ З МЕТОЮ УДОСКОНАЛЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
 

Л.С. Полищук, А.І. Волков, к.г.н., доц 
Одеський державний екологічний університет, Україна 

 
Складність географічних, економічних, демографічних та інших 

характеристик і особливостей території країни вимагає відповідної 
системи планування територіального розвитку. Така система не може бути 
простою, і отже необхідно розробляти підходи комплексного управління 
досліджуваної територій, в рамках даної роботи прибережною зоною. 

В даний час в Україні діє значна кількість законів і підзаконних актів, 
кожен з яких регулює той чи інший аспект правовідносин. В цілому, 
нормативно-правову базу, якою регулюються питання планування та 
використання територій в Україні, можна вважати достатньою і 
адекватною сучасним потребам. 

Нормативно-правова база, що забезпечує регулювання використання 
природного потенціалу приморських територій, представляється 
достатнім, хоча і вимагає уточнень і вдосконалення. 

Що стосується господарського використання, то воно має суттєві 
особливості, про які докладно йшлося вище. Один з найбільш істотних 
аспектів управлінських підходів до використання прибережної зони 
стосується інтегрованого управління прибережною зоною (ІУПЗ) 
Враховуючи реальну ситуацію, яка розвивається в Україну, схема 
впровадження ІУПС виглядає занадто ідеалізується і навряд чи може бути 
реалізована без спонукальних чинників, тому необхідно запропонування 
комплексної системи оцінки територій, що може бути зручним 
інструментом для формування стратегії сталого розвитку прибережної 
зони української частини Азовського моря. 

До основних переваг запропонованої схеми слід віднести: 
1) районування прибережної зони дозволяє абстрагуватися від 

неоднорідних фізико-географічних і соціально-економічних 
характеристик, переходячи до однозначної кластеризації територій; 

2) даний підхід може бути підставою для виділення пріоритетів 
комплексного управління прибережною зоною, і обґрунтуванням для 
виділення коштів на проведення додаткових польових досліджень для 
террторій , що відносяться до перших кластерів. 

3) результати даного зонування можуть розглядатися в якості 
рекомендацій, що стосуються внесення змін в існуючий процес 
регулювання використання природного потенціалу приморських 
територій. 
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ЗАЩИТА БЕТОНА ОТ БИОПОВРЕЖДЕНИЯ  
В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ  

 
Т.К. Пономаренко, Е.Н Гончарова, к.б.н., доц. 

Белгородский государственный технологический университет 
имени В.Г. Шухова, Белгород  

 
Проблема биоповреждений – одна из самых древнейших и актуальных 

научно-технических проблем, которая требует своего решения.                    
В современном строительстве применяется более 4 млрд. м3 в год бетона и 
железобетона. Их широкое использование объясняется объективными 
факторами, главными из которых являются уникальность физико-
механических свойств, удовлетворение архитектурных требований при 
проектировании зданий и сооружений различного функционального 
назначения; практически неисчерпаемые запасы природного, в том числе и 
местного, сырья для их производства с возможностью замены ее 
техногенными отходами различных отраслей промышленности, в том 
числе и собственными; сравнительно низкая энергоемкость исходных 
материалов и технологических процессов изготовления бетона и 
железобетона и конструкций из них; благоприятные эколого-
экономические показатели производства и применения бетона и 
железобетона по сравнению с другими взаимозаменяемыми материалами. 

Однако, в ряде случаев в условиях окружающей среды или на 
производстве конструкции из бетона оказываются недостаточно 
долговечными и выходят из строя через годы, а в некоторых случаях и 
месяцы. Следовательно, актуальной становится концепция экологической 
оценки строительных материалов и рационального их выбора с точки 
зрения экологической безопасности для окружающей среды и их 
долговечности. 

Под долговечностью, прежде всего,  понимают способность 
материала сохранять работоспособность, т.е. состояние, при котором он 
способен выполнять заданные функции, сохраняя значение определенных 
параметров в пределах, установленных нормативно-технической 
документацией. В значительной степени это свойство определяет 
эффективность использования тех или иных материалов. На этапе 
проектирования необходимо определить срок службы различных 
материалов и всего здания, т.е. оценить долговечность сооружения в 
эксплуатационных условиях. 

Показатель долговечности — комплексный и включает в себя 
стойкость к воздействию температур, к замораживанию — оттаиванию, 
ультрафиолетовому облучению, влиянию рН-среды, морозостойкости, 
устойчивости к биоповреждению. Кроме того на долговечность 
материалов прежде всего влияют комбинированные условия внешней 
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среды. В реальных условиях разрушение происходит от воздействия 
солнечного света, воды, низкой температуры, перепада температур, 
изменения влажности и от комплексного воздействия, связанного с 
заселением строительных материалов живыми организмами. Длительное 
воздействие этих факторов приводит к потере массы, снижению физико-
механических свойств и морозостойкости, эксплуатационных показателей.  

Высокий показатель долговечности означает, что материал долго 
сохраняет основные свойства и имеет больший срок использования до 
ремонта. Благодаря продлению периода использования материала нагрузка 
на окружающую среду на этот период уменьшается, снижается количество 
природных ресурсов, необходимых для замены вышедших из службы 
конструкций. Необходимо, чтобы долговечность материалов отдельных 
строительных узлов всегда соответствовала жизненному сроку всего 
здания. Кроме того важно проводить экологическую оценку новых 
строительных материалов. По результатам такой оценки нежелательными 
к использованию могут стать даже такие материалы, которые уже прошли 
гигиеническую сертификацию. Поскольку экологические стандарты 
ориентированы, в основном, на здоровье человека. Критерием запрета 
является наличие в их составе и в определенных концентрациях веществ 
опасных для человека. 

В условиях неуклонно возрастающего антропогенного давления на 
урбанизированных территориях интенсивно развиваются процессы 
биоповреждения строительных конструкций, которые являются 
основными, приводящими к снижению прочностных характеристик 
несущих конструкций и материалов. Этот процесс прежде всего 
проявляется в результате видимых и незаметных проявлений, а именно в 
следствии плесневения, окрашивания, обрастания, ухудшения свойств и 
разрушения. Процессы биодеградации, которые зависят как от состава 
бетона, а именно от состава и свойств компонентов, состояния 
поверхности, наличия загрязнений и степени старения, так и от 
окружающей среды, в которой они находятся. Виновниками 
биоповреждений цементных бетонов являются микроскопические грибы, 
бактерии, зеленые водоросли и другие организмы, а также их скорость 
роста, состав метаболитов, концентрация агрессивных веществ и 
длительность воздействия.  

В биокоррозии строительных материалов участвуют разнообразные  
микробы - нитрифицирующие, сероокисляющие, железо- и марганец-
окисляющие бактерии, микроскопические грибы, водоросли и др. 

Микроорганизмы запускают процессы биоповреждения в различных 
материалах посредством своих продуктов жизнедеятельности (кислот, 
щелочей, ферментов и других агрессивных веществ), которые, 
взаимодействуя с веществами, входящими в  строительные материалы 
разрушают связующие растворы, кирпич, горные породы, бетон, 
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металлоизделия и другие элементы строительных конструкций. Благодаря 
очень малым размерам микроорганизмы имеют относительно большую 
поверхность контакта со средой обитания, что определяет не только их 
суперэффективную биохимическую деятельность во множестве 
элементарных процессов почвообразования, но и  обуславливает их мощь 
как биодеструкторов материалов и конструкций инженерных  сооружений. 

Микробиота почвы является основным источником биодеструкторов. 
Процессу биокоррозии материалов способствуют перепады температуры и 
относительной влажности воздуха, что в свою очередь вызывают 
увлажнение строительных материалов и образование конденсата на их 
поверхности. Загрязнение воздуха оксидами азота, серы, углерода, 
хлоридами и сажей создает условия для атмосферной коррозии. Используя 
перечисленные вещества в качестве источника питания, микроорганизмы 
существенно ускоряют процесс коррозии. 

На кафедре промышленной экологии БГТУ им. В.Г. Шухова 
проводилась научно-исследовательская работа по изысканию средств 
химической защиты строительных материалов от биоповреждения для 
того, чтобы продлить срок службы бетонных конструкций и избежать 
техногенных аварий. В качестве биоцидов исследовали катионные 
поверхностно-активные вещества, суперпластификаторы, различные 
техногенные отходы. Кроме того исследовали влияние введенных добавок 
на тест-организмы с целью определения  экологической безопасности 
строительных материалов. 

Апробированные добавки в определенной концентрации вводили в  
строительные материалы, и проверяли возможность защиты их данными 
биоцидами от коррозионных изменений. Экспериментальные 
исследования проводили в лабораторных условиях. 

Строительные материалы, которые продемонстрировали большую 
устойчивость в окружающей среде, затем исследовали на их воздействие 
на наиболее чувствительные живые организмы: инфузории, дафнии, 
зеленые водоросли и др. Если данные добавки не оказывали никакого или 
лишь минимальное действие, сравнимое с воздействием контрольных 
образцов строительных материалов, то делали вывод, что введенные 
добавки не ухудшают состояния окружающей среды. Такие строительные 
материалы с биоцидными добавками приобретают дополнительные 
свойства, способствующие их долговечности и стойкости к агрессивным 
факторам внешней среды. Большая защищённость строительных 
сооружений позволит увеличить срок эксплуатации новых строительных 
материалов и предотвратить загрязнение окружающей среды продуктами 
коррозии в результате аварийных ситуаций. Кроме того применение 
добавок из отходов позволит частично утилизировать отходы.  
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МОРФОЛОГІЧНИЙ СКЛАД СМІТТЄЗВАЛИЩ  
ТА ЇХ ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ 
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Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Україна 
 

Однією із найгостріших екологічних проблем України є поводження із 
твердими побутовими відходами (ТПВ). ТПВ накопичують на 
сміттєзвалищах та полігонах. Однак, дані об’єкти згубно впливають на 
довкілля забруднюючи при цьому прилеглі території, повітря, ґрунти, 
водойми тощо. Всього в нашій державі 4500 сміттєзвалищ та полігонів 
загальною площею майже 7,8 тис. га, 22% з яких не відповідають нормам 
екологічної безпеки, тобто є осередками забруднення довкілля.  

Сміттєзвалища у східних регіонах мають високий вміст будівельних 
відходів, металургійних шлаків, дорожнього насипу, відпрацьованого 
асфальту (29,2% проти 6% у регіоні Західного Лісостепу), а також 
полімерів (8,3% проти 4,5% у регіоні Західного Лісостепу) та металів (2,5% 
проти 0,05% у регіоні Західного Лісостепу). Найменше виявлено 
паперових відходів (5,9% проти 25% у регіоні Західного Лісостепу та 35% 
у Центральній Україні) та деревини (1,1% проти 3% у регіоні Західного 
Лісостепу та 4-7% у Центральній Україні). У центральному регіоні 
України сміттєзвалища мають усереднені показники. Полігони ТПВ 
Західного Лісостепу характеризуються високим вмістом битого скла 
різного походження (8% проти 6% у центральних областях та 7,4 сходу 
України), каміння (5% проти 1,1% на сході). Відзначається високий вміст 
харчових відходів (40%), текстилю (5%). Позитивним явищем для даних 
насипів є мінімальний вміст деревини (3%), металів (0,05%) та дорожньо-
будівельних відходів (6%). Таким чином, полігони твердих побутових 
відходів Західного Лісостепу України мають незначний вміст деревини, 
металів, будівельних відходів. Високий вміст целюлози, харчових відходів 
досліджуваних полігонів сприяють утворення гумусу та органічних 
речовин. Найбільш прийнятним способом запобігання та ліквідації 
негативних явищ, які спричиняють сміттєзвалища є фітомеліорація. З 
метою оцінки придатності поверхні полігонів ТПВ для проведення 
фітомеліоративних заходів необхідно визначити видовий склад 
рослинності, густоту та повноту деревостану (за умови розвитку деревних 
порід), що вже розвивається унаслідок природного заростання. Видовий 
склад рослинності, що бере участь у природному заростанні МПК 
«Збиранка» досліджено у роботі В. Снітинського (2010). Встановлено 
видовий склад рослинності на трьох антропогенних терасах: верхній, 
середній і нижній. 
1. . 
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Відомо, що основним джерелом надходження радіонуклідів до 
організму людини є продукти харчування, які вирощуються на 
забруднених територіях підсобних господарств, а також дари лісу 
формуючи наступний ланцюг переходу: ґрунт – культурні та лікарські 
рослини, лісові ягоди, гриби – організм людини. Формування дозових 
навантажень на сільське населення можливе і в разі перорального 
надходження радіонуклідів з молоком та м'ясом, де критичною ланкою 
виступають природні луки і пасовища, а до ланцюга живлення додається 
ще одна ланка – продукція тваринництва. Отже, дослідження екологічного 
стану сільськогосподарських угідь та розробка заходів з його поліпшення є 
актуальним і своєчасним. 

Наші дослідження базуються на опрацюванні результатів агрохімічної 
паспортизації полів та земельних ділянок, що проводиться кожні 5 років 
Рівненським обласним державним проектно-технологічним центром 
охорони родючості ґрунтів і якості продукції «Облдержродючість». 

Обстеження одного з найбільш забруднених районів Західного 
Полісся – Зарічненського, де 
радіаційний фон становить 0,07-
0,17 мкЗв/год, показали 
неоднорідність забруднення 137Сs 
територій різних сільських рад. 
Так, за результатами 9-го туру 
агрохімічної паспортизації 
сільськогосподарських угідь, що 
проводили у 2010 році видно, що 
найбільш забрудненими є 
сільськогосподарські угіддя 
Сенчицької та Морочненської 
сільських ради, де щільність 
забруднення ґрунту 137Сs 
переважає гранично допустимі 
рівні (37 кБк/м2 <….), рис. 1. 
Ґрунти ріллі Сенчицької (39,85 
кБк/м2), Серницької (39,26 кБк/м2) 
та Морочненської (38,53 кБк/м2) 
сільських рад; ґрунти пасовищ – 

Кутинської (52,01 кБк/м2) та Локницької (53,58 кБк/м2) сільських рад; 
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ґрунти сінокосів – Кутинської (61,71 кБк/м2 ), Неньковицької (47,43 кБк/м2) 
та Сенчицької (45,85 кБк/м2 ) сільських рад є найбільш забрудненими [4]. 

Як відомо, ґрунт являються першою ланкою у біогеохімічних потоках 
міграції радіонуклідів. На сьогоднішній час найбільш забрудненими 
являються ґрунти природних лук і пасовищ, що пов’язано із наявністю 
дернини, яка складається з щільно зімкнутих надземних стебел, листків і 
підземних органів завдяки чому, вона здатна депонувати в собі велику 
кількість радіонуклідів. В результаті накопичення дернина стає основним 
джерелом переходу радіонуклідів у лучну рослинність, а самі луки – 
критичною ланкою при формуванні дозового навантаження на сільське 
населення [2, 3]. За даними Рівненської обласної, санітарно-
епідеміологічної станції, що проводить паспортизацію молока населених 
пунктів, у Зарічненському районі з 50-ти обстежених населених пунктів 
2011 році перевищення вмісту 137Сs у молоці зустрічається у 15-ти 
населених пунктах, що належать до Серницької, Кухітсько-Вільської, 
Борівської, Кухченської, Дібрівської та Сенчицької сільських рад.   

Відповідно до державних гігієнічних нормативів «Допустимі рівні 
вмісту радіонуклідів 137Сs та 90Sr у продуктах харчування та питній воді» 
сире товарне молоко для промислової переробки (крім продуктів дитячого 
харчування), не повинно містити цезію більше 100 Бк/л [1]. Найбільша 
середня питома активність молока у населених пунктах Серницької 
сільської ради, максимальні показники вмісту 137Сs у молоці досягали 347 
Бк/л (с. Бір) та  251 Бк/л (с. Серники), що у два і навіть у три рази 
перевищують допустимі рівні. Із наведених даних випливає, що немає 
прямої залежності між питомою активністю молока та рівнем забруднення 
ґрунту. До факторів, що впливають на вміст 137Сs у молоці можна віднести: 
відмінність в ботанічному складі травостою і відповідно, різну будову та 
розподіл у ґрунтовому профілі кореневих систем рослин, властивості 
різних типів ґрунтів (гранулометричний і мінералогічний склад, вміст 
органічної речовини, кислотність, вологість) та водний режим ґрунту. 

Переважаючими типами ґрунтів на території Серницької та 
Морочненської сільської ради являються дернові глеєві осушені супіщані,  
торф’яно-болотні і торф’яники мілкі осушені ґрунти. Ці ґрунти 
здебільшого характеризуються кислою реакцією, а також низьким вмістом 
органічної речовини. Щільність забруднення 137Сs різних типів ґрунтів 
сінокосів та пасовищ Серницької та Морочненської сільських рад показано 
на малюнку 2. Найбільш забрудненим у Серницькій сільські раді є 
торф’яно-болотні і торф’яники мілкі осушені та дернові неглибокі глеєві 
глинисто-піщані типи ґрунтів; у Морочненській сільські раді - дерново-
підзолисті глейові осушені піщані, дернові глеєві осушені супіщані та 
легкосуглинкові типи ґрунтів [4]. Тому, відмінність між питомою 
активністю молока даних сільських рад можна пояснити високою 
щільністю забруднення 137Сs різних типів ґрунтів. 
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146 торф’яно-болотні і торф’яники мілкі осушені; 151 торф’яники сереньоглибокі і 
глибокі слабко- і середньорозкладені, осушені; 153 торф’яники сереньоглибокі і 
глибокі сильно розкладені, осушені; 177б дернові неглибокі глеєві глинисто-піщані;    
1а дерново-приховано підзолисті і дернові слаборозвинені ґрунти на перевіював;         
5а дерново-підзолисті піщані на піщаних відкладах; 27а дерново-підзолисті глейові 
осушені піщані; 27б дерново-підзолисті глейові осушені глинисто-піщані;                    
146 торф’яно-болотні і торф’яники мілкі осушені; 151 торф’яники сереньоглибокі і 
глибокі слабко- і середньорозкладені, осушені; 153 торф’яники сереньоглибокі і 
глибокі сильно розкладені, осушені; 179б дернові глеєві осушені глинисто-піщані;    
179в дернові глеєві осушені супіщані; 179г дернові глеєві осушені легкосуглинкові 

Рис. 2 - Щільність забруднення 137Сs ґрунтів сінокосів і пасовищ 
Серницької та Морочненської сільських рад, кБк/м2: 

 
Таким чином, після 26 років з дня аварії на ЧАЕС 

сільськогосподарські угіддя залишаються і надалі забрудненими. На 
території Зарічненського району є сільські ради де, щільність забруднення 
ґрунтів 137Сs перевищує гранично допустимі рівні і тому вони є 
непридатними для вирощування культурних рослин та випасання худоби.  
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МОЖЛИВОСТІ  СТВОРЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО 
ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ НА ТЕРИТОРІЇ НАВЧАЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА  «ДОКУЧАЄВСЬКЕ» 
 

Д.М. Приходченко, К.В.Главацька, М.О. Горін, д.б.н., проф. 
Харківський національний аграрний університет  

імені В.В. Докучаєва, Україна 
 

Оприлюднена з нашою участю на телебаченні проблема деградації 
земель, зокрема на території навчального господарства  «Докучаєвський» 
Харківського національного аграрного університету (ХНАУ) імені В.В. 
Докучаєва, несподівано для авторів отримала широкий розголос серед 
громадськості. Як один з найбільш перспективних варіантів вирішення цієї 
чи не найгострішої з екологічних проблем сьогодення нами було зроблено 
пропозицію: з метою розширення природно-заповідного фонду 
Харківської області  надати статус регіонального ландшафтного парку 
(РЛП) території навчальному  господарству  «Докучаєвське».  

Тут на даний момент вже сформовані й функціонують на околиці 
міста-гіганта Харкова унікальні й екологічно привабливі об’єкти, зокрема 
«Рязанова балка» і суміжний з нею «Ковиловий степ». Вони розташовані в 
межах землекористування навчального господарства  ХНАУ є типовими 
представниками ландшафтних лучно-степових екосистем: з рідкісними, 
зникаючими та ендемічними видами трав’янистих рослин, притаманних 
Середньоруській провінції Лісостепу, занесених на пропозицію науковців 
університету до природно-заповідного фонду (ПЗФ) України у складі 
Галицько-Слобожанського екокоридору національної екомережі.  

Як витвір біосфери, «Рязанову балку» відрізняє значне біорозмаїття: 
більше 170 видів рослин з 24 сімейств, у т.ч. з фітотерапевтичними 
властивостями, яке маркує тут унікальні фітоценози перехідного типу – від 
схилових фрагментів сухого степу до зволожених (болотистих) луків.  Свої 
екологічні ніші тут зайняли немало класичних червонокнижників та 
зникаючих рослин – сон український, півонія вузьколиста, адоніси 
весняний та волзький, дивина чорна, багато лікарських, нектаро- та 
пергоносних рослин; рідкісні анемона лісова, істод сибірський, 
ломоносцільнолистий, гіацинтик бліднуватий, касатик низький, 
птицемлечник Гуссона, ковила волосиста, астра степова, астрагал, 
грудниця шерстиста, залізняк колючий, цибулі жовтіюча та гусяча та ін. 
представники лучних різнотравно-злакових степів.   

Значне флористичнерізноманіття заказника зумовлює багатократну, 
притаманну лучним степам,зміну аспектів з їх надзвичайною красою. Є тут 
і дерев’янисті рослини – невеликі острівці на схилах та у верхів’ї балки, у 
саду, який прилягає до неї, та в лісосмугах – переважно дуб звичайний, 
береза, липа, ясен високий, клен польовий, груша звичайна, абрикос і 
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чагарники (бересклет, акація жовта, свидина кроваво-червона, жимолость 
татарська). 

Рослинне (загалом біологічне) розмаїття заказника «Рязанова балка», 
передусім його рідкісні та зникаючі види на раритетних цілинних ґрунтах 
на схилах різних експозицій, крутизни та форми, піщане підґрунтя з 
підземними водами – усе це надає даному об’єкту ПЗФ неповторної 
значимості не стільки у господарському, як у науково-пізнавальному, 
естетичному та інших аспектах, у т.ч. й екоетичному. Такі унікальні 
витвори біосфери як «Рязанова балка» є вкрай вразливими і потребують 
особливої турботи людини як еталони незайманої лісостепової природи.  
Однак, те, що нині відбувається з балкою та прилеглою нерозораною 
заплавою р. Роганка, а саме – пожежі, вирубки дерев,інакше як екоцидом 
не назвеш. Власне, це й підштовхнуло студентів екологів-волонтерів 
агроунівеситетуна широке обговорення на телебаченні екоетичних шляхів 
попередження подібних проявів екоциду.  

В заплаві р. Роганка збереглися значні площі нерозораних 
алювіальних ґрунтів. На еродованих крутосхилах силами студентського 
загону волонтерів-екологів ХНАУ вирощено й доглянуто лісові 
насадження у «Зоні відпочинку», а також створено «Перлину Лісостепу – 
дендропарк ХНАУ», занесений до реєстру ПЗФ. «Дедропарк ХНАУ» 
заслуговує надання статусу національного ботанічного саду з відповідним 
штатами науковців та фінансуванням – тут слід розвернути екологічну 
діяльність за міжнародними програмами й перспективними екологічно 
орієнтованими проектами. 

Реально мова може йти про створення РЛП «Рогань» 
(«Докучаєвський»), який за своїм статусом буде виконувати функції 
природоохоронної та рекреаційної установи місцевого чи регіонального 
значення. Створення такої установи має переслідувати мету збереження в 
природному стані типових або унікальних природних комплексів та 
об’єктів, а також забезпечення умов організованого відпочинку населення 
(наголосимо – без вилучення земельних ділянок, водних та інших 
природних об’єктів у їхніх власників,користувачів). 

Площа навчального господарства  «Докучаєвський» складає більше 
3000 га, до яких слід додати (в разі створення РЛП) прилеглі території 
колишнього радгоспу «Тернівський» та інші ґрунтові, геоботанічні та інші 
природоохоронні об’єкти, що охоплюють ключові, транзитно-об’єднуючі, 
буферні, відновлювальні території долинно-ландшафтних екосистем в 
межах Слобожанського відтинку Галицько-Слобожанського екокоридору. 
Території й об’єкти ПЗФ не лише можна, але й слід використовувати для 
виробництва продовольчої продукції найвищого ґатунку в екологізованих 
підприємствах поліфункціонального призначення. Так, яруги й балки з 
еродованими ґрунтами та виходами порід стають осередками притулку й 
розмноження тварин, збереження біорозмаїття й екологічної стабілізації 
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території. Це одразу ж зацікавить місцеві адміністрації та 
землегосподарників, оскільки подібні осередки ПЗФ мають як 
екосоціальне, так і загальногосподарське значення, а відтак можуть 
отримувати й позабюджетну фінансову й матеріальну підтримку від 
інвесторів, спонсорів, підприємців, меценатів, зацікавлених у таких 
спрямуваннях суспільної діяльності, як достовірна оцінка земель, їх 
охорона та раціональне використання в якості головного компоненту 
природних ресурсів і нашого головного національного багатства.  

Пропонуємо включити до регіонального парку нові категорії 
заповідних територій: 

•  комплексні біодинамічні заказники, адаптовані до долинно-
ландшафтного принципу розширення ПЗФ, депотрібно виробляти 
екобезпечну біопродукцію без пестицидів, що сприятиме реставрації 
природних компонентів навколишнього середовища, наприклад під 
лучними травостоями кормового призначення; 

•  історико-культурні заповідники на землях, пов’язаних з 
історичними подіями та особистостями (на Слобожанщині це: садиби 
Нобелевського лауреата І.І. Мечнікова, аграрного міністра в уряді 
П. Скоропадського, «українського Столипіна» В.Г. Колокольцова; 
російського художника І.Ю. Рєпіна; українського філософа Г.С. Сковороди 
та ін.).  

У господарську практику в межах долинних екосистем рекомендуємо 
запроваджувати екоетичні принципи природокористування: стимулювання 
такої суспільної діяльності, як охорона й раціональне використання 
природних, передусім ґрунтово-земельних ресурсів;забезпечення 
просторового розвитку конкретної території у напрямку збереження та 
примноження ландшафтно-біоекологічного різноманіття; перешкоджання 
деградації долинно-ландшафтних екосистем;гармонізація стосунків 
людини з оточуючим її природним навколишнім середовищем. 

Автори пропозиції розраховують на підтримку адміністрацій та 
землекористувачів міждержавного, державного, регіонального та 
місцевого рівнів. Вона є привабливою для держадміністрацій, 
муніципальних органів влади та землекористувачів, оскільки 
запропоновані екоетичні засади землекористування й охорони ґрунтово-
екологічного біорозмаїття в осередках ПЗФ дають змогу отримувати 
високо ціновану екобезпечну продукцію і бути економічно привабливими 
для інвесторів та авторів інноваційних проектів. 

Пропозиція виявляє нові, невраховані в традиційних проектах і 
моделях способи облаштування земель ПЗФ, які легко трансформувати не 
лише в заповідні, але й у ресурсні ділянки, наприклад у межах 
деградованих ландшафтів, які з екоетичних позицій є осередком заселення 
різноманітними видами біоти – екологічних стабілізаторів території. 
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СХОЖІСТЬ НАСІННЯ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ  
В РІЗНИХ АГРОТЕХНІЧНИХ УМОВАХ 

 
М.В. Приходченко, І.М. Соколовська к.с.-г.н., доц. 

 Луганський національний університет ім. Т. Шевченка, Україна  
  

Основним складовим елементом продуктивності, який визначає  
рівень врожайності озимої пшениці, є густота продуктивного стеблостою, 
яку  спочатку визначає польова схожість. Після появи сходів пшениці 
набір можливих агроприйомів підвищення її врожайності різко звужується. 
Для отримання своєчасних і сильних сходів потрібної густоти та  польова 
схожість насіння – найважливіший фактор, тому що зниження польової 
схожості на 1% призводить до зниження врожайності озимих на 1 - 1,5 %. 

Порівняно високу польову схожість (76% і 78%) перших двох строків 
сівби у 2010 році  (оптимальний, та раніше оптимального строку для 
Свердловського району Луганської області) можна пояснити 
сприятливими гідротермічними умовами у жовтні випало 91мм опадів, а 
середня температура повітря становила +11°С. Зниження схожості (69 %) 
при сівбі в останній термін (пізніше оптимального строку)  можна 
пояснити різким зниженням температури повітря в період проростання 
насіння, внаслідок чого сталося пліснявіння насіння, виснаження 
проростків, що в підсумку призвело до зниження життєздатності сходів і 
навіть до їх загибелі.  

Внаслідок пошкодження сходів озимої пшениці, особливо на фоні 
ранніх строків сівби, густота посіву протягом осінньої вегетації 
змінювалася.  

Перед відходом в зиму кількість рослин на фоні строку сівби пізніше 
адаптивно-оптимального зменшилася  на 25 шт./м² і склало всього 392 
рослини на 1 м². При терміні сівби раніше адаптивно-оптимального 
густота стояння рослин перед відходом в зиму зменшилася на 12 рослин на 
1 м² і на 20 рослин при адаптивно-оптимальному і склала, відповідно, 444 і 
450 рослин на  1 м². При адаптивно-оптимальних строках сівби спільна 
обробка вітавакс + базудин не призвела до значного підвищення 
виживаності рослин до зими. При терміні сівби раніше адаптивно-
оптимального спільна обробка протравлювачем і інсектицидом кілька 
підвищувала виживання рослин внаслідок меншого пошкодження сходів 
шкідниками та пліснявіння насіння.  

Рослини пізніше адаптивно-оптимального строку сівби сходили і 
росли у відносно прохолодних, через сезонне похолодання, умовах. В  
результаті,  сходи, які з'явилися пізніше найбільш небезпечного періоду 
підвищеної активності шкідників, слабкіше пошкоджувалися комахами. 
Тому необхідність обробок інсектицидами в осінній період для посівів 
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пшениці порівняно пізніми строками сівби, на відміну від ранніх, стає 
менш актуальною.  

Протруювання насіння вітавакс в цілому знижує польову схожість 
насіння озимої пшениці на 4-5 % порівняно з варіантом без протруювання.  

Найбільш ефективним є застосування вітавакс в адаптивно-
оптимальний термін сівби. При пізньому терміні сівби проводили 
протруєння насіння меншою нормою препарату. Густота стояння рослин 
пшениці перед відходом в зиму при обробці вітаваксом на ранньому і 
адаптивному терміни була однаковою. При пізньому терміні кількість 
рослин зменшувалася на 56-58 шт./м², тобто на 9-10% від посівної норми. 

Найбільш ефективним було оброблення насіння базудином при 
адаптивно-оптимальних строках сівби, оскільки при цьому зберігалося 
більше рослин, ніж при терміні сівби раніше адаптивно-оптимального і 
спостерігалася більш висока польова схожість. При пізньому терміні сівби 
обробка насіння базудином знизила польову схожість насіння на 8-10% в 
порівнянні з попередніми термінами сівби і на 47-57 шт./м² кількість 
рослин перед відходом в зиму.  

Обробка насіння сумішшю вітавакс+базудин на оптимальному і 
ранньому терміни сівби кілька знижувала польову схожість порівняно з 
необробленими ділянками, проте сприяла більш ефективному захисту 
сходів. У той час як при пізньому терміні сівби обробка даної сумішшю не 
приводила до збільшення виживаності рослин до зими. Кількість рослин 
при пізньому терміні сівби на оброблених ділянках було на 66 шт./м² 
менше порівняно з необробленими (на 11% від норми висіву).  

При пізньому терміні сівби найбільша виживаність рослин 
спостерігалася на варіанті без обробки пестицидами. При строках сівби 
раніше адаптивно-оптимального і адаптивно-оптимальному обробка 
насіння інсектицидом сприяла кращому збереженню рослин, ніж 
протруювання. На час збирання зазначена вище тенденція кращої 
виживаності рослин озимої пшениці при адоптивно-оптимальному терміні 
сівби на варіанті суміші вітавакс+базудин збереглася. Це відбилося і на 
врожайності озимої пшениці. При, раніше адаптивно-оптимального строку 
сівби також загальна виживаність рослин озимої пшениці була дещо нижче 
адаптивно-оптимального строку, але також найвища на варіанті суміші 
пестицидів. При терміні сівби пізніше адаптивно-оптимального обробка 
пестицидами менш ефективна. 

В умовах осені 2011 року густота сходів озимої пшениці істотно 
залежала від обох досліджуваних факторів. 

Порівняно невисокою була польова схожість раннього строку сівби 
(67%). Це можна пояснити браком опадів у період сівби. При адаптивно-
оптимальних строках сівби польова схожість становила 73%. Зниження 
схожості при сівбі в строк не пізніше адаптивного (до 66%) відбувалось за 
рахунок зниженням температури повітря в період проростання насіння. 
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Обробка насіння вітаваксом сприяла збільшенню польової схожості 
рослин озимої пшениці при всіх строках сівби, але особливо це помітно 
при адаптивно-оптимальному (на 17% вище в порівнянні з необробленими 
ділянками) і в значно меншій мірі при терміні сівби пізніше адаптивно-
оптимального. Обробка базудином не приводила до збільшення польової 
схожості в порівнянні з контролем. Спільна дія протруйника і інсектициду 
хоча й підвищувала польову схожість порівняно з контролем, але не 
збільшувала, а навіть і трохи знижувала, порівняно з варіантом 
протруювання вітаваксом  

Перед відходом в зиму кількість рослин пізнього строку сівби 
зменшилася  склало всього 357 рослин на 1 м². При ранньому і 
оптимальному строках сівби густота стояння рослин становила, 
відповідно, 363 та 398 рослин на 1 м². 

У середньому за термінами сівби виживання рослин озимої пшениці за 
осінньо-зимовий період при всіх строках сівби була однакова. Найбільш 
висока виживаність рослин озимої пшениці до моменту відновлення 
вегетації була при адаптивно-оптимальних строках сівби при обробці 
вітаваксом і вітавакс+базудин. 

При сівбі в строк не пізніше адаптивно-оптимального найбільша 
виживаність рослин спостерігалася при обробці вітаваксом. На час 
збирання, виживаність рослин озимої пшениці при оптимальному терміні 
сівби на варіанті протруювання вітавакс і вітавакс+базудин також була 
краще, що і відбилося на врожайності озимої пшениці. При терміні сівби 
раніше адаптивно-оптимального також загальна виживаність рослин 
озимої пшениці трохи нижче оптимального строку, але найвища на 
варіанті з вітаваксом. При терміні сівби пізніше адаптивно-оптимального 
обробку пестицидами можна рекомендувати проводити меншою нормою. 

На підставі отриманих даних можна зробити висновок, що найбільш 
висока виживаність рослин озимої пшениці в 2010 році склалася при сівбі 
в оптимально-адаптивний термін при обробці насіння сумішшю 
пестицидів вітавакс+базудин. При пізньому терміні сівби норму витрати 
протруйника слід зменшити, оскільки обробка повною нормою не тільки 
не призводить до збільшення кількості рослин,що вижили, але і знижує їх 
кількість. При терміні сівби раніше адаптивно-оптимального, загальне 
виживання рослин озимої пшениці до збирання також найвище, при 
обробці насіння сумішшю фунгіцидів вітавакс+ базудин. 

При строках сівби раніше адаптивно-оптимального і адаптивно-
оптимальному у 2011 році спільна обробка вітавакс + базудин не призвела 
до значного підвищення виживаності рослин до зими. При терміні пізніше 
адаптивно-оптимального спільна обробка протравлювачем і інсектицидом 
незначно підвищила виживаність рослин внаслідок меншого пошкодження 
сходів шкідниками і меншого пліснявіння насіння.  
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ОЦІНКА СТАНУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ МІСТА ЖИТОМИРА 
 

Т.Ю. Радченко, К.В. Пінчук, Левицька О.К. 
Житомирський державний технологічний університет, Україна 

 
Сучасна система статистичних показників забруднення та охорони 

атмосферного повітря включає показники стану, забруднення та заходів по 
охороні атмосфери. Показники забруднення повітряного басейну 
включають облік шкідливих речовин стаціонарними та пересувними 
джерелами забруднення. Інформація щодо кількості викидів 
забруднюючих речовин, які надходять у повітря від стаціонарних джерел 
забруднення відображається у статистичній звітності «Звіт про охорону 
атмосферного повітря». 

Аналіз статистичної інформації  Житомирського регіону свідчить, що 
за роки розбудови нашої держави спостерігається зменшення загального 
обсягу викидів забруднюючих речовин (ЗР) в атмосферу у більшості 
екологонебезпечних суб’єктів господарювання, завдячуючи, передовсім, 
спаду промислового виробництва. Така ситуація спостерігалась з 1990 р., 
коли викиди від стаціонарних джерел становили 84859 т (майже 31% усіх 
викидів), і до 2005 р. Після цього обсяги викидів знову почали 
збільшуватись. У 2010 р  викиди ЗР становили 18380 т або 21%. У 
порівнянні з 1990 р. скорочення становить 4,6 раз, а у порівнянні з 1995 р. 
– 1,7 раз. Із загальної кількості ЗР 21% потрапило у повітряний басейн від 
стаціонарних джерел забруднення, а 79% - від пересувних джерел. 

У сучасних умовах господарювання найбільшої шкоди повітряному 
басейну Житомирщини завдає автомобільний транспорт. Його загальна 
кількість з кожним роком зростає, і, відповідно, зростає і питома вага його 
шкідливих викидів у загальній структурі викидів по області. 

Обсяги викидів  від пересувних джерел забруднення отримують 
розрахунковим шляхом на базі діючої статистичної звітності. Загалом від 
пересувних джерел забруднення у 2010 р. надійшло 69112 т ЗР, що на 
31932 т більше ніж у 1995 р., і на 19586 т більше, ніж у 2000 р. 

Аналіз структури викидів  від стаціонарних джерел забруднення 
свідчить, що в атмосферне повітря Житомирщини найбільше викидається 
метану. У 2010 р. було викинуто 10052 т метану або майже 55% від 
загальних викидів. Діоксиду азоту було викинуто 1695 т, що становить 
майже 10% викидів, а оксиду вуглецю – 1336 т (7%). Найменшу частку 
серед викидів по Житомирській області у  2010 р. має оксид азоту – 89 т, 
що становить 0,4%. Серед викинутих пересувними джерелами ЗР 75% 
становить оксид вуглецю, майже 11% - діоксид азоту і 11,2% - неметанові 
леткі органічні сполуки.  

Динаміка викидів ЗР по місту Житомиру та Житомирській області 
показує, що починаючи з 2000 р. кількість викидів збільшується, що 
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пов’язано з розвитком економіки, збільшенням обсягу виробництва, 
появою багатьох нових підприємств та збільшенням кількості пересувних 
джерел забруднення, особливо автотранспорту. Житомир, як обласний 
центр і найбільше місто нашої області, має найбільший обсяг викидів у 
порівнянні із загальнообласним. Так, у 2000 р.  частка викидів м. 
Житомира становила майже 30% від загальнообласних, у 2005 р. – 28%, у 
2010 – 25%. Наприклад, у Бердичеві викидається всього 7 – 10%, а у 
Коростені – 5 – 6% від усіх викидів по Житомирській області. 

Протягом 2010 р. стаціонарними джерелами Житомирської області 
було викинуто в атмосферу 18380 т ЗР та діоксиду вуглецю. Найбільше ЗР 
у повітря надійшло від суб’єктів господарювання, що забезпечують  
діяльність транспорту та зв’язку – майже 60% добувної промисловості – 
14% і переробної промисловості – 12%. У цілому від 215 підприємств цих 
видів економічної діяльності надійшло у повітря 15770 т забруднюючих 
речовин. Загалом у 2010 р. по Житомирській області 347 підприємств 
економічної діяльності мали викиди шкідливих речовин та діоксиду 
вуглецю в атмосферне повітря. 

У 2010 р. на охорону повітряного басейну Житомирщини планувалось 
витратити 1397,4 тис. грн. Найбільший ефект (55%) передбачалось 
отримати за рахунок удосконалення технологічних процесів. Для цього 
передбачалось використати 772,6 тис. грн.,  на підвищення ефективності 
роботи існуючих установок – 18,0 тис. грн. (1,3 %), а на інші заходи – 606,8 
тис. грн. (43%). Реалізовано 8 повітроохоронних заходів, освоєно 1398, 2 
тис. грн. або 100,1% від передбачуваних.  Завдяки впровадженню цих 
заходів зменшилися викиди в атмосферу на 84,7 т з 90,2 т, що очікувалось. 

Отже, за останні 15 проаналізованих років спостерігається позитивна 
динаміка викидів ЗР в атмосферне повітря Житомира від стаціонарних та 
пересувних джерел забруднення. Це пов’язано із збільшенням обсягів 
виробництва, застарілим очисним обладнанням, збільшенням кількості 
пересувних джерел забруднення, в тому числі автотранспорту. В бюджеті 
області передбачені кошти на проведення організаційно-економічних 
повітроохоронних заходів, таких як: удосконалення технологічних 
процесів (включаючи перехід на інші види палива); будівництво і введення 
у дію нових пилогазоочисних споруд і установок; підвищення 
ефективності існуючих очисних установок (включаючи їх модернізацію, 
реконструкцію і ремонт);  ліквідацію окремих джерел забруднення; 
перепрофілювання підприємств (цехів, дільниць) на випуск іншої 
продукції.  
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МІКРОБІОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ДЖЕРЕЛЬНИХ ВОД 
СОЛОНИЦІВСЬКИХ КЛЮЧІВ  

 
К.Ю. Різник, А.В. Рябенький, доц. 

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, Україна  
 

На сьогоднішній день стан питної води централізованого 
водопостачання не завжди відповідає встановленим нормам через 
особливості водопідготовки і транспортування води до споживача та 
неконтрольоване забруднення водних об’єктів, з яких здійснюється 
водозабір. 

 З огляду на існуючі проблеми централізованого водопостачання 
населення великих міст дедалі більшої популярності в структурі 
водозабезпечення набуває такий напрямок децентралізованого 
водопостачання, як використання джерельних вод. Очевидно, що через 
особливості генезису джерельні води більше захищені від техногенного 
впливу, ніж річкові води, що використовуються для централізованого 
водопостачання міст. Тому в умовах тотального забруднення поверхневих 
вод актуальним стає вивчення й використання джерельних вод.  

Місто Харків на протязі майже чотирьох століть активно 
використовує джерельну воду для задоволення господарсько-питних 
потреб. Мережа питних джерел, які використовує населення міста, 
представлена 25 ключами. Серед них особливе місце посідають 
Солоницівські ключі, оскільки вони є дуже популярними серед населення. 
 Області живлення Солоницівських джерел  являють собою 
практично повністю урбанізовану територію, де в умовах недостатньої 
природної захищеності забруднення підземної гідросфери відбувається 
багато десятків років. Беручи до уваги, що живлення Солоницівських 
джерел відбувається за рахунок інфільтраційних вод, котрі розчиняють і 
переносять у перший від поверхні водоносний горизонт забруднення, 
накопичені в ґрунтах зони аерації, необхідно постійно проводити 
комплекс заходів з моніторингу стану якості джерельної води.    

Для цього в ході даної роботи розроблено програму мікробіологічного 
моніторингу джерельної води, що грунтується на сезонному характері її 
якості. Сутність даної програми полягає у формуванні графіку відбору 
проб для подальших бактеріологічних досліджень.  

Відомо, що джерельна вода за своїми характеристиками містить 
велику кількість мікроорганізмів, що відносяться до автохтонної 
мікрофлори, а також таких, що потрапляють до неї разом із 
забруднювачами – алохтонних мікроорганізмів. Кількість та видовий склад 
мікрофлори води в значній ступені залежать від умов навколишнього 
середовища (наявність поживних речовин, температура, аерація, окисно-
відновні властивості, рН та ін.). Тому, основні дати відбору проб для 
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дослідження мікрофлори приурочені до екстремальних температурних 
умов: в зимовий період – кінець січня–початок лютого (сильні морози) та 
літній – червень–липень (спека).  

Основним шляхом мікробного забруднення води є потрапляння 
неочищених  стічних вод та забрудненого поверхневого стоку, мікрофлора 
яких представлена доволі широким спектром видів мікробів. Проте, 
патогенні мікроби слабко пристосовані до існування у воді, де вони 
відчувають на собі негативний вплив різноманітних факторів (сонячного 
світла, рН, конкурентна мікрофлора), тим паче, багато з них можуть 
функціонувати у воді достатньо тривалий час. Тому, для виявлення впливу 
поверхневого стоку на якість джерельної води відбір проб приурочено до 
осіннього періоду – жовтень (дощова погода),  а також до весняного  - 
початок березня (танення снігового покриву). 

Мікробіологічні методи досліджень води дозволяють виявити 
загальну кількість мікроорганізмів в 1 мл води та виявлення патогенних 
мікроорганізмів. Крім того, оскільки пряме виявлення патогенних 
мікроорганізмів у воді потребує спеціальних досліджень, нами здійснено 
опосередкований аналіз мікробного забруднення води який дозволяє 
виявити наявність бактерій групи кишкової палички, Е. kolі, ентерококів, 
стафілококів.  

На сьогодні результатом реалізації визначеної програми відбору проб 
є дослідження мікробіологічного складу води в період осінніх дощів та 
зимових морозів. Дослідження проводилися відповідно до МУК 4.2.1018-
01. В ході досліджень визначене загальне мікробне число (ЗМЧ) та 
показники колі-титру (табл. 1, 2). 

 
Таблиця 1 - Результати  мікробіологічних досліджень води (без 

розведення) в осінній період (24.10.2011 – 30.10.2011) 
Показник  джерело 1 джерело 2 джерело 3 норма 
ЗМЧ 3 2 3 ≥ 20 
Колі-титр менше 3 менше 3 менше 3 3 

 
Таблиця 2 - Результати  мікробіологічних досліджень води (без 

розведення) у зимовий період (31.01.2012-06.02.2012) 
Показник  джерело 1 джерело 2 джерело 3 норма 
ЗМЧ 2 2 3 ≥ 20 
Колі-титр менше 3 менше 3 менше 3 3 

 
При порівнянні отриманих результатів із нормативами  відносно 

СанПіН 2.1.4.1116-02 виявлено, що жоден із показників не перевищує 
допустимих норм, що дає підставу вважати воду досліджуваних джерел 
цілком безпечною для використання у господарсько-побутових потребах. 
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ОЦІНКА ЗАБРУДНЕНОСТІ  ҐРУНТОВО-РОСЛИННОГО ПОКРИВУ 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 

Н.А. Розмаріцина, В.Г Ільїна, к.г.н.,  доц.  
Одеський державний екологічний університет, Україна  

 
Чернігівська область є однією з основних територій,  які відносяться 

до найбільш напружених з точки зору використання як лісових так і 
сільськогосподарських територій. Крім того, в зв’язку з аварією на 
Чорнобильській атомній електростанції залишається напруга з боку 
остаточних кількостей радіоактивних елементів у ґрунтово-рослинному 
покриві. Основними чинниками антропогенного впливу на земельні 
ресурси залишаються сільське господарство, промисловість, енергетика, 
транспорт та оборонна діяльність. 

Екологічну стійкість земельних ресурсів характеризує ступінь 
розораності земель. Найбільш нестійкими в екологічному відношенні є ті 
райони, в яких розорані землі значно переважають над умовно стабільними 
угіддями. Низькостійкими та найбільш вразливими в екологічному 
відношенні залишаються території південних районів області, зокрема: 
Носівського, Варвинського, Бахмацького, Срібнянського, Талалаївського, 
Прилуцького, Ічнянського. 

В ході реалізації практичних заходів щодо охорони земель 
здійснювалась рекультивація порушених земель (табл. 1). 

 
Таблиця  1 – Дані про порушенні  та рекультивовані  землі  
Землі, 2000 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 

Порушені, тис. га  3,368 3,139 3,129 3,129 3,123 
% до загальної площі 
території 0,1 0,1 0,1 0,1 0,098 

Відпрацьовані, тис. га 1,794 1,754 1,747 1,747 1,738 
% до загальної площі 
території 0,06 0,06 0,06 0,06 0,054 

Рекультивовані, тис. га 0,052 0,092 0,037 0,037 0,008 
% до загальної площі 
території 0,002 0,003 0,001 0,001 0,0002 

 
Проблеми відтворення і підвищення родючості ґрунтів не можна 

вирішувати ізольовано від проблеми ерозії ґрунтів. Разом з природними 
факторами, розвитку ерозійних процесів сприяють висока ступінь 
розораності території. 

Забруднення ґрунту Чернігівської області радіонуклідами 
характеризується такими показниками: рівень гамма-фону – 7-11 мкР/год, 
щільність забруднення цезієм-137  – 0,21-1,07 Кі/км , стронцієм-90  –  2
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0,02-0,20 Кі/км  (табл. 2). Відношення щільності забруднення цезієм-137 і 
стронцієм-90 в орному шарі дорівнює від 3,6 до 10,5. 

2

Дослідження останніх 10 років вказують на стабільність щільності 
забруднення ґрунту радіонуклідами на контрольних ділянках. Так, середня 
щільність забруднення ґрунту цезієм-137 становила в 2000 році  0,52 
Кі/км , 2001 – 0,45, 2002 – 0,58, 2003 - 0,44, 2004 - 0,44, 2005 - 0,38, 2006 – 
0,34, 2007 - 0,39, 2008 – 0,37 Кі/км , 2009 – 0,57 Кі/км . Щільність 
забруднення ґрунту стронцієм-90 у вище названі роки дорівнювала, 
відповідно, 0,17, 0,20, 0,20, 0,17, 0,16, 0,11, 0,13, 0,14, 0,13, 0,12 Кі/км .  

2

2 2

2

 
Таблиця 2 - Щільність забруднення ґрунту цезієм-137 

 та стронцієм-90 на контрольних ділянках 
Щільність забруднення ґрунту, 

Кі/км  2Місце знаходження контрольної ділянки 
цезій-137 стронцій-90 

с. Ковпита Чернігівського району 0,51 0,09 
с. Дніпровське Чернігівського району 0,85 0,21 
с. Боровики Чернігівського району 1,07 0,19 
с. Підлісне Козелецького району 0,26 0,07 
с. Тужар Козелецького району 0,72 0,20 
с. Малинівка Ріпкинського району 0,41 0,05 
с. Жадове Семенівського району 0,21 0,02 
Середнє 0,57 0,12 

 
Вміст у ґрунті важких металів (кадмій, свинець, мідь і цинк) не 

перевищує допустимих рівнів. Залишкову кількість пестицидів у ґрунті не 
виявлено. 

В основній і побічній рослинницькій продукції вміст фосфору, калію, 
кальцію, важких металів, мікроелементів знаходився в межах допустимих 
рівнів. Отже, аномальних значень показників, які визначались у ґрунті і 
рослинницькій продукції, на контрольних ділянках не виявлено. 

Найвищий середній показник вмісту свинцю в ґрунті виявлений в     
Н.-Сіверському районі – 6,08 мг/кг ґрунту, що оцінюється як помірний 
рівень забруднення (табл. 3). Середній вміст свинцю у ґрунтах чотирьох 
районів становить 5,87 мг/кг ґрунту, що близько до показників в цілому по 
області. Мінімальний вміст свинцю по чотирьох районах, як і в цілому по 
області, має фонове значення.  

Найбільший вміст кадмію виявлено в ґрунті сільгоспугідь 
Городнянського району – 1,17 мг/кг, що відповідає підвищеному рівню 
забруднення (табл.  4). Найменший вміст цього токсиканту дорівнював 
0,10 мг/кг. Мінімальний вміст його має фонове значення. Перевищення 
ГДК кадмію при дослідженнях в 2009 році в чотирьох районах, як і в 
цілому по області не виявлено. 
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Таблиця - 3  Вміст рухомих форм свинцю у ґрунті сільгоспугідь, 

обстежених у 2009 р. 
Вміст свинцю, мг/кг Район Кількість зразків мін. макс. середній 

Городнянський 534         1,85        22,17        5,75 
Н.-Сіверський 428         2,49        14,19        6,08 
Коропський 335         2,74        13,04        6,07 
Чернігівський 764         1,46        10,04        5,57 
Всього 2061         1,46         22,17        5,87 

 
Слід відмітити, що ґрунтовий покрив області представлений 

здебільшого малогумусними, легкими за гранулометричним складом 
ґрунтами, які мають низьку буферну здатність, що обмежує їх можливості 
до інактивації техногенних важких металів. Тому вміст в таких ґрунтах 
навіть відносно невеликих кількостей важких металів може привести до 
небезпечного забруднення ними сільськогосподарської продукції. 

 
     Таблиця - 4  Вміст кадмію у ґрунті сільгоспугідь, обстежених у 2009 р. 

Вміст кадмію, мг/кг Район Кількість зразків           мін.         макс.  середній 
Городнянський 534          0,03         1,17        0,10 
Н.-Сіверський 428          0,04         0,35        0,11 
Коропський 335          0,04         0,44        0,11 
Чернігівський 764          0,02         0,40        0,10 
Всього 2061          0,02         1,17        0,11 

 
Вміст залишкових кількостей ДДТ, ГХЦГ в 2009 році в ґрунті був 

визначений в зразках ґрунту на територіях, що прилягають до складів 
пестицидів. В 2009 році пестицидами було забруднено: ДДТ – 13%, γ-
ГХЦГ– 2,0% зразків ґрунту. В зразках ґрунту виявлено перевищення ГДК 
по ДДТ, в 3 зразках – перевищення по γ-ГХЦГ.  

В зразках ґрунту визначали вміст пестицидів симм-тріазинової групи. 
Так, було виявлено забруднення: прометрином – 7 % зразків, 8 з яких з 
перевищенням ГДК, атразином – 11 %, 4 зразки з перевищенням ГДК, 
симазином – 14 %, 10 зразків з перевищенням ГДК. 

У зразках рослинницької продукції відібраних на контрольних 
ділянках визначався вміст ДДТ, γ-ГХЦГ. Залишкових кількостей цих 
пестицидів не виявлено. 

Одержані дані дають можливість більш об'єктивно оцінити радіаційну 
ситуацію в зоні забруднення, визначити критичні території, прогнозувати 
рівні забруднення продуктів харчування і кормів а, отже, і приймати 
належні міри по зменшенню радіаційного навантаження на населення, яке 
проживає в забрудненій зоні. 
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КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА СТАНУ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ 
РЕСУРСІВ БАСЕЙНУ ПІВДЕННОГО БУГУ У МЕЖАХ 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

О.М. Рябич, Н.І. Магась, ст. викл. 
Національний університет кораблебудування 

 ім. адм. Макарова, м. Миколаїв, Україна 
 

Актуальність оцінки антропогенного навантаження на земельні 
ресурси внаслідок господарської діяльності на водозбір басейну 
Південного Бугу пояснюється своїм значним впливом на загальний стан 
усієї системи басейну.  

Розрахунки здійснювались по підсистемі «Використання земель» 
згідно з «Методикою по розрахунку антропогенного навантаження і 
класифікації екологічного стану басейнів малих річок України». 
Вихідними даними для оцінки стану використання земель у басейні 
Південного Бугу були площі: лісистості басейну, території басейну в 
природному стані, сільськогосподарської освоєності, розораності, 
урбанізації, а також еродованість земель у величинах змиву ґрунту т/га за 
рік. Проведений аналіз статистичних даних про рівень використання 
земель у басейні Південного Бугу за період з 2004 по 2011 роки засвідчує, 
що значних змін не відбувається.  

В басейні Південного Бугу найгострішою екологічною проблемою 
залишається надмірна розораність території, спричинена інтенсивним 
освоєнням земель під сільгоспугіддя, площа яких від загальної площі 
басейну становить 84,5 %. Господарська діяльність зумовила суттєве 
зменшення площ незайманих природних ландшафтів до 14 % від загальної 
площі басейну. Внаслідок цього на всіх річках басейну Південного Бугу 
активізувались ерозійні процеси. Близько половини території басейну 
протягом 2004-2011 років незмінно на катастрофічному рівні небезпеки 
деградації ґрунтів – еродовані ґрунти становлять 51-52 % від загальної 
площі ріллі.  

В середньому щорічний змив ґрунту в басейні Південного Бугу 
становить 20-25 т/га за рік. Найбільший щорічний змив спостерігається в 
басейні річки Синюха (20-30 т/га за рік). Вимиті з ґрунту тверді частинки 
вода несе з собою. Врешті-решт вони осідають на дні ставків і водосховищ. 
Замулення і заростання ставків і водосховищ стали основними процесами 
у формуванні антропогенних ландшафтів.  

Отже, загальний стан басейну Південного Бугу за рівнем 
використання земель в середньому оцінено як «незадовільний» з рівнем 
антропогенного навантаження «вище норми», що значно перевищує межу 
екологічної збалансованості ландшафтних комплексів і створює 
напружену екологічну ситуацію. 
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РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ШКІДЛИВИХ ДОМІШОК В АТМОСФЕРІ  
З УРАХУВАННЯМ ЇХ ПОГЛИНАННЯ ВОДНИМ СЕРЕДОВИЩЕМ 

В ТРАНСКОРДОННОМУ АСПЕКТІ 
 

О.А. Сагдєєва, В.В. Ткаченко, А.Л. Цикало, д.х.н., проф. 
Одеська державна академія холоду, Україна 

 
Створення безпечних умов життєдіяльності населення та захист 

навколишнього природного середовища, передбачені Стратегією 
національної безпеки нашої держави. Законодавча база України, діючі 
підзаконні акти націлені на зменшення ризику виникнення надзвичайних 
ситуацій та досягнення гарантованого рівню захисту населення, територій 
та акваторій від їх наслідків, а також на вдосконалення механізму 
оперативного реагування на надзвичайні ситуації, оптимізацію системи 
управління процесами цивільного захисту та підвищення ефективності 
єдиної системи цивільного захисту. 

Проте досі практично відсутні керівні та рекомендаційні документи і 
матеріали (як міжнародного, так і національного рівня) щодо небезпечних 
об’єктів, розташованих поза межами нашої держави. Міжнародна 
Конвенція «Про транскордонний вплив промислових аварій» не охоплює 
усіх аспектів цієї важливої проблеми; крім того, вона досі не ратифікована 
низкою країн. 

Цілком зрозуміло, що для пересування небезпек крізь державні 
кордони ніяких перешкод не існує. Таке розповсюдження небезпек (у тому 
числі, шляхом розсіювання екологічно небезпечних, токсичних, вибухо- та 
пожежонебезпечних речовин в атмосфері, ґрунті, з водними потоками й 
течіями) може мати місце при технологічних розливах, витоках, викидах. 
Але найбільш небезпечними є наслідки аварій та катастроф, які можуть 
виникнути внаслідок природних або антропогенних чинників. Втім 
існують жорсткі кордонні перепони, пов’язані з різним рівнем і характером 
законодавства різних країн, намаганням уникнути відповідальності або 
зменшити її рівень, характером міжнародних стосунків, соціально-
економічним, політичним, демографічним, екологічним станом країн. Все 
це сприяє виникненню труднощів і великих запізнень щодо своєчасної та 
об’єктивної інформації, яка надзвичайно необхідна у випадках великих 
аварій та катастроф, причому такі труднощі та запізнення виникають на 
будь-якому ступені ланцюга «підприємство (об’єкт) – місцевий рівень 
країни – центральна влада країни – центральна влада суміжної країни – її 
місцевий рівень». 

Слід особливо визначити, що більшість екологічно напружених та 
потенційно небезпечних підприємств та об’єктів розташовано у 
прибережних зонах морів, великих озер, дельт річок тощо. Багато таких 
водних об’єктів одночасно відіграють роль державних кордонів.  
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Таким чином актуальною стає проблема моделювання та прогнозу 
імовірних наслідків аварій і катастроф в транскордонному аспекті з 
урахуванням, зокрема, впливу водних об’єктів на розповсюдження 
небезпечних речовин.  

Задача визначення впливу водного середовища на поширення 
домішки вирішується в два етапи: спочатку досліджується трансформація 
полів швидкості вітру і коефіцієнта турбулентного обміну над водоймою, а 
потім знаходимо концентрацію домішки від джерела на основі рішення 
рівняння турбулентної дифузії з коефіцієнтами, отриманими на першому 
етапі. 

Базовою гідродинамічної моделлю для дослідження процесів 
переносу в нашому випадку була модель, заснована на плівкової теорії. 
Для пошуку чисельного рішення користувалися методом контрольного 
об'єму. Подібний метод прогонки детально розроблений для одномірних 
задач, але може бути ефективно використаний для вирішення двовимірних 
і тривимірних рівнянь. З його допомогою було виконано розрахунок стоку 
домішки над водним об'єктом (випадок одновимірний), коли зменшення 
концентрації відбувається за висотою та глибиною. 

На підставі результатів розрахунку можна визначити зменшення 
концентрації домішки (в нашому випадку – на 60%). Рішення задачі 
дозволяє побудувати модель трансформації повітряної маси над водоймою 
як з урахуванням термічних факторів, обумовлених різницею температур 
«берег-вода», так і динамічних факторів, пов’язаних зі стрибком 
шорсткості при переході з суші на водну поверхню. Схеми поширення 
домішки від джерела викиду на березі в присутності замкнутого і 
напівнескінченого водних об’єктів представлені на рис. 1. 

 
Рис. 1 – Геометрія поширення викиду в напрямку водного об’єкта 

обмеженої ширини і напівнескінченого водного об’єкта 
 

У разі розрахунку приземної концентрації від джерела на висоті 2 м 
при переміщенні повітряного потоку над водоймою з урахуванням ефекту 
поглинання домішки водною поверхнею знайдена залежність, 
представлена на рис. 2. 
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Рис. 2 – Концентрація домішки s на висоті 2 м в присутності водного 

об’єкту обмеженої ширини: 1 (––) – чисельне рішення,  
2 (-----) – аналітичне рішення у випадку відсутності водного об’єкту 

 
Оскільки водна поверхня постійно поглинає домішку, її концентрація 

в безпосередньої близькості до водної поверхні помітно зменшується. На 
підвітряних берегах концентрація може швидко збільшуватися і досягати 
майже тих же значень, що і для однорідної поверхні. Однак якщо над 
водоймою переважають спадні течії та турбулентність змінюється, то тут 
можливі концентрації більші, ніж над горизонтально однорідною 
поверхнею (рис. 3). 

 
Рис. 3 – Концентрація домішки s на висоті 2 м в присутності 
напівнескінченого водного об’єкту: 1 (––) – чисельне рішення,  

2 (-----) – аналітичне рішення у випадку відсутності водного об’єкту 
 

Розглянуто спільне завдання розповсюдження екологічно небезпечної 
домішки в атмосфері з урахуванням транскордонного аспекту, на межі 
атмосферне повітря-вода і у водному середовищі в результаті аварійних 
розливів, витоків і викидів небезпечних речовин і матеріалів (що є 
основою для визначення рівня екологічного ризику і оцінки екологічної 
безпеки). Запропоновано математичну модель, яка здатна враховувати 
поведінку домішки поблизу і над водним об’єктом, на основі якої можна 
вивчати поширення динамічно активної та пасивної домішки з 
урахуванням різних видів взаємодії забруднюючої речовини з водою.  
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СТАН БЕРЕГОВОЇ СМУГИ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО ВОДОСХОВИЩА 
ВІД МОСТУ ДО РІЧКОВОГО ПОРТУ МІСТА ЧЕРКАСИ 

 
М.І. Свояк, Н.І. Свояк, к.б.н., доц., 

Черкаський державний технологічний університет, Україна  
 

 Щовесни, напередодні повені, зростає інтерес багатьох людей до 
існування на головній річці України – Дніпрі великих водосховищ. 
Частина їх щиро стурбована безпекою гідротехнічних об'єктів, частина 
виявляє сумнів щодо доцільності і необхідності значного втручання в 
природу. Великі штучні водойми на українській ділянці Дніпра створені в 
1930–1970 pp. для забезпечення комплексного використання водних і 
зв'язаних з ними енергетичних, мінеральних, біологічних і інших ресурсів і 
це завдання виконано. Усі разом дніпровські водосховища мають об'єм 
понад 43,7 млрд. м³, площу водного дзеркала – 6941 км². За об'ємом 
найбільше Каховське водосховище (18,2 млрд м³), за площею – 
Кременчуцьке (2250 км³).  

 У природних умовах (без водосховищ) у літню межень витрати води 
Дніпра можуть зменшуватися до 200–300 м³/с. За такої водності весь 
південь України лишається без води. Лише в Північно-Кримський канал з 
Каховського водосховища влітку подається вода з витратами до 300 м³/с, 
канал Дніпро–Донбас забирає до 120 м³/с. Головний Каховський 
магістральний канал – до 530 м³/с, канал Дніпро – Кривий Ріг – до 40 м³/с. 
З дніпровських водосховищ живляться водоводи до міст і інших населених 
пунктів. Велике значення має каскад водосховищ на Дніпрі для водного 
транспорту, рибного господарства та рекреації. 

 Прибережна захисна смуга (ПЗС) визначається як частина 
водоохоронної зони. Землі ПЗС розташовуються ближче до водного 
об’єкта, ніж інші землі водоохоронної зони, і саме вони розглядаються 
можливим об’єктом забудови зацікавленими особами. Але ПЗС є 
природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської 
діяльності. ПЗС  – це територія обмеженої господарської діяльності. Тут 
забороняються будь-які роботи, окрім влаштування сінокосів та пасік. 
Ширина ПЗС по обидва береги річок та навколо водойм згідно зі статтею 
88 «Водного кодексу України» ( для великих річок, водосховищ на них та 
озер – 100 м). 

 Аналізуючи стан берегової смуги м. Черкаси, досліджувану 
територію умовно розбили на 5 модельних ділянок. 

 Модельна ділянка №1  «Парк  50 – річчя Жовтня». На початку 
ділянки спостерігаємо засмічену територію: пляшки поліетиленові та 
скляні, побите скло и будівельне сміття. Розважальний комплекс «Бочка»  
розташований безпосередньо на березі. Основна забудова з цегляним 
фундаментом розташована на відстані менше 100 м від води, що є 
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порушенням  вимог статті 88 Водного кодексу України (ПЗС  повинна 
бути 100 м).  

 Модельна ділянка № 2 «Водна станція». На території модельної 
ділянки №2 бачимо великий спортивний зал з відкритою асфальтованою 
площадкою. Цей комплекс вже давно не працює і знаходиться в 
занедбаному стані. Яхт-клуб займає велику територію понад берегом, має 
асфальтовану в’їзну дорогу і заасфальтовані доріжки на території. 
Адміністративний корпус цегляний, крім нього ще є допоміжні забудови. 
Відразу за територією водної станції влітку був розташований сезонний 
бар. По закінченню літнього сезону бар закрили и будівлі без фундаменту 
зібрали і вивезли, залишивши після велику кількість сміття, гумові 
автомобільні шини, розкидані по пляжу.  

 Модельна ділянка № 3 «Долина троянд». Долина троянд має 
доглянуту територію але біля самої води, у камінні спостерігаємо 
накопичення пустих скляних и пластикових пляшок. Розважальний 
комплекс «Рив’єра» знаходиться на території центрального міського 
пляжу. Велику площу займає заасфальтована територія з приміщеннями, 
де знаходяться кухня, бар. Зразу за територією розташована вбиральня, 
стоки якої не відведені до централізованої міської каналізації. А за 
вбиральнею – купа будівельного сміття.  

 Модельна ділянка № 4 «Митниця». Берег Дніпра тут є не 
централізованим пляжем, місцем відпочинку  мешканців близько 
розташованих будинків. Велика кількість недопалків від вогнищ, 
величезна кількість сміття різного походження, розкиданого вздовж усього 
узбережжя. Забудова нового житлового будинку по вул. Жужоми 
розташована надто близько до води, хоча ця відстань не менше 100 м. 
Напроти будинку по вулиці Героїв Дніпра 85 на піщаний берег має вихід 
стічний колектор. 

 Модельна  ділянка № 5 «Річковий порт». 
 Берегова територія є пляжним місцем для мешканців міста Черкаси, 

де роблять шашлики, розпивають різні напої, тому весь берег засмічений 
пляшками, недопалками цигарок та іншим сміттям, яке залишили після 
себе відпочиваючі.  

 На всій території ПЗС повинні знаходитися контейнери для сміття, 
які б регулярно вивозилися. Щоб позбавитися великої кількості пустих 
пластикових пляшок необхідно встановити спеціальні контейнери для 
пластикових відходів. Хоча б раз на рік, по закінченню літнього сезону 
необхідно проводити прибирання берегової смуги. Об’єкти, що є в ПЗС, 
можуть експлуатуватись, якщо при цьому не порушується її режим, а 
споруди, що не відповідають встановленим режимам господарювання 
виносити з прибережної захисної зони; Контролювати, щоб через 
каналізаційну зливову мережу не скидались комунально-побутові та 
промислові води. 
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АНАЛІЗ СИСТЕМИ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 
НА  ПОБУЖСЬКОМУ  ФЕРОНІКЕЛЕВОМУ КОМБІНАТІ  

 
Р.А.Секкер, Т.П.Шанина, к.х.н., доц. 

Одеський державний екологічний університет, Україна  
 

Метою виконання даної роботи  являється визначення видів відходів, 
що утворились від структурних підрозділів виробництв товариства з 
обмеженою відповідальністю «Побужський феронікелевий комбінат» 
(Україна, Кіровоградська  область, Голованівський район, смт. 
Побужське),  їх класифікація та розрахунок показника загального 
утворення відходів. 

Виробнича діяльність підприємства пов'язана з переробкою руди в 
феронікель.  При виконанні даних етапів утворюється ряд відходів різних 
класів небезпеки. Їх можна розділити на відходи основного виробництва: 
електропічні та конверторні шлаки та відходи допоміжного виробництва: 
відходи лакофарбових матеріалів, побутові відходи, відходи від 
зварювальних робіт, відходи зношеного спецодягу, відпрацьовані масла, 
шини та акумулятори, люмінесцентні лампи, деревні відходи та інші. 

Більшу частину відходів Побужського  феронікелевого  комбінату 
складають шлаки електропічні та конвертерні металургійні. За даними 
підприємства під час виробництва товарного феронікелю з окисленої 
нікелевої руди методом електроплавки та рафінування утворюються два 
види металургійних шлаків: електропічні відвальні – 650000т/рік та 
конвертерні шлаки – 72000т/рік.  

Загальна кількість утворених відходів шлаків електропіч них та 
конвертерних металургійних становить 722000 т/рік. Нормативно-
допустимий об’єм утворення відходів шлаків електропіч них та 
конвертерних металургійних по Побужському  феронікелевому  комбінаті 
приймається 722000 т/рік. 

Утворені відходи накопичуються на території підприємства у 
спеціально відведених місцях. По мірі накопичення конвертерні шлаки 
продаються іншим підприємствам, а електропічні відвальні ідуть на 
рекультивацію. 

Відповідно до постанови Кабміну України від 31.08.98г. № 1360 «Про 
затвердження порядку ведення реєстру об'єктів утворення, обробки і 
утилізації відходів» [1] має бути створений реєстр об'єктів утворення, 
обробки і утилізації відходів. Критерієм включення об'єкту в реєстр є 
показник загального утворення відходів(Пзув), який розраховується за 
формулою: 

Пзув  = 5000 × М1 + 500 × М2 + 50 × М3 + 1 × М4, 
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де: М1, М2, М3, М4 - умовні одиниці, значення яких дорівнюють кількості 
утворених на підприємстві відходів по класам небезпеки 
(табл.). 

Розраховане нами чисельне значення загального показника відходів 
дорівнює 81030 т/рік. 

 
 

Таблиця - Кількість відходів різних класів небезпеки 
на товаристві з обмеженою відповідальністю  

«Побужський феронікелевий комбінат» 
 

Клас небезпеки 
відходів 

І клас 
(М1) 

ІІ клас 
(М2) 

ІІІ клас  
(М3) 

IV клас 
(М4) 

Об’єм відходів, 
що утворилися, 

т/рік 
1,18 29,04 2769,1 722155 

 
Так як у реєстр включаються об'єкти, для яких 
 

Пзаг  ≥  Пгз, 
 

де Пгз – граничне значення, яке для об'єктів утворення відходів 
дорівнює 1000 умовних одиниць за рік. 

Отже дане підприємство відноситься до об’єктів, які підлягають 
включенню до реєстру об’єктів утворення, обробки і утилізації відходів  

Основною операцією поводження з відходами на ТОВ «ПФК» є 
тимчасове зберігання і, по мірі накопичення відходів, їх передача іншим 
підприємствам для подальшої утилізації.  

Враховуючи кількісну характеристики відходів можна привести такі 
дані. Відходи допоміжного виробництва, які передаються іншим 
підприємствам для утилізації становлять 94,9 % від загальної кількості 
(2804,348 т/рік). В свою чергу відходи основного виробництва 
утилізуються на 100%. Частина цих відходів (конвертерні шлаки) 
продаються іншим підприємствам (72000 т/рік). Інша частина 
(електропічні відвальні) ідуть на рекультивацію (650000 т/рік).  
 

Література 
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.98 №1360 «Про затвердження 

Порядку ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів»  
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1360-98-п 
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БІОІНДИКАЦІЙНА ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ 
 ЗЕЛЕНИХ ЗОН МІСТА  ОРДЖОНІКІДЗЕ 

 
К.В. Семерич, А.В. Павличенко, к.б.н., доц. 

Національний гірничий університет, м. Дніпропетровськ, Україна 
 

Діяльність гірничопромислових підприємств призводить до 
інтенсивного забруднення об'єктів навколишнього середовища, 
трансформації ландшафтів та погіршення стану здоров'я населення.  

В межах Нікопольського родовища з 1956 р. ВАТ 
«Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат» веде видобуток 
марганцевих руд і є одним з пріоритетних джерел впливу на стан об’єктів 
навколишнього середовища міста. У 2010 р. ВАТ «ОГЗК» викинув в 
атмосферне повітря понад 9 тис. т. шкідливих речовин, у тому числі 
твердих речовин –      80,918  т/рік, оксидів азоту – 288,729 т/рік, діоксиду 
сірки – 305,688  т/рік та оксиду вуглецю – 8395,837 т/рік. Частка викидів до 
загального обсягу викидів  міста  Орджонікідзе становить для твердих 
речовин – 77,6 %, оксидів азоту – 90,5 %, діоксиду сірки та оксиду вуглецю 
– 99,9 %. Слід відмітити, що тільки 18,84 % джерел викидів шкідливих 
речовин на ВАТ «ОГЗК» обладнані газоочисними установками.  

Крім того, на території міста функціонує підприємство з виробництва 
побутової хімії «Procter Gamble», ВАТ «Орджонікідзевський 
рудоремонтний завод» та ін. [1]. 

В результаті виробничої діяльності промислових підприємств на 1 км2 
території міста  Орджонікідзе щорічно викидається понад 200 т шкідливих 
речовин, що вище, ніж в середньому по області в 7 разів [1]. 

Шкідливі речовини, що потрапляють в атмосферне повітря міста, 
призводять до забруднення компонентів навколишнього середовища і 
негативно впливають на стан живих організмів та здоров’я населення.  

В умовах високої щільності міського населення, інтенсивного 
забруднення урбанізованої території середовища промисловими 
підприємствами й автотранспортом, важливими стають шляхи оптимізації 
середовища перебування людини. При цьому особлива увага приділяється 
використанню рослин, як основного фактору стабілізації екологічної 
ситуації у містах. 

Фітомеліоративна ефективність зелених насаджень залежить не лише 
від еколого-біологічних особливостей рослинних компонентів, але й 
глибини антропогенної трансформації об'єктів довкілля, забруднення 
шкідливими речовинами тощо. Структурно-функціональні зміни у рослин, 
які виникають під впливом антропогенних факторів, можна 
використовувати як індикаторні ознаки ступеня трансформації міських 
екосистем. 
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В зв'язку з цим метою роботи є оцінка екологічного стану території 
зелених зон міста Орджонікідзе з використанням методів біоіндикації. 

Об'єктом дослідження була територія зелених зон міста Орджонікідзе.    
За моніторингові полігони були прийняті територія міського парку та 
дендропарку. На кожному полігоні виділяли від 4 до 5 моніторингових 
точок, на яких вибрали пробні ділянки розміром 20 х 20 м та визначали на 
них видовий склад рослин та рівень їх ушкодженості. Також на кожній 
ділянці методом конверту проводили відбір зразків ґрунту з  глибини         
0-5 см. 

Для дослідження екологічного стану території зелених зон міста 
Орджонікідзе використана система біоіндикаційних показників. Оцінку 
екологічного стану атмосферного повітря та ґрунтів на території зелених 
зон міста проводили за рівнями ушкодженості листяних та хвойних дерев. 
Оцінку екологічного стану ґрунтів виконували за допомогою "Ростового 
тесту", який базується на встановлені рівнів пригнічення ростових 
процесів індикаторних рослин вирощених на досліджуваних та 
контрольних ґрунтах. 

Результати біоіндикаційних досліджень екологічного стану зелених 
зон м. Орджонікідзе приведені в табл.  

 
Таблиця  - Результати біоіндикаційної оцінки стану  

зелених зон  міста  Орджонікідзе 
Місце відбору Міський парк Дендропарк 

№ ділянки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Індекс 
життєвого 
стану, (Ln ) 

73,6  77,3  80,4 71,1 77,8 88,5 86,5 89,5 73,1 82,4 

Фітотокси-
чний ефект, % 48,7 70,7 60,9 63,4 29,2 0 17,0 12,2 24,3 29,2 

Кількість 
дерев з 
пошкоджен-
ням хвої, % 

30 5 

 
В результаті візуальної оцінки стану зелених рослин на досліджуваній 

території виявлено, що індекс життєвого стану (Ln) в середньому по 
міському парку складає 75,4 %, а на території дендропарку – 83,0 %. Такі 
значення індексів вказують на те, що в міському парку стан зелених 
рослин характеризується як «пошкоджений», а в дендропарку як 
«здоровий». 

Зелені насадження міського парку, стан яких оцінено як 
«пошкоджений» зростають переважно на територіях, прилеглих до 
автомагістралей та санітарно-захисних зон промислових підприємств.  
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На території міського парку виявлені ділянки, на яких стан більше ніж 
50% рослин характеризуються як «послаблений» з ушкодженістю на рівні 
20-49 %. У цих рослин поширені хлорози та некрози листя, а також сухі 
гілки у верхній частині крон. 

На території дендропарку виявлено, що більшість дерев, які зростають 
в центральній частині характеризуються як «здорові». Дерева, які 
зростають по периметру парку, мають «початковий»  рівень ушкодженості. 

В результаті оцінки рівнів ушкодженості хвойних рослин на території 
зелених зон міста виявлено, що на території досліджуваних тест-полігонів 
хвойні рослини мають різні рівні ушкодження. На території міського парку 
у 30 % досліджених хвойних рослин виявлено ушкодження хвої. На 
території дендропарку, ушкодження хвої спостерігаються тільки у               
5 % дерев. 

Результати оцінки токсичності ґрунтів виявили, що довжина кореневої 
системи рослин вирощених на досліджуваних ґрунтах змінюється від 1,2 
до 5,2 см, це вказує на різні рівні токсичності цих ґрунтів.  

Ростові процеси у рослин вирощених на зразках ґрунтів відібраних на 
моніторингових точках розташованих у міському парку достовірно 
відрізняються від контрольного варіанту, що вказує на наявність у них 
токсичних властивостей. Пригнічення ростових процесів також 
спостерігається і у рослин вирощених на зразках ґрунтів відібраних по 
периметру парку. Слід відмітити, що ґрунти відібрані в центральній 
частині дендропарку не мають токсичних властивостей, бо величина 
корінців індикаторних рослин більша ніж в контрольному варіанті. 

Таким чином, в результаті проведених досліджень з використанням 
методів біоіндикації оцінено екологічний стан території зелених зон міста 
Орджонікідзе. В результаті досліджень встановлено, що найбільші рівні 
ушкодження рослин спостерігаються на території моніторингових точок 
які межують с автомагістралями та промисловими підприємствами. 
Аналогічна ситуація спостерігається з токсичністю ґрунтів. Причому чим 
більша відстань від промислових об'єктів тим краще стан рослин та 
ґрунтів. 

Для покращення стану зелених насаджень рекомендується проводити 
вдосконалення системи очистки газопилових викидів основних 
промислових підприємств. Крім того, важливим етапом в нормалізації та 
збереженні зелених зон міста є підтримка природної стійкості зелених 
насаджень до дії забруднюючих речовин. 

 
Література 

1. Екологічний паспорт Дніпропетровської області. Державне управління охорони 
навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області, 2010. –     
131 с. 
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НОНИЛФЕНОЛЫ  В РЕЧНЫХ ВОДАХ УРБАНИЗИРОВАННЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА  ХАРЬКОВА) 

 
Е.В. Сергеева, Ю.Ю. Выставная, к.т.н. 

Харьковская национальная академия городского хозяйства, Украина  
 

Алкилфенолы – это органические вещества, получаемые путем 
алкилирования фенола, входящие в состав синтетических поверхностно-
активных веществ, широко используемых в моющих и чистящих 
средствах, а также в средствах собственной гигиены. Среди этой 
фенольной группы, особый экологический интерес представляет 
нонилфенолы (НФ), которые имеют консервативные свойства и обладает 
способностью накапливаться в живых тканях, вызывая ряд эндокринных 
нарушений и канцерогенных образований. Уже доказано непосредственное 
влияние НФ на развитие рака молочной железы и феминизацию мужских 
особей. В Канаде, США, Япония и в странах ЕС сброс сточных вод,  
содержащих НФ, строго регламентируется. В Украине НФ  не 
определяются  по причине использования устаревшей нормативной базы, 
недостатка научных исследований в этом направлении и отсутствия 
лабораторной базы.  

Нами проведено определение  НФ в реках Лопань и Уды (бассейн      
р. Северский Донец) в пределах территории г. Харькова с помощью 
прибора пассивного отбора проб РОСIS (Polar Organic Chemical Integrative 
Sampler). Отбор воды проводился в январе (холодный период), мае 
(теплый водный период) и сентябре (теплый маловодный период) в 
течение 2008-2010 гг. Пробы воды были взяты выше по течению от города, 
в городской черте  и ниже сброса с городских очистных сооружений. 
Результаты исследования взятых проб показали, что максимальные 
концентрации НФ (более 2 мг/дм3)  обнаружены на участках ниже сброса 
сточных вод. НФ были обнаружены в 100% проб и показывали 
неравномерное распределение концентраций как в пространстве,  так и во 
времени. Продукты распада в виде НФ-моно и диэтилксилатов 
доминировали выше по течению от сброса сточных вод, а в виде 
нонилфенокси уксусной кислоты - ниже по течению, что демонстрирует 
влияние различных условий (анаэробных и аэробных) на деградацию 
алкилфенолов на различных участках водотоков. Сравнение максимальных 
концентраций НФ с экологическими нормативами, рекомендованными 
Водной Директивой ЕС (0,3 мг/дм3), показало, что содержание НФ в 7  раз 
превышает установленные уровни экологической безопасности. Такая 
ситуация может быть связана с высоким уровнем использования НФ как в 
промышленности, так и в домашнем хозяйстве, низкой эффективностью 
очистки сточных вод, а также недостаточным их разбавлением 
природными водами. 
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ВПЛИВ АВТОТРАНСПОРТУ НА ФОРМУВАННЯ  
ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ГРИБІВ МІСТА ХАРКОВА 

 
Є. Ю. Серьогіна, К.Б. Уткіна, к.г.н., доц. 

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Україна 
 
 Попри значну кількість досліджень тема є актуальною і своєчасною, 

адже проблема автотранспорту та його негативного впливу на довкілля і 
здоров’я людини посідає важливе місце в сучасній екологічній політиці 
всіх рівнів.  Наші дослідження проводилися з метою встановлення впливу 
автотранспорту на накопичення важких металів (ВМ) у системі «гриб - 
лісова підстілка - ґрунт». Об’єктом досліджень є гриби (на прикладі хряща 
молочника оливково чорного), лісова підстілка та ґрунти м. Харкова. 
Гриби мають виборчу здатність до накопичення ВМ, у тому числі і 
небезпечних для здоров'я людей. Рівень їх вмісту служить показником 
забруднення навколишнього середовища. Особливу небезпеку становить 
тенденція їстівних грибів до накопичення ВМ у районах промислових 
викидів, близько великих міст, залізничних та шосейних магістралей. Ця 
здатність у них виражена набагато різкіше, ніж у вищих рослин та інших 
організмів.  

 Харків є одним із найбільших транспортних вузлів України. По місту 
Харкову кількість викидів шкідливих речовин (ШР) від автотранспортних 
засобів складає більш ніж 70%. Такий стан пояснюється тим, що схема 
забудови центральної частини міста, що створена по радіальному 
принципу, не розрахована на транспортні потоки в такому обсязі, відсутні 
необхідні лінії «зеленої хвилі», об`їзні маршрути, підземні пішохідні 
переходи. 

 Дослідження проводились у вересні 2011 року у Лісопарку в м. 
Харкові, на Білгородському шосе. Проби грибів, лісової підстілки та 
ґрунтів були відібрані на відстані 100 м від дороги та на відстані 700 м від 
дороги. У грибах, лісовій підстілці та ґрунтах визначали вміст рухомих форм 
ВМ (Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Ni, Pb, Zn, Al) методом атомно-абсорбційного 
спектрального аналізу.  Аналіз результатів досліджень зразків відібраного 
ґрунту демонструє: 1) перевищень ГДК металів у ґрунті не 
спостерігається; 2)  є перевищення фонового вмісту по всіх металах (окрім 
Mn); 3) пріоритетними зШР ґрунту є Mn, Zn, Fe де спостерігаються значні 
їх концентрації – від 4,46 мг/кг (Fe) до 19,4 мг/кг (Mn),  мінімальний вміст 
має Cd. 

 Що стосується лісової підстілки, згідно отриманих результатів 
встановлено, що вміст важких металів у лісовій підстилці, так як і в ґрунті 
відрізняється в залежності від віддаленості до автошляху.  Отримані дані 
показали, що у лісовій підстілці переважаючими металами є Mn та Zn, а 
найнижчу концентрацію має Cd.  
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 Аналіз акумулятивних рядів накопичення ВМ у грибах показав 
наступне. Пріоритетними ШР грибів є Fe, Zn, Mn, де спостерігаються 
значні їх концентрації – від 30,1 мг/кг (Fe) до 2,11 мг/кг (Mn), мінімальний 
вміст має Cd. 

 Варто зазначити, що концентрація металів найбільша у зразках 
грибів, зібраних біля дороги, а найменша на відстані 700 м від дороги, за 
виключенням Fe та Mn. Це пояснюється тим, що гриби, які ростуть біля 
дороги зазнають більш інтенсивного впливу автотранспорту, ніж ті, що 
знаходяться на відстані від автошляху. 

 Пріоритетність у акумулятивних рядах Fe, Zn, Mn в компонентах 
системи «гриб - лісова підстілка - грунт» також можна пояснити, ймовірно, 
великими значеннями кларків у ґрунтах (Fe - 38000, Mn - 850, Zn - 50). 

 Гриби можна вважати індикатором стану навколишнього природного 
середовища. Вони спроможні накопичувати важкі метали всією поверхнею 
плодового тіла. Чітких закономірностей між концентрацією важких 
металів у системі «ґрунт - лісова підстилка – гриб» не визначено. 
Забруднення мікологічної продукції ВМ може призвести до зміни 
структури грибних угрупувань, домінуванні видів грибів, толерантних до 
металів, у порівнянні з угрупуваннями подібних географічних регіонів, не 
забруднених ВМ. Головне, що  забрудненні ВМ їстівні гриби стають 
токсичними і небезпечним продуктом харчування для людини. 

 Таким чином, екологічний стан мікологічної продукції, що зростає в 
лісових масивах викликає занепокоєння. Постійне вживання в їжу 
продукції, що забруднена ВМ, може спричини погіршення загального 
стану здоров’я населення району. Причиною забруднення навколишнього 
природного середовища можуть бути промисловість та загальне високе 
антропогенне навантаження на природні ресурси. 

 Незаперечним фактом є те, що транспортні засоби, як джерело 
забруднення, сильно впливають на вміст ВМ в дослідних зразках, зокрема 
біля дороги. Значні концентрації металів спостерігаються також на відстані 
700 м від автомагістралі. 

 Для зменшення кількості і розповсюдження шкідливих викидів від 
автотранспорту можна запропонувати такі шляхи розв’язання проблеми:    
1) альтернативні види палива (водень, ацетилен, азотовмісні види палива); 
2) поліпшення якості виготовлення та удосконалення конструктивних 
особливостей двигунів; 3)  розробка засобів, що знижують вміст 
шкідливих компонентів у відпрацьованих газах; 4) створення 
енергосилового устаткування для автомобілів, що викидають значно 
меншу кількість ШР;  5) впровадження системи організаційних, 
економічних, податкових та інших заходів, що сприяють підвищенню 
рівня екологічної безпеки для довкілля; 6)  озеленення міст. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ВОДОРОДНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ В ПРОЦЕССЕ 
ДЕНИНИТРИФИКАЦИИ СТОЧНЫХ ВОД 

 
Р.В. Сидоров, Н.К. Блинова, к.б.н, доц. 

Технологический институт Восточноукраинского 
  национального университета им. В. Даля, г.Северодонецк, Украина 

 
В результате деятельности предприятий азотной промышленности в 

поверхностные водоемы со сточными водами могут попадать такие 
высокотоксичные соединения неорганического азота как  аммиак, 
нитриты, нитраты.  

Целью настоящей работы явилось изучение изменения реакции среды 
в ходе биологической очистки низкоконцентрированных 
нитратсодержащих сточных вод предприятий азотной промышленности.  

Нами проведены опыты в статических условиях по изучению 
процесса денитрификации на модельной смеси с содержанием нитрата 
натрия 30 мг/дм3. Активный ил использовали из аэротенков действующих 
очистных сооружений ЗАО «Северодонецкое обьединение Азот». 
Исходную рН устанавливали в пределах 7-7,3. Реакцию среды 
контролировали ежечасно. 

Традиционно очистка сточных вод от нитратов производится методом 
биохимической денитрификации активным илом. Как известно, процесс 
микробиологической денитрификации заключается в восстановлении 
сапрофитными микроорганизмами азота нитратов до молекулярного азота 
с участием ферментов нитратредуктаз. Этот сложный многоступенчатый 
процесс протекает по схеме:  

NO3
- → NO2

- → NO → N2O →N2↑ 
Денитрифицирующие бактерии активного ила  представлены родами 

Pseudomonas sp., Acrobacterium sp., Micrococcus sp. и др. При отсутствии в 
воде растворенного кислорода они могут использовать для дыхания 
кислород, содержащийся в нитритах и нитратах. Бактерии - 
денитрификаторы являются гетеротрофами и представляют группу 
факультативных анаэробов.                

 Как известно, диссимиляционная нитратредукция протекает с 
образованием щелочных компонентов и повышением щелочности среды. 
Изменение рН среды является косвенным показателем интенсивности 
протекания денитрификации. Контроль реакции среды показал, что через 
несколько часов после начала эксперимента начинает происходить 
незначительное повышение рН. Через 2-3 часа рН среды увеличилась в 
опытах с адаптированным илом с 7,1 до 7,4, с неадаптированным с 7,3 до 
7,65. Максимальное увеличение рН происходило через 8-9 часов и 
составило 7,7 и 8,1 соответственно.  
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ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ НАПЛАВНИХ БІОПЛАТО  
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Харківська національна академія міського господарства, Україна 

 
У м. Харків зливаються три досить великих річки - Харків, Лопань, 

Уди, - і при цьому більш повноводні річки Харків і Лопань завжди 
впадають в меншу річку Уди, яка є притокою басейну Сіверського Донця.   

Однією з найактуальніших проблем Харківської області є забруднення 
річки Уди зливовими та стічними водами за рахунок скидання з очисних 
споруд у поверхневі водойми стічних вод категорій «без очистки» та 
«недостатньо очищених», внаслідок незадовільного технічного стану 
споруд очистки стоків, порушення технологічних регламентів очистки та 
знезараження стічних вод. Незадовільна якість води річки Уди негативно 
впливає на стан води річки Сіверський Донець - головної водної артерії 
східної частини України. 

В роботі показано що, нижче м. Харкова після прийняття стічних вод 
клас якості води річки змінюється до 4 «забруднена».  

Основна ідея запропонованої роботі полягає у впровадженні каскаду 
наплавного біоплато використанні як штучних природних елементів 
захисту річок від забруднення та очищення води. В роботі пропонується 
послідовне розміщення чотирьох наплавних біоплат в руслі річки Уди до 
впадіння її у річку Сіверський Донець. 

Ефективність використання розробки полягає в тому, що різко 
прискорюється зниження концентрації розчинених забруднюючих речовин 
у водному середовищі – сполуки азоту до 70%, фосфор до 40%, Біологічне 
споживання кисню до 98%, нафтопродукти до 99%,феноли до 95%. і 
одночасно знижується вміст завислих речовин до 95 %. 

В роботі пропонується інженерна конструкція каскаду наплавних 
біоплат, математично модель його роботи, економічне обґрунтування 
проекту. 
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ПРИРОДНО-РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛ 
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В УКРАИНЕ 

 
О.А. Скринник, М.В. Макаренко, к.э.н., доц. 

Азовский морской институт Одесской национальной морской академии, 
Украина 

 
 Рекреационные регионы Украины (Карпатский, Приднестровский, 

Днепровский, Донецко-Приазовский, Полесский, Причерноморский, 
Крымский)   составляет 12,8% от общей площади  страны. Потенциальный 
фонд рекреационных территорий составляет 12,1 млн. га, т.е. 20% площади 
территории Украины. 

  Доля  территорий и объектов природно-заповедного фонда  
составляет:  1) 8-13% (Тернопольская, Херсонская, Закарпатская, Ивано-
Франковская, Хмельницкая области); 2) 5-7% (Сумская, Ровенская, 
Черновицкая области); 3) 3-5% (Черниговская, Львовская области, 
Республика Крым);  4) до 3% (Донецкая, Николаевская, Полтавская 
области); 5) до 2% (Волынская, Житомирская, Запорожская, Одесская, 
Черкасская области); 6) до 1% ( Винницкая, Днепропетровская, Киевская, 
Кировоградская, Луганская, Харьковская области).  

 Практически во всех областях Украины выявлено лечебные 
минеральные воды (МВ). Наибольшее количество МВ в Закарпатской, 
Львовской, Луганской, Днепропетровской, Полтавской, Хмельницкой, 
Черкасской, Киевской и Донецкой областях.  

 Важное место в развитии туризма в Украине занимает вторая группа 
рекреационных ресурсов – культурные объекты, памятники истории, 
архитектуры, археологии. Общее количество архитектурно-исторических 
памятников в Украине составляет 48690 объектов (в т.ч.  Львовская 
область  - 3934, Киевская область – 2886, Черниговская область -  2859).   

 Эффективное  использование  рекреационных ресурсов определяется  
наличием туристической инфраструктуры (гостиницы, мотели, дома 
отдыха, пансионаты, санатории). 40% находятся в государственной и 
коммунальной собственности, 57% – в коллективном и 3% – в частной. 
Больше всего гостиниц приходится на  г. Киев (7,3% от общего количества 
по Украине), Одесскую область (7,3%), Автономную  Республику Крым 
(6,8%) Днепропетровскую (6,4%), Харьковскую  (5,8%) и Донецкую  
(5,6%) области. Рекреационные возможности Украины характеризуются 
также наличием 3304 санаторно-курортных и оздоровительных 
учреждений: 487 санатории, санатории-профилактории-357, базы и другие 
учреждения отдыха-2015, пансионаты отдыха – 235, дома отдыха – 38 , 
пансионаты с лечением – 68, другие учреждения – 104.            
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ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ ПОЧВЕННОГО 

ПОКРОВА г. НИКОЛАЕВА 
 
 

C.М. Смирнова, В.В. Долин, д. геол. н. 
Институт геохимии окружающей среды Национальной  академии наук и 

Министерства чрезвычайных ситуаций  Украины, г. Киев 
 

Формирование загрязнения почвенного покрова Николаевской 
городской агломерации характеризуется динамичным многолетним 
непрерывным поступлением тяжелых металлов (ТМ), закономерностью 
пространственного рассеяния атмосферных выбросов с учетом физико-
географических и климатических условий региона.  Основные параметры 
по содержанию ТМ в почвах и снежном покрове Николаевской городской 
агломерации проанализированы в работах [1, 2]. Применение методов 
пространственной интерполяции позволяет выявить характер загрязнения 
почвенного покрова, охарактеризовать совпадения, соответствие 
(несоответствия) современного привноса со сформировавшимся 
загрязнением почв. Загрязнение снега отражает современный привнос 
тяжелых металлов [4]. При анализе карт суммарных показателей 
загрязнения почвы и снегового покрова возможно выделение на 
территории участков с устойчивым, реликтовым и современным 
загрязнением [6]. 

Пространственное распределение цинка и интенсивность поступления 
цинка  в почвенный покров города характеризуется неоднородностью.  
Ареалы современного загрязнения циником  формируются вблизи ОАО 
Завода «Металлист» в  микрорайоне «Северный». В пределах выявленных  
ареалов уровень загрязнения почвенного покрова составляет до 2 фоновых 
порядков, а аэротехногенное поступление металлов составляет 2-3 Кс        
(Кс  = Сi / Сф).      

Современный привнос свинца в почвенный покров не зафиксирован..    
В Ленинском районе вблизи ГП «Судостроительного завода им. 61 

коммунара» и ОАО Завода «Металлист» формируются техногенные 
ареалы современного загрязнения никелем, что сопровождается его 
привносом с атмосферными выпадениями до 3 Кс. Почвенный покров  
загрязнен на большей части городской агломерации  до двух фоновых 
порядков. Аналогичная ситуация наблюдается в Корабельном районе, где 
накопление никеля в почвах носит прогрессирующий характер. 

Устойчивое загрязнение по одинаковой интенсивностью накопления 
меди  в почве и снеговом покрове локализовано практически на 90% 
городской площади. Привнос меди с атмосферными выпадениями 
сопровождается  интенсивным накоплением в почве на уровне до двух 
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фоновых порядков. Вероятно,  это обусловлено физико-географическими и 
гидрометеорологическими условиями региона. В пределах выявленных  
ареалов уровень загрязнения почвенного покрова составляет 2-3 Кс, а 
аэротехногенное поступление металлов составляет до 2 фоновых порядков.  

Суммарный показатель загрязнения (СПЗ) демонстрирует 
пространственную неоднородность поступления и формирования 
загрязнения почвенного покрова.  Северную часть Корабельного района 
следует отнести к устойчивым ареалам загрязнения: здесь поступление и 
накопление тяжелых металлов варьирует на уровне до 5 фоновых 
значений. Ареал современного загрязнения локализован в окрестностях ГП 
«Судостроительного завода им. 61 коммунара», где  наблюдается 
интенсивный характер накопления (до 5-10 Кс) металлов в снеговом 
покрове, по сравнению с почвой (до 5 фоновых значений).  Реликтовое 
загрязнение сформировано в районе локализации предприятий:  ГАХК 
«ЧСЗ», Николаевского морского торгового порта, ООО «Нибулон». Эта 
местность характеризуется высоким содержанием ТМ в почвенном 
покрове.  

Таким образом,  загрязнение почвенного покрова Николаевской 
городской агломерации свидетельствует о преимущественном накоплении 
ТМ в зоне локализации промышленных предприятий. На 17,3% 
территории города Кс составляет более трех фоновых значений  для цинка 
составляет,  а на менее 2 % площади - для меди. По коэффициенту 
опасности   к «опасной категории» загрязнения цинком следует отнести      
65 % городских площадей, свинцом - 41 %, никелем - около 7  %,  медью - 
3,2 %. По СПЗ более 98 % городской территории классифицируется, как 
«допустимая» категория загрязнения  ТМ. 
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ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ЛІВОБЕРЕЖНИХ ПРИТОК 
 РІЧКИ ДНІСТЕР (НА ПРИКЛАДІ р. СЕРЕТ) 

 
О.О. Сокуренко, В.П.Дорофєєва, асп., Н.С. Лобода д.г.н, проф 

Одеський державний екологічний університет, Україна  
 

Робота полягає у встановленні рівня забрудненості води лівобережних 
приток Дністра (на прикладі р. Серет) за гідрохімічними показниками та 
господарсько-побутовими нормативами ГДК. 

На основі даних, отриманих на мережі спостережень за хімічним 
складом та якістю водних об’єктів департаменту гідрометеорологічної 
служби Мінекоресурсів України, та результатів власних 
експериментальних досліджень здійснено узагальнення 
про особливості формування хімічного складу поверхневих вод 
лівобережних притоків р. Дністер (на прикладі р. Серет) у період від 1984 
по 2007 роки.  Якість води у взятих гідростворах досліджувалася за 
допомогою двох методик – розрахунку індексу забруднення води (ІЗВ) та 
методики  Ф.Ф. Ерисмана для господарсько-питного водокористування.  

У басейні р. Серет, в цілому, стік формується в зимово-весняний 
період (лютий-березень) внаслідок танення снігу і випадання дощів, а 
також у теплу пору року під час дощів зливового характеру. В верхній 
частині басейну р. Серет на протязі всього року спостерігаються паводки. 
Тому тут розрізняють: роки з переважанням весняного водопілля і роки з 
переважанням паводків у літньо-осінній період, роки з безперервними 
паводками протягом року. 

У басейні р. Серет танення снігу починається найчастіше в кінці 
березня і продовжується до травня. Водопілля на річках ускладнюється 
випаданням дощів і проходить у кілька фаз. Води поверхнево-схилового 
стоку, які надходять у руслову сітку під час водопілля, мають мінімальну 
мінералізацію в межах 370 мг/дм3, загальну жорсткість  0,8-1,5 ммоль/дм3. 
В іонному складі переважають  НСО3

- і Са2+ . 
Мінералізація вод по території збільшується у напрямку з півночі на 

південь. У водах весняного водопілля, які формуються на схилах Волино-
Подільського плато, мінімальні величини мінералізації спостерігаються в 
пік водопілля, коливаються в межах 170-300 мг/дм3, загальна твердість 
становить 1,5-3,6 ммоль/дм3. Серед іонів переважають НСО3

- і Са2+. 
Літня межень басейну р. Серет достатньо слабко виражена. Тут 

протягом літнього періоду проходить серія зливових паводків, що 
призводить до значного розбавлення руслових вод водами ґрунтово-
поверхневого стоку. Внаслідок інфільтрації зливових вод у тріщинуваті та 
пухкі породи також розбавляються і ґрунтові  води, що живлять річки. Це 
зумовлює відносно невисоку мінералізацію річкових вод у літній період - 
120-200 мг/дм3, що незначно перевищує її в період водопілля. В іонному 
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складі річкових вод переважають НСО3
- і Са2+.  Формуються води 

переважно гідрокарбонатно-кальцієвого складу. Мінералізація змінюється 
в межах 200-400 мг/дм3. Поряд з цим у районах дренування 
високомінералізованих підземних вод зустрічаються малі річки, склад води 
яких дуже часто відповідає хлоридному класу. 

У роботі проведений аналіз хімічного складу р. Серет за формулою 
Курлова. Результати в мг/дм3 наведені у табл. 

 
Таблиця  – Середній багаторічний хімічний склад р. Серет  

за 1984 – 2007 рр. 
 

Ca2+ Mg2+ Na++ 
K+ HCO3

- SO4
2- Cl- ΣI 

Формула 
Курлова 

р. Серет – 
смт. 

Велика      
Березовиця 

(місто) 

73,9 13,4 41,8 281 44,9 40,8 496 32)(1057
111277 43

KNaMgCa
ClSOHCO
+

 

р. Серет – 
м.Чортків 
(6 км вище 
міста)  

85,8 15,3 38,5 303 52,1 37,9 533 28)(1161
101377 43

KNaMgCa
ClSOHCO
+

 

р.Серет – 
м.Чортків 
(місто) 84,9 16,9 77,8 306,6 53,8 44,8 585 

 

43)(947 KNaMgCa +
111376 43 ClSOHCO  

р. Серет – 
м.Чортків 

(1,5 км 
нище 
міста) 

308,7 59,9 34,8 83,7 16,4 51,4 566 38)(1052
101476 43

KNaMgCa
ClSOHCO
+

 

За    оцінкою    якості    води    для   років   різної забезпеченості було 
розраховано якість води за критерієм ІЗВ, при цьому були вибрані 3 роки 
періоду інтенсивного антропогенного навантаження 1981 (багатоводний), 
1984 (середній за водністю), 1986 (маловодний) роки та сучасного періоду: 
2001 (багатоводний), 2006 та 2003 (середньої водності) та 2004 
(маловодний рік). 

Установлено, що у 80-ті роки річка Серет у створі Чортків була 
більш забрудненою у весінню повінь, якість води належить до IV класу – 
забруднена.  У період дощових паводків – вода помірно забруднена, і у 
літньо-осінню межінь – чиста (II рівень забруднення). Основними 
забруднювальними речовинами у 80-ті роки були феноли, концентрація 
яких у період весняної повені перевищувала допустиму у 17-19 разів. 
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 У сучасний період у багатоводний 2001 рік  і середній за водністю – 
2003 рік вода чиста і в маловодний 2004 рік – вода помірно забруднена у 
період дощових паводків. Основними забруднюючими речовинами є 
феноли, концентрацій яких зростає у період весняної повені та дощових 
паводків, та у маловодні роки у цілому. 

Була виконана оцінка якості у роки різної водності за методикою 
імені  Ф.Ф.Ерисмана. 

За  санітарним критерієм якість води на початку XXI ст. 
поліпшилася, так, наприклад, повторюваність допустимого рівня 
забруднення у 1981 – 12,5%, а у багатоводний 2001 – 100%. Надзвичайно 
високе та високе забруднення спостерігається у весняний сезон, коли 
відбувається інтенсивний змив забруднювальних речовин з поверхні 
водозбору. 
 За санітарно-токсикологічним критерієм якість води у багатоводний 
та середній за водністю роки на початку XXI ст. поліпшилася. У 80-ті роки 
помірне забруднення спостерігалося у роки різної водності, а на початку 
сторіччя у багатоводний та середній за водністю роки повторюваність 
допустимого рівня забруднення дорівнювала 100%.  
 У багатоводний 1981 рік спостерігалися всі види забруднення 
(надзвичайно високе, високе, помірне та допустиме забруднення) найгірша 
якість води визначається за органолептичним критерієм, як у 80-ті, так і на 
початку XXI ст., де повторюваність надзвичайно високого, високого та 
помірного забруднення є приблизно однаковою, але переважають 
допустимі рівні забруднення. 

Лівобережні притоки р. Дністер, які розташовані вище м. Могільов-
Подільський  за своїм складом характеризуються як гідрокарбонатно-
сульфатно-хлоридні та кальцієво-натрієво-магнієві. 

При дослідженні хімічного складу вод установлена наявність 
високих концентрацій фенолів, яка є основою забруднюваною речовиною. 

У складі р. Серет виявлені значні концентрації міді, що пов’язане із 
наявністю на водозборі мідистих пісковиків. 

У роботі розглянуто екологічний стан р.Серет, яка є однією із 
лівобережних приток р.Дністер, виконане порівняння якості води за 
індексом ІЗВ та індексами Ф.Ф.Ерисмана у поточне десятиріччя, та у 
десятиріччя 1981-1990рр. Для кожного з указаних десятиріч були обрані 
маловодний, середній за водністю та багатоводний роки. Аналіз отриманих 
результатів дозволив установити, що якість води у поточне десятиріччя 
покращилася як за критеріем ІЗВ, так і за критеріями Ерисмана, якщо 
використовувати ГДК для господарсько-питного водокористування. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ВПЛИВУ СУДНОРЕМОНТНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА НА ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН 

ЗАТОНУ БАЗАРЧУК (РІЧКА ДУНАЙ) 
 

К.В. Соловйова, В.Ю. Коріневська, к.г.н. 
Одеський державний екологічний університет, Україна 

 
У сучасних умовах збільшення рівня забруднення водних об'єктів, 

завдання мінімізації антропогенного впливу і відновлення водних 
екосистем є особливо актуальним. Не є виключенням і річка Дунай, в 
дельті якої сформувалися унікальні екосистеми, що вимагають охорони на 
державному і міжнародному рівні. Метою цієї роботи є вивчення 
особливостей впливу судноремонтного підприємства на екологічний стан 
водного об'єкту на прикладі Вилківської ремонтно-експлуатаційної бази 
флоту (РЕБФ) і ділянки р. Дунай. 

РЕБФ є підприємствами, основною функцією яких є транспортно-
промислова діяльність і технічна експлуатація закріпленого за ними флоту.  

Вилківська РЕБФ розташована в південній частині м. Вилкове в затоні 
Базарчук (річка Дунай). Серед основних видів ремонтних робіт 
Вилківської РЕБФ – очищення і фарбування суднових корпусів, виміри 
залишкової товщини обшивки, капітальний ремонт головних і допоміжних 
двигунів, тощо. 

На першому етапі дослідження були вивчені технологічні процеси, які 
мають місце на судноремонтному підприємстві та можуть впливати на 
якість води у водному об’єкті.  Також були визначені основні ЗР, що 
утворюються при роботі підприємства та можуть надходити у водний 
об’єкт разом з відпрацьованими водами плавдоків або при їх зануренні з 
поверхні. Насамперед це зважені речовини (у т.ч. вміщуючі метали) та 
нафтопродукти. Але, нажаль, точних даних про вміст різних ЗР у 
відпрацьованих водах плавдоків немає. 

Для оцінки токсичності відпрацьованих вод плавдоків був 
використаний метод біотестування, який  ґрунтується на визначенні 
відносної кількості загиблих дафній у воді, що аналізується, в порівнянні з 
контрольною водою. Проведене біотестування відпрацьованих вод з 
плавдоків показало, що вода не проявляє гострої летальної токсичності 
навіть через 96 годин (клас токсичності – 1), проте, у порівнянні з 
контролем, кількість живих дафній у стічній воді є суттєво меншою (6,3 
проти 9,3). Це говорить про те, що відпрацьовані води з плавдоків є 
несприятливим середовищем для мешкання гідробіонтів. Враховуючи 
значні обсяги утворення відпрацьованих вод у плавдоках (тисячі кубічних 
метрів), вони стають суттєвим джерелом формування несприятливого 
екологічного стану затону Базарчук. 
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Оцінка якості води в затоні Базарчук показала невідповідність її 
вимогам, що висуваються до водних об’єктів рибогосподарського 
призначення за сумарним вмістом речовин з токсикологічною ЛОШ  
(табл.).  

 
Таблиця  - Оцінка якості води затону Базарчук (2009 р.) 

Лімітуюча ознака 
шкідливості 

(ЛОШ) 
Речовина 

Концент-
рація 

iC , мг/дм3 

Гранично 
допустима 
концент-
рація 

, 
мг/дм3 

іГДК
іГДК

iC

 

∑
n

iC
=i iГДК1

 

Зважені 
речовини 10,1 - - 

БСКп 2,9 3,0 0,97 

 

ХСК 14,0 - - 

- 

Нітрати 3,2 40,0 0,08 
Хлориди 20,3 300,0 0,07 

Санітарно-
токсикологічний 

Сульфати 38 100,0 0,38 
0,53 

Залізо загальне 0,075 0,10 0,75 Токсикологічний 
Нітрит 0,036 0,08 0,45 1,20 

Рибогосподарсь-кий Нафтопро-дукти 0,039 0,05 0,78 - 
 
На другому етапі дослідження нами проводилася оцінка можливого 

впливу підприємства на екологічний стан ділянки р. Дунай. Задача 
ускладнюється через необхідність урахування гідрологічних процесів 
взаємодії вод затону і річки, що є наслідком більш глобальних процесів, 
які відбуваються в річці Дунай.  

В основу оцінки зміни гідрохімічного складу річки Дунай під 
впливом Вилківської РЕБФ нами покладений графічний метод 
комплексної оцінки якості поверхневих вод. З набору гідрохімічних 
показників, по яких здійснюється моніторинг якості води, нами вибрані 
такі, присутність у воді яких може бути обумовлена роботою 
підприємства: зважені речовини, нафтопродукти, феноли, СПАР, Fe3+, 
Zn2+, Cu2+, Cr6+. При порівнянні результатів комплексної оцінки якості 
води графічним методом у створах, що розташовані вище та нижче за 
течією від підприємства («21» та «17» км), було з’ясовано, що за набором 
ЗР, які розглядалися, якість води навіть дещо поліпшується. Тим не менш, 
гідрохімічний склад води в районі гідроствору «17 км» характеризується 
вищим вмістом нафтопродуктів, заліза, цинку і міді, в порівнянні з «21 
км». Це говорить про наявність джерела емісії даних ЗР, розташованого 
між двома гідростворами, в якості якого може виступати Вилківська 
РЕБФ.  
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Водообмін між затоном і річкою, в основному, обумовлений зміною 
рівня у витоку затону. Найбільшу зацікавленість викликає фаза спаду,  
оскільки при цьому вода з затону, яка може бути забруднена, більш 
інтенсивно надходить до Дунаю. Визначення зміни рівня води у річці та 
аналіз зміни концентрацій ЗР у двох створах показав, що фаза спаду рівня 
води супроводжується підвищення вмісту зважених речовин, фенолів та 
нафтопродуктів у воді на означеній ділянці, джерелом яким може бути у 
т.ч. і Вилківська РЕБФ.  

За допомогою розрахунку гідроморфологічних характеристик затону 
(площі дзеркала та обсягів води в залежності від рівневого режиму), нами 
визначені витрати води при різних гідрологічних умовах.  

Для характеристики впливу забруднених вод затону Базарчук на 
екологічний стан ділянки р. Дунай необхідно визначити співвідношення 
між витратами води у річці та витратами води з затону за різних умов (часу 
та характеру зміни рівня води у затоні). В якості вихідних умов нами 
задані зміни рівня води від 0,01 до 1 м, що можуть відбуватися за різні 
проміжки часу (5 хв., 1 год., 1 доба та 1 тиждень). На основі проведених 
розрахунків можна сказати, що витрати води в затоні на декілька порядків 
менші у порівнянні з витратами води на означеній ділянці р. Дунай. Навіть 
якщо зміна рівня води становитиме 1 м за добу, співвідношення витрат 
води річки та затону становитиме 658 до 1.  Тим не менш, у випадку 
аварійних ситуацій на РЕБФ, коли можуть створюватися значні 
концентрації ЗР, вплив забруднених вод стає більш відчутним.  

Таблиці визначення співвідношення витрат води можуть бути 
перетворені на таблиці співвідношення між концентраціями різних ЗР, що 
містяться в річці та в воді затону. В якості такої речовини нами були взяті 
нафтопродукти. Розрахунки показали, що зміна концентрації 
нафтопродуктів при надходженні вод затону до р. Дунай не перевищує 
аналітичного нуля (0,05 мг/дм3).  

Можна зробити загальний висновок, що робота Вилківської РЕБФ 
призводить до забруднення вод затону Базарчук, де вона розташована, але 
помітного впливу на р. Дунай підприємство не справляє. Тим не менш, на 
українській ділянці р. Дунай розташовані інші судноремонтні 
підприємства – в м. Рені, м. Ізмаїл, а їх сумарний вплив на екологічний 
стан річки виявляється більш значущім. Отже, це не відкидає необхідності 
мінімізації негативного впливу судноремонтних підприємств на водні 
об’єкти, в основному, за рахунок недопущення надходження 
технологічних розчинів, продуктів зварювання, фарбування, очищення 
корпусу та двигунів тощо у водне середовище.   
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  
ЗАПОВІДНОЇ СПРАВИ НА ХАРКІВЩИНІ 

 
Є.С. Степаненко, В.В.Волощенко, к.в.н., доц. 

Харківський національний аграрний університет 
 ім.. В.В.Докучаєва, Україна 

 
Однією з найефективніших форм охорони цінних природних об’єктів і 

територій є їх заповідання – взяття під охорону держави. Створення 
заповідних територій необхідне для збереження цінних видів рослинного і 
тваринного світу, унікальних ландшафтів, геологічних, палеонтологічних 
об’єктів тощо. Поряд з цим раціональне, невиснажливе використання 
природних ресурсів неможливе без наявності і вивчення її помітних 
еталонів – заповідних об’єктів і територій. Вони дають змогу виявити 
зміни, що вносить людина в довкілля, порівнювати недоторкану, «дику» 
природу з окультуреним ландшафтом і, в кінцевому результаті, виробити 
стратегію екологічно збалансованого природокористування. Тобто охорона 
територій та об’єктів природи шляхом їх заповідання має не меті не тільки 
збереження їх у недоторканому стані. При цьому ставляться завдання 
значно ширші і відповідальніші – розв’язуються наукові, рекреаційні, 
еколого-освітні та виховні проблеми. 

Проблеми, пов’язані з природно-заповідним фондом Харківщини 
повністю відповідають загальнодержавним: низький відсоток заповідності, 
значний антропогенний тиск на природні комплекси і об’єкти, високе 
рекреаційне навантаження та ін.  

Станом на 01.01.11 природно-заповідний фонд Харківської області 
налічує 238  територій і об’єктів загальною площею 72,7 тис. га, в тому 
числі 13 обєктів загальнодержавного значення площею 23984,6 га; 
відсоток заповідності становить 2,2 % від загальної площі області. Серед 
територій та об'єктів ПЗФ переважають заказники – 70 % (ландшафтні, 
гідрологічні, лісові, ботанічні, загальнозоологічні, орнітологічні, 
ентомологічні, геологічні). Якщо порівняти відсоток заповідних територій 
на Україні, де він складає 5 % від загальної площі України, то Харківська 
область займає 24 місце (із 27) в Україні за площею об’єктів природно-
заповідного фонду. 

З метою виконання багатьох угод нашої держави у Харківській 
області була розроблена та діє «Програма формування національної 
екологічної мережі у Харківській на 2002-2015 роки», основною метою 
якої є збільшення в області земель з природними ландшафтами та 
формування територіально єдиної системи, побудованої відповідно до 
забезпечення можливості природних шляхів міграції та поширення видів 
рослин і тварин, яка б забезпечувала збереження природних екосистем, 
видів рослинного і тваринного світу та їх популяцій. Пріоритетними 
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пунктами програми є збільшення площі територій та об'єктів ПЗФ до 2015 
року в цілому по області до  3,5 % та забезпечення репрезентативності 
територій природно-заповідного фонду за зооценотичними, 
флористичними, фауністичними, ландшафтними та іншими екологічними 
характеристиками. 

Основу екологічної мережі складають 57 територій та об’єктів 
природно-заповідного фонду, 22 особливо цінних водно-болотних угіддя, 
58 об’єктів, що зарезервовані для наступного заповідання та мережа 
захисних лісових смуг. 

Система ландшафтів області, які ще зберегли свій природний стан, 
повинна стати основою регіональної схеми екологічної мережі області. 

Наразі в області спостерігається збідніння біологічного різноманіття. 
Воно обумовлене господарською діяльністю людини, яка докорінно змінила 
колишній первісний ландшафт Слобожанщини з пралісами та цілинними 
степами і перетворила його впродовж 350 років у антропогенний. Зараз 
первісні цілинні степи на плато повністю замінені на агроценози з широкою 
мережею полезахисних лісових смуг, створених за останні 50-60 років. 
Залишки цілинних степів відводяться під садово-городні ділянки та 
піддаються залісненню. Через це під загрозою повного знищення 
опинилися цінні резервати степової рослинності біля сіл Рогань, 
Липкуватівка, Вільхівка. В інших місцях на стан рослин негативно 
впливають надмірний випас худоби, щорічне випалювання, сінокосіння та 
нерегламентований збір лікарських і декоративних рослин. Навіть на 
заповідних територіях області спостерігається такий негативний 
антропогенний вплив. 

Особливо великих змін зазнала степова рослинність на ділянках, де 
протягом багатьох років випасали худобу. Тому невеликі ділянки лучних 
степів на схилах балок перебувають у дигресивному стані.  

Рідкісний комплекс крейдолюбних видів рослин практично не 
охороняється, а знищується надмірними випасами, кар’єрами для 
видобутку крейди та утворенням терас при залісненні крутих крейдяних 
схилів. Така негативна господарська діяльність людини призводить до 
зникнення рідкісних видів рослин. 

Осоково-сфагнові фітоценози області перебувають під загрозою 
повного знищення. Вже висохло в межах м. Харків «Клюквове» болото. 
Така ж доля і у «Мохуватого» болота (околиці с. Гаврилівка 
Дергачівського району), гідрологічний режим якого повністю змінився 
внаслідок видобутку поблизу з ним піску, і зараз це болото вже висохло. 

Значних збитків природним екосистемам завдали: інтенсивне 
застосування в агроценозах інсектицидів і гербіцидів, будівництво дачних 
ділянок на непридатних для сільського господарства землях, надмірний випас 
худоби та щорічне випалювання сухої рослинності в степових балках, 
лісосмугах, заплавах річок. 

281



В останні десятиріччя антропогенна трансформація найбільше 
торкнулась навколоводних просторів і перш за все долинних ландшафтів. 
Зі створенням на території області великих водосховищ (Печенізьке, 
Червонооскільське, Краснопавлівське, Орільківське, Рогозянське тощо) 
орнітофауна поповнилась елементами, нетиповими для 
внутрішньоматерикових водойм, або видами що вкрай рідко зустрічались 
до появи водосховищ. З’явились птахи – мешканці морських узберіжжь, 
що в пролітний час зустрічаються на великих озерах і водосховищах, і 
зимують на незамерзаючих ділянках моря. Збільшилось видове 
різноманіття, змінився статус і чисельність мартинів, крячків, куликів, 
чапель. На водосховищах під час прольоту зареєстровані нові види птахів, 
що раніше не зустрічались (баклан великий, казарка білощока, казарка 
червоновола, луток, морянка, крохаль довгоносий, турпан, чернь морська, 
гага звичайна). 

У 2009 році Указами Президента України від 11.12.09 № 1044/2009 та 
№1047/2009 були створені  відповідно Національні природні парки 
«Дворічанський» (Дворічанський район) площею 3131,2 га та 
«Слобожанський» (Краснокутський район) площею 5244,0 га, що дало 
можливість значно збільшити площу природно-заповідного фонду області.  

Виходячи з того, що для більшості мешканців Харківщини ландшафт, як 
і раніше залишається «природним будинком», а не тільки територією для 
господарської діяльності, є невідкладна необхідність забезпечити збереження 
ландшафтного різноманіття області. 

Низький відсоток заповідності територій області не означає, що в 
області немає місць, які потребують заповідання. Зовсім навпаки. 
Знаходячись на межі двох природних зон – лісостепу і степу область має 
цілий комплекс унікальних територій, які не мають аналогів у країні. 

Наразі  в області планується створення 4-х об’єктів заповідного фонду 
загальною площею 7105,4 га. Також, проводиться робота зі створення 
регіонального ландшафтного парку «Верхнє Придонцов’я» площею 3044,5 
га. 

Таким чином, створення об’єктів природно-заповідного фонду, 
екологічної мережі в Україні з метою збереження біологічного і 
ландшафтного різноманіття, хоч і набуває певного розвитку, але до 
вирішення проблеми є дуже далеко. Оскільки відомо, що країна може 
вважатися такою, що дійсно зберігає, захищає природу і здоров’я 
населення лише тоді, коли площа заповідних територій і об’єктів буде не 
менше 10 % від загальної площі країни 
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ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ВИБОРУ РУХОМОГО СКЛАДУ  
ДЛЯ РОБОТИ НА МІСЬКИХ ПАСАЖИРСЬКИХ МАРШРУТАХ 

 
О.В. Стрельнікова, В.П.Матейчик, д.т.н., проф. 

Національний транспортний університет,  м. Київ, Україна 
 

Пасажирський автомобільний транспорт надзвичайно важливий для 
суспільного життя. Він задовольняє різноманітні потреби населення в 
пересуванні, відіграє значну роль у житті мешканців міст. На ринку 
пасажирських  перевезень функціонують  близько 25 тис. ліцензованих 
перевізників, які  мають  у  своєму  підпорядкуванні 150,6 тис.  автобусів 
різних  марок. Маршрутна  мережа України  на  даний  час  налічує більше 
20,0 тис. маршрутів  міського, приміського, міжміського  і  міжнародного  
сполучення. На цих маршрутах впродовж 2011року автомобільним 
транспортом було перевезено 3604,6 млн. пас., а пасажирообіг склав 
51396,2 млн. пас. км. 

Пасажирські перевезення в місті Києві здійснюються за 85-ма 
автобусними маршрутами. Щодня на маршрути м. Києва виходить 
1100 автобусів різної місткості, що перевозять близько 2 млн. мешканців 
та гостей столиці. 

До вирішення транспортних проблем міста необхідно підходити 
комплексно й системно. Міська мережа автобусних маршрутів, що є 
основою утворення логістичної мережі міста, потребує раціоналізації 
системи експлуатації автобусів, підвищення рівня надання транспортних 
послуг пасажирам, обстеження пасажиропотоків і їх коливань на 
маршрутній мережі міста. Покращення існуючої системи управління 
міським пасажирським транспортом можливо шляхом покращення 
техніко-економічних показників роботи транспорту. В першу чергу, 
керівникам підприємств необхідно вирішувати питання оновлення та 
поповнення парку транспортних засобів. Доцільно  запроваджувати новітні 
підходи вибору автобусів, модернізувати критерії відбору екологічних 
параметрів роботи транспорту, що призведе до підвищення екологічної 
якості автобусних перевезень при існуючих ринкових умовах, за наявності 
жорсткої конкуренції між державним та приватним транспортом. 
Підвищення рівня якості надання транспортних послуг населенню міста, 
комфортності поїздки пасажира дозволить, за рахунок підвищення 
конкурентоздатності підприємства на ринку транспортних послуг, 
підвищити економічну ефективність пасажироперевезень, поліпшити 
економічний стан транспортних підприємств.    
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БІОГЕННІ МЕТАЛИ У ВОДІ МАЛИХ РІЧОК ЕКОСИСТЕМ  
З РІЗНИМ РІВНЕМ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ 

РІВНЕНЩИНИ 
 

І.Л. Суходольська, В.В. Грубінко, д.б.н., проф. 
Тернопільський національний педагогічний університет  

ім. В. Гнатюка, Україна 
 

Антропогенний тиск на водні екосистеми призводить до їх 
забруднення токсикантами різної природи. Особливу небезпеку для водних 
екосистем становлять важкі та інші метали. Вони є забруднювальними 
речовинами водоймищ зростаючого значення [5]. У водному середовищі 
ВМ перебуваючи в активному стані мігрують, залучаючись у біологічний 
кругообіг і за певних біохімічних умов та концентрацій здатні створювати 
канцерогенний та мутагенний вплив на гідробіонти, погіршувати якість 
поверхневих вод, порушувати процеси самоочищення водойм [1].  

Метою дослідження є визначення середнього вмісту металів  у воді 
малих річок екосистем з різним рівнем антропогенного навантаження, а 
також встановлення деяких факторів, що визначають вміст і форму 
знаходження металів у воді. 

Матеріали і методи досліджень. Об’єктом дослідження були водні 
екосистеми малих річок Рівненської області з різним рівнем 
антропогенного навантаження. Під час дослідження у складі Рівненської 
області було умовно виділено 4 типи територій, що відрізняються за 
рівнем антропогенного навантаження: рекреаційна, аграрна, урбанізована 
та техногенно-трансформована території. 

З метою оцінки якості водних об’єктів було використано результати 
аналізів хімічного складу води виконаних службами Держуправління 
охорони навколишнього природного середовища в Рівненській області     
[2, 3]. Зокрема проаналізовано проби води з 13 малих річок, відібрані 
впродовж 2005-2010 рр. Було досліджено 117 зразків води із 37 створів 8 
районів Рівненської області та м. Рівне, розміщених на територіях з різним 
рівнем антропогенного забруднення. Методику вибору місць відбору проб 
води викладено в [6, 7]. Вміст металів  визначали методом атомно-
абсорбційної спектрофотометрії на спектрофотометрі С-115-М1 [7]. 

Результати досліджень та їх обговорення. Середній вміст металів  у 
воді малих річок екосистем з різним рівнем антропогенного навантаження 
Рівненщини впродовж 2005-2010 рр. наведено на рис. 

Вміст металів  у природних водах варіює в залежності від їх 
потрапляння із забрудненими стічними водами, з поверхневим та 
підземним стоком, а також у складі атмосферних опадів.  

 

284



   
 

    
Рис. - Вміст металів (мг/дм3) у воді малих річок екосистем з різним 

рівнем антропогенного навантаження Рівненщини впродовж 2005-2010 рр. 
  

У воді малих річок на аграрній та рекреаційній територіях за весь 
період дослідження впродовж 2005-2010 рр. серед ВМ домінувало  Fe, 
максимальна концентрація якого складала 4,54 мг/дм3. У розчині Fe  існує 
переважно у вигляді іонів, проте в поверхневих водах він часто 
зустрічається в органічних сполуках. В розчиненому стані поверхневими 
та підземними водами переноситься лише невелика кількість Fe, а більша 
його частина переміщається поверхневими водами у вигляді твердих 
часток, включаючи колоїди та органічні речовини. 

У поверхневих водах техногенно-трансформованої та урбанізованої 
територій серед металів найбільші показники мав Mn. Його максимальна 
концентрація складала 7,43 мг/дм3 на техногенно-трансформованій та 8,54 
мг/дм3  на урбанізованій територіях. 

Максимальна концентрація Cu  (3,53 мг/дм3) серед усіх досліджуваних 
територій була зафіксована в малих річках техногенно-трансформованої 
території, що певною мірою може бути зумовлене високою температурою 
води досліджуваної території або низьким рН [4].  

У 2009 р. вміст Zn у воді малих річок техногенно-трансформованої 
території Рівненської області становив 5,3 мг/дм3, що значно 
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перевищувало гранично допустиму концентрацію (ГДК) для водоймищ  
рибогосподарського призначення (Zn  = 0,01 мг/дм3). Найменший вміст Zn 
спостерігали на урбанізованій території, вміст якого склав у середньому 
0,02 мг/дм3. 

Оскільки Zn є біогенним металом, можна передбачити його активне 
засвоєння фітогідробіонтами, в клітинах яких іони Zn беруть участь у 
ключових реакціях фотосинтезу [8], з чим можна пов’язати зменшення 
вмісту цього металу у воді з настанням вегетаційного періоду 
фітогідробіонтів. Підвищення концентрації іонів Zn спостерігаються у 
водах з високою температурою або низьким рН [4]. 

Таким чином, аналіз результатів дослідження вмісту металів  у воді 
малих річок Рівненщини з різним рівнем антропогенного навантаження 
показав перевищення допустимих рівнів по вмісту Fe, Mn., Cu  та Zn. 
Особливу небезпеку становить збільшення концентрації Мангану до 8,54 
мг/дм3 у поверхневих водах урбанізованої території. Виконана оцінка 
якості води малих річок важлива для вивчення її впливу на екологічну 
ситуацію Рівненщини, визначення основних напрямків водоохоронної 
діяльності та оздоровлення екологічного стану водних об’єктів. 
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АГРОХІМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСАДУ  
ОЧИСНИХ СПОРУД МІСТА ЖИТОМИРА 

 
М.Г. Табакаєва, В.І. Дубовий, д.с.-г.н. 

Житомирський національний агроекологічний університет, Україна 
 

 Відомо, що у розвинених країнах норма водоспоживання досягає 1 
м3 на добу на 1 людину. Об'єм споживаної води для цих цілей залежить від 
регіону i рівня життя. Скорочуються водні ресурси i за рахунок їх 
забруднення. Головну небезпеку представляють стічні води (промислових, 
сільськогосподарські i побутові), оскільки значна частина використаної 
води повертається у водні басейни у вигляді стічних вод. Необхідність 
охорони водних ресурсів викликається недостатньою потужністю очисних 
споруд, неефективністю їх роботи. В даний час екологічні аспекти 
набувають все більшого значення в житті суспільства. 

До важливих заходів з охорони джерел питної води відносять 
доочищення промислових i міських стічних вод i подальше їx 
використання. Повторне використання очищених стічних вод для 
технічного водопостачання дозволить повністю ліквідувати існуючий 
дефіцит ресурсів прісної води і запобігти виснаження запасу прісних вод, а 
утилізація відходів очисних споруд дозволить вирішити важливу 
екологічну проблему.  

 Методи очищення стічних вод згідно розроблених технологій 
розділяються на механічні, фізико-xiмічні та біохімічні. В процесі 
очищення стічних вод утворюються осади, які піддаються знешкодженню, 
знезараженню, обезводненню, сушці, можливій подальшій утилізації 
осадів. 

 Осад з первинних відстійників і ущільнений осад з інших 
відстійників (активний мул) направляються в метантенки - герметичні 
резервуари, в яких під дією анаеробних мікроорганізмів мінералізуються 
органічні речовини. Подальше зниження вологості осадів може досягатися 
в апаратах механічної дії - на вакуум-фільтрах, фільтр-пресах, 
центрифугах. Мулові майданчики влаштовують для зневоднення в 
природних умовах збродженого в метантенках осаду. Всього за даними 
Житомирводоканал об’єми каналізаційних стоків за останні три роки 2009-
2011 р. становили від 13,9 до 15,7 млн. м3. 

Осади, що виділяються при очищенні стічних вод міст з малою 
часткою неочищених виробничих стоків, за хімічним складом відносяться 
до цінних органо-мінеральним сумішей. Осади міських стічних вод 
доцільно використовувати головним чином в сільському господарстві як 
азотно-фосфорні добрива, що містять необхідні для розвитку рослин 
мікроелементи і органічні сполуки. Потрапляючи в грунт, осад 
мінералізується, при цьому біогенні та інші елементи переходять у 
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доступні для рослин сполуки. Вміст важких металів в осаді очисних 
споруд каналізації представлений в табл. 1, із  якої видно, що їх вміст не 
перевищує показники ГДК. Проведений попередній агрохімічний аналіз 
осаду стічних вод засвідчує його відповідну доцільність щодо 
використання при вирощуванні сільськогосподарський культур (табл. 2). 

 
Таблиця 1 - Вміст важких металів в осаді очисних споруд  

міської каналізації* 

Результат дослідження, 
мг/кг № 

пр. Найменування проби Визначальний 
інгредієнт 

Виявл. конц. ГДК 

Свинець 1,84 
± 11,81% 20,0 

Кадмій 0,0003 
±0,6%  

Мідь 0,23 
±9,20% 3,0 

1 Мул з мулового 
майданчика 

Цинк 9,99 
±2,29% 23,0 

Свинець 3,03 
±3,95% 20,0 

Кадмій 0,008 
±0,1%  

Мідь 2,71 
±15,91% 3,0 

2 Зневоднений мул 

Цинк 18,94 
±3,35% 23,0 

*Дані отримані в санітарно-гігієнічній лабораторії Житомирської 
обласної санітарно-епідеміологічної станції, за які ми висловлюємо подяку 
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Таблиця 2 - Агрохімічна характеристика осаду очисних споруд   
міської каналізації* 

Варіанти  
рН 

кислотність, 
% 

Лужно-
гідролізований 
азот, мг/кг 

Р2О5, 
мг/кг 

Гумус, 
% 

Біоочисний ставок 6,54 924 350 13,2 

Мулові площадки 6,30 1540 400 16,9 

*Дані Інституту регіональних екологічних проблем Житомирського 
національного агроекологічного університету, за які ми щиро вдячні 

 
Ефективність утилізації осадів в якості добрив визначається 

комплексним вмістом в них біогенних елементів. 
Активний мул являє найбільшу цінність як органічне добриво, 

особливо багате азотом і засвоюваними фосфатами. Вміст цих речовин в 
осадах визначається складом стічних вод і технологією її очищення. 
Відношення загального органічного вуглецю до азоту в середньому 
становить 15:1. Нагромадження калію в грунті не відбувається, так як в 
осадах недостатньо цього елемента. Мінеральна частина осадів 
представлена в основному сполуками кальцію, кремнію, алюмінію і заліза. 
Надходження на очисні станції міст виробничих стоків обумовлює 
присутність в осадах ряду мікроелементів, таких як бор, кобальт, 
марганець, мідь, молібден, цинк. Проведені дослідження показали, що 
мікроелементи підвищують швидкість багатьох біохімічних реакцій, що 
протікають у рослинах, а їх недостатня кількість викликає порушення 
обміну речовин. Внесення осадів значно зменшує кислотність грунтів і 
збільшує вміст азоту, гумусу та фосфору. Вміст великої кількості 
органічних речовин (40-70% маси сухої речовини) дозволяє 
використовувати осади для рекультивації грунтів, у яких втрачено верхній 
родючий шар, що особливо важливо для збереження його придатності.  

Поряд з одержанням  на основі опадів стічних вод і активного мулу 
добрива, слід враховувати і можливі негативні наслідки його застосування, 
пов'язані з наявністю в них шкідливих для рослин речовин зокрема солей 
важких металів і т.п. У цих випадках необхідний чіткий контроль вмісту 
шкідливих речовин з урахуванням ГДК в осаді і визначення придатності 
використання його як добрива для сільськогосподарських культур.  

Щорічний приріст біомаси активного мулу складає великі об’єми в 
межах України. У зв'язку з цим виникає необхідність в розробці таких 
способів утилізації, які дозволяють розширити спектр застосування 
активного мулу, що і складає основну мету подальших наших досліджень. 
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Проблема химической безопасности приобрела сегодня всемирное 

значение для судеб человечества. Многообразие химических веществ, 
обращающихся в среде обитания, различие их химической структуры и 
физико-химических свойств, трудности управления риском химических 
воздействий превратили химические соединения в реальную угрозу 
выживания человека и живой природы. Одними из наиболее 
восприимчивых к неблагоприятному воздействию токсикантов являются 
организмы  женщин, находящихся в состоянии беременности. Так, с 1956 
по 1962 годы в ряде стран мира родилось по разным подсчётам от 8000 до 
12 000 детей с врождёнными уродствами, обусловленными тем, что матери 
принимали препараты талидомида во время беременности [1]. 

Традиционно для выявления степени токсичности использовались 
эксперименты на лабораторных животных. Данные токсикологические 
исследования являются дорогостоящим и длительным процессом, 
альтернативой которому может служить QSAR (Количественное 
Cоотношение Cтруктура-Активность) анализ. В процессе анализа 
моделируется зависимость токсичности органических соединений от их 
структуры. Затем полученные QSAR модели используются для прогноза 
токсических свойств для новых, еще не синтезированных химических 
соединений. 

Исследование влияния молекулярной структуры органических 
соединений различных классов на их пренатальную токсичность было 
выполнено на основе симплексного представления молекулярной 
структуры [2] с использованием статистического метода “Random Forest” 
[3]. Была получена адекватная 2D QSAR модель (R2

test=0.64), описывающая 
математическую зависимость между минимальной летальной дозой для 
плода беременных крыс и химической структурой пятидесяти трех 
органических соединений, которые условно разделены на рабочую (42) и 
тестовую(11) выборки.  
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Также были получены ранговые модели, описывающие 
математическую зависимость межу химической структурой органических 
соединений различных классов и минимальной дозой, вызывающей 
различные пренатальные токсические эффекты у крыс и кроликов: 

-изменения аппендикулярного скелета плода; 
-изменение аксиального скелета плода;  
-изменения  веса плода за короткий период беременности; 
- гибель зародыша на стадии преимплантации, постимплантации; 
-гибель плода.  
На основе полученных QSAR моделей были определены структурные 

фрагменты, способствующие и препятствующие проявлению 
вышеуказанных типов пренатальной токсичности. Таким образом, 
полученная информация позволит проводить предварительную селекцию 
потенциально опасных соединений. 
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Відомо, що тривале використання тепличних ґрунтів приводить до їх 
підкислення. Тому при вирощуванні зелених (салатних) культур необхідне 
їх вапнування.  На підставі 10-річних досліджень ґрунтів теплиць 
відмічена різка зміна агрохімічних і фізико-хімічних їх показників 
унаслідок застосування високих доз мінеральних добрив при інтенсивній 
культурі квіткових рослин в Центральному республіканському 
ботанічному саду НАН України. Показана необхідність систематичного 
контролю за вмістом основних поживних речовин в ґрунті. 

Створене розрахунковим шляхом живильне середовище для 
вирощування зернових культур, що наближається до складу рідкої фази 
(ґрунтових розчинів) чорноземних і каштанових ґрунтів, не вимагає 
щоденного коректування. Постійність в такому середовищі азотно-
фосфорно-калійного живлення полегшує застосування середовища на 
практиці. Урожай зерна ярової пшениці одержаний на 41% вище, ніж при 
використанні розчину Чеснокова і Базиніної. Добрі результати отримані і 
при вирощуванні на цьому розчині овочевих і квіткових культур.  

Таким чином, підтверджується цінність звичайного ґрунту, 
використовуваного як ґрунтовий субстрат, при вирощуванні різних 
сільськогосподарських культур в регульованих умовах, підтверджуючи їх 
родючість на необхідному рівні. Органічна речовина ґрунтів є 
постачальником готових складних органічних молекул, які поглинаються і 
асимілюються рослинами.  

Відомо, що щільність живої речовини (рослин з кореневою 
мікрофлорою) в штучному кліматі значно вище, ніж в польових умовах, 
проте обмеженість видової різноманітності рослин зв’язана з підвищеною 
їх чутливістю до стресів. Тому вимоги до рівня підтримки параметрів 
життєзабезпечення фітоценозів повинні бути достатньо високими. 
Збільшення видової різноманітності рослин, а отже, і мікроорганізмів в 
кореневому середовищі, дозволить підвищити стійкість рослинних систем, 
що вирощуються в таких умовах, до несприятливих умов. Особливо це 
характерно, як ми припускаємо, при вирощуванні рослин на ґрунті. 

Особливістю сільського господарства в тропічних регіонах полягає у 
вирощуванні 2-3 урожаїв в рік і відсутності зимового періоду відновлення 
фізичних і хімічних властивостей ґрунтів від деградації.  Протягом п’яти 
років простежували родючість ґрунту, звільненого від лісу випалюванням, 
у вологих тропіках Коста-Ріки в шести варіантах досліду, що 
передбачають екологічну рослинність, чорний пар і набір різних культур. 

292



Родючість ґрунту чорного пару зменшувалась дуже різко. Найбільша 
родючість відмічена у варіанті, де зберігалася природна рослинність. 

У зв’язку з цим, як відмічає О.Г. Татаріко (1997), в агроекологічних 
системах спрацьовує «ефект запізнення», коли між подальшими і 
попередніми циклами утворення енергії появляється тимчасовий розрив. В 
цей час ґрунт втрачає енергію, приводячи систему  до істотної 
дестабілізації. Тому агроекологічні системи є основою стабільного 
розвитку людства, і такі системи можуть ефективно функціонувати тільки 
за умови постійного управління людиною.   

Ґрунт, як підкреслює В.В. Медведєв (1997), повинен функціонувати за 
принципом розширеного відтворення, отже, ґрунтово-кліматичний 
потенціал землі необхідно краще використовувати в результаті активної 
адаптивної стратегії. Перш за все раціональному розташуванню посівів на 
території, за принципом вимоги культур до умов вирощування.  Такий 
підхід до розробки адаптивної стратегії ми намагалися використовувати 
стосовно умов Миронівського фітотронно-тепличного комплексу (ФТК). 

Як відомо, ФТК представлені в основному кліматичними камерами і 
шафами (заводські і стаціонарні), ґрунтовими теплицями і оранжереями. 
Співвідношення цих об’єктів штучного клімату різне і залежить від 
спеціалізації конкретного селекцентра.  

Спеціалізація конкретного селекцентра сприяє використанню 
ґрунтових теплиць і оранжерей, в основному, за принципом монокультури. 
Проблеми засолення ґрунтів і захворюваності рослин у зв’язку з 
відсутністю сівозмін є змагальними для всіх об’єктів штучного клімату.  

Природно умови теплиць і оранжерей істотно відрізняються від 
звичайних польових. Відомо, що процеси мінералізації в закритому ґрунті 
проходять набагато інтенсивніше, ніж у відкритому. Використовується на 
полив в закритому ґрунті звичайно артезіанська вода, тоді як у відкритому 
(польових умовах) джерелом зволоження ґрунтів є дощові і талі води. 

У зв’язку з цим нами було поставлено завдання розробити і 
застосувати систему культурозміни в умовах ґрунтових теплиць і 
оранжерей з такими культурами, на вирощування яких у весняно-літньо-
осінній періоди не будуть потрібні додаткові енергетичні затрати. 

Озимі і ярі зернові (пшениця, ячмінь) овочеві і лікарські тропічні 
культури вирощували в ґрунтових теплицях і оранжереях. Ґрунт для 
аналізу відбирали на глибині 0-20см кожний рік в червні. 
Легкогідролізуємий азот ґрунту визначали за методом Корнфілдта, 
обмінний калій і рухливий фосфор за Кірсановим.  

Тридцятирічний досвід використання ґрунтових теплиць і оранжерей 
Миронівського ФТК свідчить про те, що родючість ґрунтів на даний час є 
в задовільному стані. За цей період по окремим теплицям і оранжереям 
отримана різна кількість урожаїв вирощуваних культур, що 
характеризується неоднаковим рівнем їх використання. Так, в теплиці №2 
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фітотрону вирощували по одній репродукції за осінньо-зимово-весняний 
період до 1989 року, що в підсумку склало 9 урожаїв, а в оранжереї без 
внесення добрив привело до того, що після отримання тільки трьох 
урожаїв озимої пшениці (1983) наступне вирощування рослин було 
безрезультатним.  Виділялись окремі куртини, де рослини жовтіли не 
виколосившись, при цьому відрізнялись пригніченим ростом. 

З метою підтримки проходження біологічних процесів у ґрунті 
теплиць і оранжерей на відповідному рівні, необхідно введення і 
запровадження культурозмін, які складаються з різних за біологічними 
особливостями   культурами. Для трьох оранжерей і однієї теплиці 
фітотрону, по 188 м2 корисної площі кожна, ввели, якщо можливо так 
сказати, стосовно цих умов, «чотирьохпільну» культурозміну, відводячи 
по одному «полю» під овочеві і лікарські тропічні культури (ЛТК), (алое 
деревовидне, каланхое пірчасте, стевія), а два об’єкти – заняті зерновими. 

Проведені дослідження  свідчать про можливість вирощування таких 
культур: вересень-жовтень – редис; листопад-січень – цибуля на перо; 
лютий-червень – огірок, томат і ЛТК. Витрати на вирощування цих 
культур мінімальні. Після збору врожаю пшениці в червні приступаємо до 
висівання насіння огірків безпосередньо в ґрунт. До збирання врожаю 
приступали на 45-50 днів від посіву  і до похолодання (початок жовтня). 

Овочеві культури (огірок, томат) і ЛТК, як відомо, вимогливі до 
високого органічного агрофону, що сприятиме хорошим попередником для 
зернових культур. Зазначимо, що потрібен вибір овочевих або інших 
культур для кожної конкретної еколого-географічної зони. 
За такими агрохімічними показниками, як кислотність ґрунту, вмісту 
гумусу і легкогідролізуємому азоту за 2005 – 2008, 2009 рр. відсутня 
істотна різниця між ґрунтом, відібраним у польових умовах, в теплицях і 
оранжереях. Що ж стосується кількості Р2О5 в ґрунтах, так слід зазначити, 
що в умовах теплиць і оранжерей його склад майже в два рази вище у 
порівнянні з контролем. Ці дані відповідають і результатам досліджень 
інших авторів. Ми вважаємо, що така різниця зумовлена сприятливими 
умовами в теплицях і оранжереях за перетворенням фосфору у 
легкодоступні форми. Кількість К2О в умовах теплиць і оранжерей 
характеризується наступними показниками. У таких об’єктах як оранжерея 
№ 2, теплиця №2, Велика селекційна теплиця №2 його кількість 
перевищувала контроль на 27-69 мг.екв/100 г ґрунту, а по іншим об’єктам 
було менше у порівняні з польовим ґрунтом. Ця різниця є динамічною, так 
як його кількість залежить від вирощуваної у конкретному об’єкті 
культури. Таким чином, запровадження культурозміни в теплицях і 
оранжереях ФТК сприяє не тільки отриманню додаткової овочевої 
продукції, особливо цінної лікарської сировини, але і збереженню 
біологічної родючості цих ґрунтів. Свідченням цього є той факт, що 
протягом 30 років ґрунт в теплицях і оранжереях не змінювали. 
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В роботі розглядаються зміни кліматичних і біокліматичних показників 

в Українських Карпатах за останні п'ятдесят років. Цей часовий інтервал 
розділений на два періоди - 1961-1990 рр. і 1991-2011 рр. У роботі 
використані середні багаторічні дані по температурі повітря на земній 
поверхні, по швидкості вітру і відносній вологості за 30-річний період 1961-
1990 рр. (період I) і 20-річний період з 1991 по 2011 рр. (період II). Були 
розраховані різниці між середніми багаторічними значеннями температури, 
вологості, швидкості вітру за ці періоди (II-І). Нами було проведено 
дослідження змін деяких біокліматичних показників, а також відповідного їм 
тепловідчуття організму людини в гірських і передгірських районах Карпат. 

За допомогою еквівалентно-ефективних температур (ЕЕТ) можна 
оцінити тепловідчуття людини, захищеної одягом стандартного типу для 
певного сезону, і таким чином, врахувати вплив теплозахисних властивостей 
одягу (нормальна шкала). Визначення тепловідчуття через ЕЕТ стосується 
тільки тіньових просторів, де на людину не впливає пряма сонячна радіація. 
Для оцінки суворості погоди - фактора, який обмежує перебування людини 
на відкритому повітрі і зумовлює потребу у відповідному одязі, розроблено 
досить велику кількість показників впливу метеорологічних величин на 
організм. Одним з найбільш популярних методів оцінки суворості погоди є 
метод Бодмана.  До показників суворості (жорсткості) погоди окрім вище 
названих, належить ще й умовна температура (індекс Арнольді).  

До 1990 р. в січні, лютому та грудні переважали тепловідчуття людини 
«дуже холодно» (ЕЕТ - 22,5 - 12,9 °С). Однак на гірських станціях Рахів, 
Славське, Селятин, Нижній Студений та Яремча найбільш вірогідні 
тепловідчуття «холодно» (ЕЕТ = -11,7 - 5,1 °С). У липні і серпні на половині 
станцій панують помірно-теплі комфортні умови (ЕЕТ = 12,0 -14,6 °С), на 40-
50% - прохолодні (ЕЕТ = 3,5-12,0 °С). У червні частіше спостерігається 
відчуття прохолоди і лише в Рахові - помірно тепло. На ст. Пожежевська 
протягом всього літнього сезону панують прохолодні умови (ЕЕТ-1,8 - 4,1 
°С). Весняний період характеризується в основному тепловідчуттями 
«холодно» (1,0-9,8 °С), для березня же характерні тепловідчуття «дуже 
холодно» (-7,9 - 1,1 °С). На висоті 1429 м (Пожежевська) особливо холодні 
умови для даного сезону (-16,9 - 1,3 °С). У вересні - жовтні холодно на 
більшості станцій, на станціях Турка та Пожежвська - дуже холодно. У 
листопаді на всіх станціях небезпеки для одягненої по погоді людини немає, 
але панують дуже холодні погодні умови. 

За останні двадцять років в зимову пору року значення ЕЕТ в 
основному зменшувалися. Холодні умови вже відзначалися на 100% 
досліджуваних станцій. Станція  Пожежвська знову характеризується 
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мінімальними температурами (-25,3 - 21,9 °С). Влітку ЕЕТ на станціях 
зросли, проте тепловідчуття організму людини практично залишилися 
колишніми, в межах виділених градацій ЕЕТ. В березні спостерігається 
зниження ЕЕТ по всіх станціях і тепловідчуття «дуже холодно», в квітні і 
травні, навпаки, спостерігається підвищення даного показника. Осінній 
період характеризується різними змінами: у вересні на 50% станцій величини 
ЕЕТ зросли, на інших - зменшилися, але тепловідчуття людини залишаються 
в колишніх межах. У жовтні - грудні знову спостерігаємо зниження величини 
параметра по всіх станціях. 

Аналізуючи всі зміни в кількісних показниках такого біокліматичного 
параметра як ЕЕТ можна зробити наступний висновок: для холодної пори 
року характерне зниження ЕЕТ, для теплого - підвищення. Оскільки в 
температурних показниках не було суттєвої різниці, випливає висновок, що 
справа в комбінації наступних факторів: невеликі зміни температури, зміна 
вологості в межах 1-5% і швидкості вітру в межах 0,1-1,0 м/с. Це може бути 
викликано зміною вмісту СО2 в атмосфері (парниковий ефект), зміною 
характеру підстилаючої поверхні і т.п. Найсприятливіші умови для зимової 
рекреації спостерігаються в Рахові. Літні види рекреаційної діяльності в 
районі Карпат слід проводити найбільш активно в липні і серпні. Також 
доступним є розвиток рекреаційно-туристичної діяльності в Яремчі та 
Славському. 

У табл. 1 представлені результати кількісної оцінки змін середніх 
багаторічних значень ЕЕТ за 30-річний і 20-річний періоди. З табл.  випливає, 
що в зимові місяці ЕЕТ в основному зменшилася на 0,2 - 2,1 °С і лише на 
кількох станціях (Турка, Нижній Студений, Селятин в січні відзначалося 
потепління. У липні всі відмінності середніх багаторічних значень більше 
нуля (від 1,7 до 3,7 °С) Таким чином, зимове зменшення ЕЕТ на більшій 
частині досліджуваної території рівнозначне річному збільшення цього 
показника влітку. 

 
Таблиця 1 - Різниця (II-I) середніх багаторічних значень ЕЕТ (°С) 

Зима ЛітоНазва станції 
 

Висота над 
рівнем моря, м I II XII VI VII VIII 

Рахів 430 - 0,6 - 2,1 - 3,4 2,7 3,0 2,9
Яремча 531 - 0,6 - 2,1 - 2,3 1,9 2,9 2,2 
Славське 593 - 0,2 - 1,4 - 0,5 1,8 2,9 2,6
Турка 594 1,5 - 0,6 0,9 2,5 3,7 3,3
Нижній Студений 629 0,2 - 1,2 - 2,0 1,7 2,8 2,5
Селятин 744 0,3 - 0,7 - 1,6 2,6 3,5 3,2
Пожежевська 1429 - 2,1 - 4,1 - 1,0 1,9 3,5 3,6 

Показник оцінки суворості погоди Бодмана від першого періоду до 
другого в основному дещо зменшився (від - 0,1 до - 0,5 бала, табл. 2), хоча і 
залишився в межах колишніх градацій. Протягом всієї зими переважали 
значення S = 1,4-1,9, що     характеризує умови цього сезону як мало суворі.  
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В залежності від величини умовної температури можна оцінити ступінь 
функціональної напруги систем, що беруть участь у терморегуляції. Аналіз за 
індексом Арнольді показав, що в передгірних і гірських районах Карпат Т 
знаходиться в інтервалі від -4,0 до -8,2 °С, що відповідає слабкій напрузі 
апарату терморегуляції людини. На висоті 1429 м умовна температура в січні 
і лютому становила відповідно -22,0 і -19,5 ° С (I період), -20,1 і -20,5 °С (II 
період), в грудні> -20, 0 °С. При Т від -16,0 до -29,0 °С напруга апарату 
терморегуляції людини є середньою. Величина умовної температури в 
останні десятиліття зросла на величину від 0, 1 до 2,4 °С (табл. 2). 

 
Таблиця 2 - Різниця (II-I) середніх багаторічних значень S (бали) і Т (°С) 

Зима Літо Назва станції   Висота над 
рівнем моря, м I II XII I II XII 

Рахів 430 - 0,1 0,0 0,0 2,0 0,1 -1,6
Яремча 531 - 0,1 0,0 - 0,1 2,2 0,6 0,3
Славське 593 - 0,1 - 0,1 - 0,2 2,4 1,0 1,6
Турка 594 - 0,4 - 0,2 - 0,3 3,8 1,9 3,1
Нижній Студений 629 - 0,2 - 0,2 - 0,1 2,4 1,4 0,5
Селятин 744 -0,1 - 0,1 0,0 2,4 1,3 0,3
Пожежевська 1429 - 0,3 - 0,2 - 0,5 1,9 1,0 3,1 

У січні і лютому в умовах першого періоду температура шкіри обличчя 
в основному перевищувала 10 °С. Однак на ст. Пожежевська, Нижній 
Студений і Турка < 10 °С, а це говорить про те, що тут могло статися 
порушення кровообігу в тканинах зовнішніх ділянок тіла людини. В грудні 
такі умови зберігалися лише на висоті 1429 м. У другому періоді температура 
шкіри обличчя з часом характеризується зростанням (збільшилася на           
0,1-2,0 °С), тобто відмічається зменшення дискомфортності на всій території 
Українських Карпат (табл. 3). Умови, коли < 10 °С зберігаються лише на ст. 
Пожежевська. 

 
Таблиця 3 - Різниця (II-I) середніх багаторічних значень лθ  (°С) 

лθ  Назва станції   Висота над рівнем моря, м 
I II XII

Рахів 430 0,7 0,1 - 0,4
Яремча 531 0,7 0,1 0,2
Славське 593 1,0 1,5 0,7
Турка 594 1,7 0,9 0,3
Нижній Студений 629 2,0 0,6 0,2
Селятин 744 1,1 0,7 0,3
Пожежевська 1429 0,7 -0,3 1,0 

Причиною виявленої динаміки біокліматичних показників є, головним 
чином, незначне збільшення температури повітря, збільшення вологості 
повітря та збільшення швидкості вітру за минулі 50 років. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОТХОДОВ  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В.В. Ульянова, Н.А. Собгайда, к.х.н., доц.,  
Л.Н. Ольшанская, д.х.н., проф.  

 Энгельсский технологический институт (филиал Саратовского 
государственного технического университета), Россия, г.  Энгельс 

 
Отходы являются одним из самых главных источников загрязнения 

окружающей среды. Негативное воздействие связано с поступлением 
загрязняющих химических и токсичных веществ в почву, поверхностные и 
подземные воды и в атмосферный воздух. Складирование отходов 
приводит к отчуждению огромных территорий под санкционированные и 
несанкционированные свалки.  

Защита окружающей среды от отрицательного воздействия отходов 
производства и потребления, обеспечение в буквальном смысле чистой среды 
обитания для населения области, особенно в крупных промышленных регионах, 
является одной из острейших экологических проблем как по Саратовской 
области, так и по всей Российской Федерации. 

В табл.  приведены данные за 2009-2010 гг. по обращению с отходами 
в Саратовской области. В 2010 г. образовалось 3,605 млн. т отходов, что 
выше по сравнению с 2009 г. на 108,6 %. Увеличение объемов произошло 
за счет предприятий г. Балаково, в частности, завода по производству 
минеральных удобрений.  

 
Таблица - Образование отходов в Саратовской области 

(числитель- 2009 г., знаменатель-2010 г.) 
Отходы по классам опасности Способ 

обращения 
с отходами 

Всего 
отходов, т 

1-й 
класс, т 

2-й 
класс, т 

3-й 
класс, т 

4-й 
класс, т 

5-й 
класс, т 

Образование 3320998,845 
3605229,392 

96,161 
67,297 

4129,149 
2265,809 

401562,84 
311314,17 

2592425,379 
3017088,992 

322785,311 
274493,122 

Использова-
ние 

824152,173 
644748,728 

24,547 
3,196 

236,227 
223,243 

339430,87 
295500,42 

168172,033 
86417,313 

316288,490 
262604,552 

Обезврежи-
вание 

88827,797 
286236,227 

190,043 
164,493 

3204,274 
2247,832 

51983,362 
11588,212 

3333,386 
271828,095 

116,732 
407,595 

Захоронение 519851,974 
662438,185 

16,870 
0,705 

16,870 
0,705 

2528,746 
3112,543 

479638,334 
582604,706 

36243,009 
76602,550 

Хранение 2525892,789 
3290512,340 

17,515 
45,791 

17,515 
45,791 

47910,372 
13049,855 

2468949,979 
3209015,772 

8939,820 
68346,112 

Наличие на 
конец ода 

41515352,12 
42845131,59 

87,527 
106,444 

87,527 
106,444 

71633,712 
47055,344 

41365802,78 
42639943,18 

73588,054 
155253,229 г

  

Динамика образования отходов по Саратовской области за 
последние   5 лет  представлена на рис. 1.  
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Рис. 1 -  Динамика образования отходов за 2006-2010 г. 
 

Основная доля промышленных отходов приходится на предприятия 
химического и нефтехимического профиля, такие как ООО «Балаковские 
минеральные удобрения», ООО «Саратоворгсинтез», ОАО «Саратовский 
НПЗ», и предприятия сельхозпереработки. 

Основная доля образовавшихся отходов направляется на хранение 
(91,3%) и по сравнению с 2009 г. в 2010 г. эта цифра увеличилась на ~30%.  
 Многие предприятия сохраняют в собственных хранилищах, 
могильниках и отвалах высокоопасные отходы, которые запрещено вывозить 
на полигоны, таким образом хранится 42,8 млн тонн отходов. В 2010 г. 
количество высокоопасных отходов, хранящихся на территории 
предприятий, возросло на 3,2%. Доля отходов, вывезенных на захоронение на 
свалки, возросла на ~ 18,3% в 2010 г. Доля использованных отходов 
снизилась на 6,9%, а количество обезвреженных увеличилось с 2,7 до 7,9%. 

Распределение промышленных отходов по классам опасности 
представлено на рисунке 2. Видно, что основная доля образующихся 
отходов приходится на 4 и 5-й классы опасности (91,3 %), на долю отходов 
1-го-              3-го классов опасности приходится 8,7%. 

 
Рис. 2 - Распределение промышленных отходов по классам опасности 
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В городе Саратове в 2010 г. образовалось 355,068 тыс. тонн отходов, 
что на 177,3 тыс. тонн меньше, чем в 2009 г. Предприятия МУПП «Саратов 
- Водоканал», ОАО «Саратовнефтегаз», ОАО «Саратовский 
подшипниковый завод», ОАО «Саратовский нефтеперерабатывающий 
завод», ООО «Саратоворгсинтез» вносят наибольший вклад в образование 
отходов в городе. Следует отметить, что большинство предприятий 
проводят различные природоохранные мероприятия, направленные на 
улучшение экологической обстановки. Так, например, ОАО «Саратовский 
НПЗ» ликвидировал шламонакопитель, МУПП «Саратов - Водоканал» 
провел реконструкцию цеха механического обезвоживания, в результате 
чего были заменены устаревшие вакуум – фильтры на ленточные пресс – 
фильтры. Проводятся работы по организации площадки для складирования 
осадка очистных сооружений в Татищевском районе. ООО «Жировой 
комбинат» проводит работы по вводу в эксплуатацию жироловушки, 
сооружен бак- отстойник для жировых отходов, которые вторично 
используются при варке мыла.  

В последние годы в области уделяется большое внимание созданию 
мощностей по сбору, утилизации, переработке и вторичному 
использованию отходов. На территории области успешно собираются и 
перерабатываются: макулатура, полимерные материалы, стеклобой, 
резина. 

К сожалению, на сегодняшний момент сложившаяся система работы 
с отходами в Саратовской области несовременна, в основном используется 
метод захоронения отходов (~ 90 % твердых и бытовых отходов 
депонируются на полигонах ТБО) и извлекается лишь 5% вторичного сырья, 
что свидетельствует о нерациональном распоряжении природными 
ресурсами [1-2].  
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ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ ШТУЧНИХ ПОЛЕЗАХИСНИХ 
ЛІСОСМУГ В УМОВАХ СТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ 

 
Г.О. Усенко, Н.М. Цвєткова, д.б.н., проф. 

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, Україна  
 
В умовах степової зони велике значення має проблема створення 

нових штучних лісових насаджень, та збереження вже існуючих. 
Збільшення лісистості території України до оптимального рівня дає 
можливість збільшити національні ресурси деревини, стабілізувати 
екологічну ситуацію в країні, покращити кліматичні показники степових 
територій, пом’якшити негативні наслідки зміни клімату та парникового 
ефекту, створити сприятливі умови для гармонійного та сталого розвитку 
України (Ткач та ін., 2002). 

 Існує багато критеріїв, за якими можна визначати стійкість штучних 
лісових насаджень. В умовах степової зони головними критеріями 
існування лісу є здатність постійного накопичення й збереження вологи в 
ґрунті та захист від степової рослинності (Бельгрд, 1971). Одним з 
головних показників стійкості полезахисних лісосмуг є інтенсивність 
біологічного кругообігу, яка визначається за значенням опадо-
підстилкового коефіцієнту (ОПК). ОПК являє собою відношення запасів 
лісової підстилки (степового калдану) до запасів лісового (степового) 
опаду. Якщо інтенсивність біокругообігу у штучному насадженні 
відповідає показникам природного лісового угруповання у тих самих 
умовах зростання, тобто має доволі високі показники ОПК (1,6 – 20), то 
можна казати про майже не порушений природний механізм саморегуляції 
та достатньо високу стійкість штучного насадження (Цветкова, 1992; 
Белова и др., 1999; Грицан, 2000).  

Об’єкт дослідження.  
 Біоакацієва лісосмуга водорегулювального та ґрунтозахисного 

характеру орієнтована за рельєфом. Посадка рядова. Висота деревостану – 
8 – 15 метрів, середній діаметр – 13 см. Ділянка розташована на вершині 
вододільного плато, між р. Самара та балкою Сороковушкою. Зволоження 
атмосферно-транзитне. Глибина залягання ґрунтових вод більша 40 м. 
Формуються ґрунти елювіальної групи, генетичний тип – чорнозем 
звичайний, слабо вилужений, карбонатний, середньо гумусовий, середньо 
суглинистий, на лесоподібних суглинках. Основною деревною породою, з 
якою складається насадження, є акація біла  (Robinia pseudoacacia L.). У 
підліску – чагарники бузини червоної (Sambucus racemosa L.), чорної 
смородини (Ribes nigrum L.), свидини білої (Swida alba L.). Зімкненість 
крон – 0,5 – 0,6. Типологічна формула насадження, за О. Л. Бельгардом 
(1971): (ЧЛПСГ2/(Н/осв4 – ІІ))10 Ак.б. Підстилка складена рослинними 
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залишками трав’янистих видів, білої акації та чагарників (Цветкова, Якуба, 
2008). 

Методи відбору лісової підстилки. 
 Вибір проб підстилки та визначення її запасів проводили за 

загальноприйнятими методами (Родин и др., 1965; Гришина и др., 1971). 
Підстилку вирізали за допомогою рамки 33 33см2. Шаблон накладали на 
поверхню ґрунту, зрізавши перед цим над поверхнею ґрунту всю 
рослинність і проводили відбір проб підстилки. Зібрану підстилку 
висушували і зважували, отримані дані перераховували у ц/га. 

Методи відбору лісового опаду. 
 Деревно-чагарниковий опад у кожному досліджуваному біогеоценозі 

збирають в опадовловлювачі, які запобігали видуванню опаду, 
накопиченню вологи в середині опадовловлювача. Розташування 
опадовловлювачів на пробних ділянках враховувало зімкненість крон та 
повноту деревостану для того, щоб охопити всю ділянку досліджуваного 
деревостану. Після відбору проб опаду їх зразу просушували до повітряно-
сухого стану. Зібраний та висушений опад зважували та перераховували у 
ц/га. 

Результати. 
 Під час дослідження полезахисної білоакацієвої лісосмуги 

Присамар’я Дніпровського було відібрано 10 проб лісової підстилки та 10 
проб опаду. В результаті аналізу проб були отримані такі значення: запаси 
підстилки штучного насадження коливаються в межах 198 – 369,8 ц/га, із 
середнім значенням – 274,17 ±  56,26  ц/га; запаси опаду знаходяться в 
межах 22,8 – 51,2 ц/га із середнім значенням – 39,21 ± 7,05 ц/га. Коефіцієнт 
варіації для підстилки дорівнює 20,52%, для опаду – 17,98%. За 
отриманими даними був розрахований опадо-підстилковий коефіцієнт, 
який дорівнює 6,99 (бал 5). 

За шкалою Н. І. Базилевич та Л. Є. Родіна таке значення ОПК (6,99) 
відповідає дуже загальмованому типу біологічного кругообігу. Як відомо, 
у степовій зоні природним лісовим угрупованням відповідає 
загальмований та дуже загальмований типи біокругообігу. З цього можна 
зробити висновок, що досліджувана полезахисна лісосмуга є доволі 
стійкою та розвивається у напрямку сильватизації. 

 Висновки. 
 Визначена інтенсивність біокругообігу штучних білоакацієвих 
полезахисних лісосмуг. Коефіцієнт ОПК дорівнює 6,99, що свідчить про 
дуже загальмований тип кругообігу  та розвиток штучної лісосмуги в 
напряму сильватизації. Отримані дані можуть бути використані для 
створення штучних лісових насаджень у плакорних умовах степової зони. 
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БИГЕОЦЕНОТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В РАЗРАБОТКЕ ЛОКАЛЬНОЙ 
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Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара, Украина  
 

На данный момент в Украине, которая является полноправным 
участником разработки Всеевропейской экологической сети (ЭС), в 
соответствие с принятыми законодательными документами была создана 
схема национальной ЭС (Шеляг-Сосонко и др., 1999), которая 
методологически оправдана. На ее территории были выделены 4 
экосистемы наивысшего уровня: 3 природные зоны и 1 – прибрежная, 
имеющие широтную направленность (широтные экологические коридоры). 
Бассейны крупных рек послужили связующим элементом 
(меридиональные экологические коридоры) выделенных экосистем. 
Включение в нее двух горных стран является само собой разумеющимся. 
Таким образом, получилась своего рода классическая сеть или природный 
каркас, который связал все экосистемы такого масштаба. Сохранение 
целостности выделенных экосистем (способности к саморегуляции) 
приведет к стабилизации экологической ситуации, т.е. сохранению 
экологического равновесия, как главной задачи ЭС.  

Следующим этапом формирования ЭС является ее детализация на 
региональном уровне, который является основным при ее разработке. Не 
смотря на существующие соответствующие методические рекомендации и 
создание схем ЭС в некоторых административных областях (Клімов та ін.., 
2008; Остапко и др., 2008), дело до ее проектирования все еще не дошло. И 
главная причина тому – различные подходы к ее формированию. А 
существующие и утвержденные методические рекомендации определяют 
лишь объем необходимой для этого информации, которая, как правило, в 
регионах отсутствует из-за недостаточной степени их изученности.  

Преемственность национального и регионального уровней 
формирования ЭС, что является обязательным, обеспечивается единым 
подходом – объединением существующих на данной территории 
экосистем с помощью речных бассейнов того или иного уровня 
(бассейновый принцип). На региональном уровне решение этой проблемы 
будет состоять в соединении существующих природных и полуприродных 
биогеоценозов через гидрографическую сеть в единую ЭС, которая и будет 
тогда являться природным каркасом, способным обеспечить экологическое 
равновесие при условии включения в него достаточной для этого 
территории (т.е. 60%). Разработанные на данный момент областные схемы 
ЭС  представляют собой главным образом системы природно-заповедных 
территорий (Реймерс и др., 1978) – соединение существующих и 
планируемых к созданию природно-заповедных территорий в единую 
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систему. Но, в виду явной незначительности их общей площади 
экологическое равновесие не сможет быть сохранено.  

Если с гидрографической сетью в регионе все ясно, то выделение 
экосистем на его территории сопряжено с большими трудностями. Так, на 
данный момент в Луганской области в результате ландшафтного 
районирования выделено 10 видов ландшафтов, которые объединяют 41 
индивидуальный ландшафт (Фисуненко и др., 1994).  Выделение более 
мелких биогеоценозов и биокомплексов это задача не одного десятилетия. 
С другой стороны определение их границ для проектировщика 
(землеустроителя) будет представлять не легкую задачу. Поэтому остается 
один выход, картировать существующие природные и полуприродные 
территории и через гидрографическую (овражно-балочную) систему как 
экологические коридоры соединить их в единую ЭС. А используемые 
человеком территории, которые соединяют соседние бассейны рек, 
подлежат обязательной переориентации в полуприродные. 

На первый взгляд может показаться, что сейчас отвести 60% площади 
речного бассейна того или иного порядка под ЭС это уже невозможно в 
силу антропогенного преобразования территории. Однако, как показал 
анализ землепользования в Луганской области, на данный момент имеется 
около 71% необходимых территорий для создания локальной ЭС. Они 
составляют 42% площади области. Но, кроме этого, как утверждают 
специалисты почвоведы, в области имеется 29% пашни, которая 
деградирована в результате эрозии (Белолипский, 2011). И доказано, что 
восстановление этих земель экономически выгоднее, чем дальнейшее 
выращивание на них пропашных культур. Они составляют еще 17% 
площади области необходимой для создания ЭС. Остается 
переориентировать использование лишь менее 1% территории области на 
связующие соседние бассейны рек экологические коридоры, в качестве 
которых могут выступать и полезащитные полосы. Поэтому, сейчас есть 
еще природные и полуприродные территории в достаточном количестве 
для формирования ЭС.  

Бассейн реки как полигон для перенесения в натуру схемы ЭС 
землеустроителю более понятен – его границы видны невооруженным 
глазом. Границы биогеоценоза видны будут лишь специалисту. При этом 
лишь необходимо обязательно располагать природные ядра и ключевые 
территории экосети в верхней, средней и нижней частях долины реки. И  
простираться они должны от правого до левого водораздела того или 
иного оврага, овражно-балочной системы. Иными словами, представлять 
целостный территориальный выдел. Такая выделенная целостная 
экосистема в лучшей степени будет поддерживать способность к 
саморегуляции, чем все вместе взятые природоохранные мероприятия. А 
потом, при необходимости, специалисты установят все существующие 
биогеоценозы на данном структурном элементе ЭС. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ 

 
Г.М. Харитоненко, А.А. Івашура, к.с.-г.н., доц. 

Харківський національний економічний університет, Україна  
 

Розробка і втілення концепції сталого збалансованого і безпечного 
розвитку знайшли своє відображення в процесі еволюції форм спеціальних 
економічних зон. Ця тенденція проявилася у перепрофілюванні окремих 
експортно-виробничих зон та науково-промислових парків, на розробку і 
випуск екологічно чистої продукції, устаткування по захисту 
навколишнього середовища. Питання конкурентоспроможності продукції 
виробництв з високим технічним рівнем, що задовольняє жорстким 
екологічним вимогам, докладно розглядаються в статті «Оптимальні 
екологічні параметри технологічних процесів – основа 
конкурентоспроможності сучасного виробництва» [1]. 

Новим явищем стала поява еколого-економічних регіонів (ЕЕР) або 
зон сталого (ноосферного) розвитку. Більшість з них розташована в 
розвинених країнах на унікальних, екологічно значущих територіях 
(гірські території, території зі сприятливим кліматом, рекреаційними 
можливостями та ін.). Довгий час в світі панувало уявлення про те, що 
підприємницька діяльність і охорона навколишнього середовища несумісні 
і навіть протилежні за своєю природою. Однак в останні роки зріс інтерес 
до взаємозв'язку між бізнесом та екологією, що стає потужним імпульсом 
розвитку суспільства в цілому. Приходить час екологізації економіки як 
потужного імпульсу розвитку суспільства в цілому і ринку екологічного 
підприємництва зокрема.  

Поступово ідея стійкого збалансованого та безпечного розвитку 
починає знаходити все більше розуміння в підприємницькому середовищі. 
Тому, можна припустити, що в найближчі роки будуть інтенсивно 
розвиватися різні форми екологоорієнтованої діяльності, що є однією з 
найбільш перспективних форм організації спеціальних економічних зон. 

Так, зростаюча економічна інтеграція держав Чорноморського 
макрорегіону, створення міжнародної договірної організації 
Чорноморського економічного співробітництва (ЧЕС), послідовна 
реалізація європейських програм міжнародних транспортних коридорів 
(МТК) і наростаючі потоки міжнародного транзиту нафти і газу 
дозволяють розглядати Азово-Чорноморський басейн як особливу 
транспортну зону, що зв'язує прилеглі держави, а головне – каспійську 
нафту з Європою. У перспективі ця транспортна зона може називатися 
«євроазіатською», але в даний час головною домінантою її формування 
виступають транспортні, економічні та геополітичні інтереси 
Європейського Союзу (ЄС), які і визначають її назву: «пан-європейська». 
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У складі пан-європейської транспортної зони помітно виділяються 
регіон Українського Причорномор'я, через який проходять кілька 
маршрутів МТК – залізничних, річкових (Дунайський водний шлях), 
морських, який бере участь у програмі формування єдиної транспортної 
системи країн ЧЕС і який відіграє дедалі зростаючу роль у міжнародному 
транзиті нафти і газу. Сучасні і перспективні вантажопотоки вимагають 
прискореного розвитку та модернізації транспортної інфраструктури 
регіону і відповідного екологічного моніторингу його зростаючої 
транспортної системи.  

Країни ЄС в 1995 р. (Іспанія, Севілья), прийняли так звану Севільську 
стратегію зі створення Всеєвропейської екологічної мережі у вигляді 
«біосферних вікон» – біосферних резерватів, а також захищають їх від 
інтенсивної господарської діяльності буферних зон і з'єднуючих 
екологічних коридорів.  

Елементами Всеєвропейської екологічної мережі стануть 
Нижньодунайський біосферний резерват і Азовсько-Чорноморський 
екологічний коридор, представлений береговими територіально-
аквальними природними комплексами та екосистемами. Україна 
затвердила Програму формування національної екологічної мережі 
України на 2000 – 2015 роки. Основною метою Програми є збільшення 
площі земель країни з природними ландшафтами до рівня, достатнього для 
збереження їх різноманіття, і формування їх територіально єдиної системи, 
побудованої відповідно до забезпечення можливості природних шляхів 
міграції та поширення видів рослин і тварин. При цьому національна 
екологічна мережа має відповідати вимогам щодо її функціонування у 
Всеєвропейської екологічної мережі та виконувати провідні функції щодо 
збереження біологічного різноманіття. Розпочато розробку концепцій і 
програм формування регіональних екологічних мереж на рівні областей та 
Автономної Республіки Крим (АРК) [2]. 

Вузловою проблемою функціонування пан-європейської транспортної 
зони басейну Чорного моря (ТЗ БЧМ) є транзит каспійської, а в 
перспективі і близькосхідної нафти до Європи. У жорсткому екологічному 
контролі потребують нафтові гавані (Новоросійськ, Одеса та ін.) і нафто-
термінали. Пильної уваги до себе вимагає і підводний газопровід 
«Блакитний потік», прокладений по дну Чорного моря, по якому Росія 
експортує до Туреччини близько 25 млрд. куб. м газу на рік. 

Для України вкрай актуальною і складною залишається проблема 
глибоководного суднового ходу з Чорного моря в Дунай. Найбільш 
очевидні й економічно ефективні варіанти (русло «Швидке») зустрічають 
серйозні екологічні перешкоди, а екологічно більш прийнятні шляхи є 
нерентабельними. Вирішення цієї колізії певною мірою пов'язано з 
формуванням Всеєвропейської екологічної мережі та входженням 
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Дунайського біосферного заповідника в міжнародний Нижньодунайський 
біосферний резерват.  

Регіональна економічна інтеграція країн ЧЕС - Чорноморське 
економічне співтовариство, передбачає формування єдиної транспортної 
системи ЧЕС у вигляді кільця залізничних і автомобільних магістралей 
навколо Азово-Чорноморського басейну з радіальними променями до 
морських портів та великим економічним центрам. Реалізація цього 
проекту потребує радикальної технічної реконструкції окремих 
магістралей регіону, і, в першу чергу, залізничної лінії Одеса –  Арциз – 
Рені (Ізмаїл). І в цьому випадку важливо передбачити повне і безумовне 
виконання всіх екологічних і природоохоронних вимог і нормативів. 

Таким чином, участь України та її регіонів у створенні МТК, 
формуванні єдиної транспортної системи країн ЧЕС, міжнародного 
транзиту нафти і газу необхідно зіставляти і погоджувати в еколого-
економічному плані з програмами формування екологічних мереж –  
Всеєвропейської, національної, регіональних. 

Специфіка реалізації в Україні політики еколого-економічної 
стійкості пов'язана не просто з формуванням відповідних механізмів 
екологізації, створенням якісно нового типу природокористування, але і з 
одночасним рішенням низки поточних економічних проблем, оскільки 
витратна економічна модель, орієнтована на надмірне споживання 
ресурсів, не зазнала ніяких концептуальних змін за період становлення її 
державності. 

Рішення проблем раціонального використання ресурсів, як і більшість 
еколого-економічних проблем, вимагає вдосконалення теоретико-
методологічної бази створення в Україні нової економічної моделі 
еколого-безпечного розвитку, основою формування якої, на нашу думку, 
може стати механізм узгодження еколого-економічних інтересів. 
Відмітимо, що в питанні виділення категорії еколого-економічного 
інтересу не існує однозначної думки. Проте формування еколого-
економічних інтересів і усунення протиріч між ними є метою 
економічного механізму екологічного регулювання. 
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В результате интенсивного воздействия  факторов экологической 
опасности (загрязнение  компонентов окружающей среды, широкое 
использование химических препаратов в быту, урбанизация территорий 
т.п.) во многих регионах значительно  снизился уровень здоровья 
населения, в частности, возросло количество заболеваний с патологией 
дыхательной системы. Как известно развитие этой патологии приводит к 
нарушению функционирования систем жизнедеятельности организма, а       
затем к ранней инвалидности и снижению основных показателей качества 
жизни. Поэтому актуальными является исследования влияния конкретных 
проявлений экологической опасности на состояние здоровья (на уровни 
заболеваемости) населения. Общий методологический подход в таких 
исследованиях состоит в том, что дается количественная пространственно-
временная характеристика выраженности на изучаемых территориях 
проявлений опасности и производится изучение состояния здоровья 
населения (В.М. Шмандий Е.В. Харламова, Т.Е. Ригас, 2010). 

В наших исследованиях проведён анализ состояния здоровья детской 
части населения. Это обусловлено тем,  что дети находятся в течение суток 
в одной и той же зоне техногенной нагрузки. В качестве полигона 
экспериментальных исследований выбран город Кременчуг, который был  
разбит на четыре социально-экономические зоны. При выделении зон 
использованы следующие принципы: зоны должны отличаться друг от 
друга уровнем техногенной опасности, связанной с загрязнением 
атмосферного воздуха (ЗАВ); на  территории   каждой  зоны   имеется 
детская   поликлиника, которая контролирует состояние здоровья 
населения в ней; стационарные посты контроля ЗАВ  расположены в 
каждой зоне (В.М. Шмандий Е.В. Харламова, Т.Е. Ригас, 2010).  Из всех 
антропогенных факторов, влияющих на заболеваемость, мы ограничились 
рассмотрением подвида экологической опасности, формируемой ЗАВ. Это 
продиктовано следующими соображениями: детский организм 
чрезвычайно чувствителен к ЗАВ; социальные условия и образ жизни в 
среднем по зонам достаточно близки; природно-климатические условия 
идентичны; интенсивности действия факторов вредного физического 
воздействия в целом по зонам мало отличаются. 

По данным медицинской статистики и  данных о ЗАВ за последние 10 
лет были установлены  была предпринята попытка установления 
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зависимости между   заболеваемостью  детей  (Р количество заболеваний 
на 1 тыс. населения) и среднегодовыми  концентрациями  вредных веществ 
(Сср) в атмосферном воздухе.    На основе приведенного анализа следует 
констатировать качественное подобие зависимостей Р(t) и Сср(t) – 
совпадение во времени тенденций нарастания и убывания анализируемых 
величин, а также их локальных экстремумов. Исследованы  
корреляционные связи между экспериментально определёнными в наших 
исследованиях параметрами. Получены достаточно высокие значения 
коэффициентов парной корреляции 0,77 и 0,92 для двух социально-
экономических зон г. Кременчуга. 

В этой связи возникает вопрос о том, как снизить влияние негативных 
экологических факторов на здоровье людей. Из литературных данных 
известно, что в профилактике заболеваний органов дыхания физическая 
реабилитации рассматривается как мощный фактор улучшения состояния 
здоровья. Оптимально спланированные физические нагрузки в этом случае 
становятся основным фактором укрепления здоровья. 
  Показано лечебное воздействие плавания на положительные 
изменение физиологических показателей у детей с нарушением функции 
дыхания (В.А. Сергеев, 1997), что у детей 12–13 лет, регулярно 
занимающихся плаванием, жизненная емкость легких за 6 месяцев 
возрастает на 350–400 см3, в то время как у детей, не занимающихся 
плаванием, – всего на 100–120 см3. Температура воды в бассейне всегда 
ниже температуры человеческого тела, поэтому, при нахождении в воде 
тело излучает на 50–80 % больше тепла, чем на воздухе (вода обладает 
теплопроводностью в 30 раз и теплоемкостью в 4 раза большей, чем 
воздух). Плавание является эффективным средством закаливания, которое 
основано на способности организма адаптироваться  к условиям внешней 
среды. Систематические занятия плаванием повышают адаптационные 
возможности организма к неблагоприятному воздействию температурных 
колебаний и высокой влажности воздуха, являются эффективным 
средством повышения сопротивляемости вирусным и острым 
респираторным заболеваниям. 

Приведенные выше результаты однозначно свидетельствует о 
целесообразности привлечения населения и, в частности, студентов  к 
систематичным занятиям водными видами спорта. На кафедре 
физического воспитания Кременчугского национального университета   
ведется целенаправленная работа в этом направлении. Основными ее 
элементами являются: выявление среди студентов группы риска, т.е. 
молодых людей, которые проживают в зонах интенсивного пылевого 
загрязнения и тем самым имеют риск появления болезней легких;  
выявление студентов, которые уже находятся на учете в лечебных 
заведениях; разработка индивидуальных программ физических нагрузок 
по водным видам спорта; медицинский контроль в динамике. 
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Спектр структурних змін клітини при різних зовнішніх впливах може 

стосуватися як її морфології, так і внутрішньої організації. В цілому зміни 
макроструктури листка, що відбуваються, наприклад, під впливом 
токсичних аерозолів, передують зміни в ультраструктури клітини. Так, 
навіть при короткочасній газації сірчистим газом саджанців деяких хвойних 
порід в ультраструктурі цитоплазми виявляються сильні зміни, які 
розвиваються в певній послідовності [1]. Перш за все вони з'являються у 
мітохондрій, матрикс яких просвітлюється, число крист зменшується, а 
порожнини їх звужуються. Паралельно з цими змінами в цитоплазмі 
виникає велика кількість бульбашок, що утворюються в результаті 
фрагментації ендоплазматичного ретикулума. Одними з останніх - 
руйнуються хлоропласти. При цьому спочатку відбувається набухання 
тилакоїдів, а потім настає деградація ламелярної системи пластид [2, 3].  

Постійна присутність в атмосфері промислових регіонів фітотоксичних 
домішок призводить до необхідності формування у рослин такої структури 
листка, яка дозволяє зберегти в цих умовах відносну рівновагу 
фотосинтетичного апарату. В процесі адаптації беруть участь багато 
параметрів, однак провідною ланкою слід вважати зміну фотоактивної 
поверхні, регульованої числом і розмірами хлоропластів, а також 
концентрацією пігментів у фотосинтетичних мембранах, бо тільки 
максимально розвинена фотоактивна поверхня листка забезпечує найвищу 
швидкість фотосинтетичного транспорту електронів у хлоропластах і 
накопичення листками органічної речовини. Будь-які зміни обсягу і 
структури хлоропластів, викликані факторами середовища, відображають 
характер протікають в них біохімічних реакцій [4, 5].  

Метою нашої роботи є визначення взаємозв'язку показників 
фотоактивної поверхні та об’єму хлоропластів листків досліджуваних видів 
та вплив на них міського аерогенного середовища (на прикладі міста 
Запоріжжя). 

Об'єкти досліджень: липа серцевидна (Tilia cordata), клен татарський 
(Acer tataricum). Дослідження проводилися на дослідних ділянках м. 
Запоріжжя у травні-липні 2011 року Заводського та Шевченківського 
районів. За даними міської санітарно-епідемологічної служби найбільш 
забрудненими є Заводський район, відносно чистим – Шевченківський. 
Пріоритетними агентами повітряного басейну є діоксид сірки, діоксид 
вуглецю, сполуки азоту, фтору, ненасичені ароматичні вуглеводні тощо. 
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Для аналізу відбиралися листки з трьох моделей кожного виду. 
Вимірювання та підрахунки хлоропластів проводили на зрізах листків. 
Число хлоропластів в палісадній паренхимі фіксували на поперечних, а у 
губчастої - на тангентальний зрізах листя. Повторність вимірів 50-кратна. 
Довжину хлоропластів вимірювали по поздовжній, ширину - по поперечній 
вісі, а висоту визначали на хлоропластах, прилеглих до краю клітинної 
мембрани. Об'єм хлоропластів розраховували за формулою Чезаре, а 
розрахунок повної поверхні одного хлоропласта виробляли як для площі 
еліпсоїда [6].  

Як показали результати досліджень, хлоропласти палісадного і 
губчастого мезофіла листка чутливого виду Tilia cordata у нормі трохи різні 
за конфігурацією. У палісадної тканини вони мають більш видовжену, 
елліпсовидну форму, у губчастої - більші й округлі. Найбільш чутливі 
хлоропласти губчастої тканини, об’єм яких значно зменшився у відповідь 
на стресовий вплив газоподібних токсикантів. Причому ця реакція 
проявилася ще виразніше на ділянках Заводського району, де в клітинах 
нових листків сформувалися більш дрібні хлоропласти (в 2-4 рази) у 
порівнянні з контрольними. Зменшення розмірів хлоропластів відбувається 
головним чином внаслідок зменшення їх довгої осі, іншими словами, за 
рахунок скорочення, насамперед, числа ламел на пластид і, отже, 
скорочення числа гран у хлоропласті та ламел у грані. Найбільш активними 
фотосинтетично вважаються хлоропласти з ламелярною системою, 
ущільненою за рахунок збільшення числа дисків у гранах та гран у 
хлоропластах при високій впорядкованості структурних елементів 
усередині пластид [7, 8]. Мезофіл,  що сформувався у листках липи  
Заводського району характеризується значно більш дрібними 
хлоропластами. У клітинах палісадної тканини хлоропласти зменшилися по 
довжині, а у клітинах губчастої - по висоті і ширині. Поряд з різким 
скороченням обсягів окремих хлоропластів (в 2-5 разів) відбувається і 
зменшення поверхні (в 2-3 рази), що характеризує скорочення загальної 
фотоактивної поверхні клітини, яка відіграє важливу роль у поглинанні та 
перетворенні світлової енергії. У Заводському районі фотоактивна поверхня 
палісадної тканини липи зменшилася з 1185,24 до 940,42 мкм2. У 
Шевченківському дещо менше – з 1232,65 до 1189,21 мкм2. Губчатої 
тканини – у Заводському з 1276,86 до 932,18 мкм2, у Шевченківському з 
1195,53 до 1056,34 мкм2. 

Дослідження асиміляційного апарату відносно газостійкого виду Асеr 
tataricum показали, що і у цьому випадку хлоропласти клітин палісадної та 
губчастої паренхіми розрізняються по конфігурації. Клітинам стовбчатої 
тканини властиві більш витягнуті, еліпсовидні хлоропласти. Вони більш 
щільно розташовані у клітинах і майже вдвічі більші за обсягом, ніж 
хлоропласти губчастої паренхіми. Під впливом токсичних газів обсяг і 
поверхня хлоропластів, так само як і фотоактивна поверхня клітин 
змінилася. У клена татарського Заводського району фотоактивна поверхня  
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клітин палісадної тканини зменшилася з 1931,52 до 1902,20 мкм2. У 
Шевченківському спостерігалася дещо інша картина (з 1952,37 до 1695,75 
мкм2). Губчата тканина Заводського району з 837,33 до 1517,45 мкм2, у 
Шевченківському з 864,83 до 1078, 46 мкм2. 

Отже, у газочутливого виду Tilia cordata при надмірній дії аерогенного 
забруднення скорочується число і розміри хлоропластів, у відносно 
газостійкого виду Acer tataricum дія аерогенних токсикантів призводить до 
збільшення фотоактивної поверхні клітин у губчастої тканини і скорочення 
- у палісадного мезофіла. У обох випадках у відповідь на стресовий вплив 
формується листок з великим числом менших за обсягом хлоропластів.  

Структура хлоропластів є результатом переважного утворення тих чи 
інших сполук у реакціях з протилежно змінними швидкостями, то варто 
припустити, що саме таким шляхом відбувається авторегуляція структури і 
функцій хлоропластів як динамічної біохімічної системи, що постійно 
змінюються умовах зовнішнього середовища . Присутність у атмосфері 
фітотоксичних компонентів за своїми наслідками для фотосинтетичної 
системи рослин не є винятком. 
 

Література 
1. Узунова A. H., Мирославов Е. А., Буболо Л. С. Влияние сернистого газа на 

ультраструктуру мезофилла у Picea abies (L.) Karst, и Pinus silvestris L. в условиях 
экспериментальной газации//Экология. 1981. Т. 8. С. 18—23. 

2. Godzik S., Knabe W. Vergleichende elektronenmikroskopische Untersuchungen der 
Feinstruktur von Chloropiasten einiger Pinus-Arten aus den Industriegebieten an der 
Ruhr in Oberschlesien //Ргос. III Intern, clear air congr. 1973. P. 164—170. 

3. Malhotra S. Effect of SO2 on biochemical activity and ultrastructural organization of 
pine needle chloroplasts // New Phytol. 1976. Vol. 76, N 2. P. 239—245. 

4. Силаева А. М. Структура хлоропластов и факторы среды. – Киев: Наук. думка, 
1978. – 203 с. 

5. Кахнович Л. В. Фотосинтетический аппарат и световой режим. – М.: Наука и 
техника, 1980. – 144 с. 

6. Иванченко В. М., Маршакова М. И., Урбанович Т. А. Исследование взаимосвязи 
структуры (объема) и функций хлоропластов // Биохимия и биофизика 
фотосинтеза. – Иркутск, 1971. – С. 110—114. 

7. Цельникер Ю.Л. Физиологические основы теневыносливости растений. – М.: 
Наука, 1978. – 215 с. 

8. Банковский Ю. М., Галактионов В. А., Михайлова Т. Н. Графор: Графическое 
расширение фортрана. – М.: Наука, 1985. – 288 с. 

312



ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ УТИЛИЗАЦИИ  ВОДНЫХ ЭМУЛЬСИЙ 

ОТРАБОТАННЫХ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИХ  ЖИДКОСТЕЙ  
 

Е. Н. Хомякова1, О. С. Щетинская1, к.х.н., доц., 
 А. А. Пашаян2, д.х.н., проф. 

1Брянский государственный университет им. акад. И.Г. Петровского,  
2Брянская государственная инженерно-технологическая академия, Россия  

 
При механической обработке для предотвращения перегревания и 

коррозии металлов используют смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ), 
которые содержат борную кислоту, индустриальное масло, 
эмульгированное высшими карбоновыми кислотами (обычно олеиновой – 
C17H33COOH), и стабилизатор - этаноламин (ЭА). 

Существующие в настоящее время способы утилизации и/или очистки 
таких растворов сводятся к введению больших количеств кислот и 
коагулянтов, с целью разрушения устойчивых эмульсий. В результате, 
удаляют всплывающее на поверхность масло, а воду нейтрализуют и 
сбрасывают. «Очищенная» таким способом вода не удовлетворяет 
санитарным требованиям, так как в ней остается ЭА, который является 
азотсодержащей пищей для размножения в воде биомассы. 

Проведенные нами исследования [1-4] показали, что наиболее 
приемлемыми необходимо признать методы очистки воды, при которых 
снижение агрегативной устойчивости эмульсии достигается деструкцией 
ее стабилизатора - этаноламина. 

Азотистая кислота разрушает  первичный амин с выделением азота, а 
с третичными аминами в этих условиях  образуются сложные токсичные  
соединения [5]. 

 

 

Показано, что выход ацетальдегида (АА) составляет 85-87% от 
начального ЭА, что соответствует концентрации   этиленгликоля (ЭГ) 0,45 
г/л или 1800 ПДК [ПДК (ЭГ)= 0,25мг/л] и 1,9 г/л АА или 9500ПДК 
[ПДКАА =0,2мг/л, а ХПК (АА) = 1,82 мгО2л-1].  

Следовательно, такая вода нуждается дополнительной очистке. Так 
как эти вещества сильно гидратированы в растворе, то равновесные 
процессы, типа экстракция или адсорбция, не могут обеспечить высокие 
степени очистки воды. Поэтому мы считаем, что для удаления ЭГ и АА из 
воды целесообразнее их окислить.  
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В качестве окислителей могут быть рекомендованы перекись 

водорода, гипохлорит натрия, персульфаты калия и аммония. 
Экспериментально показано, что лучшим окислителем является 
персульфат калия. 
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Для снижения расхода окислителя, воду рекомендуется пропустить 

через сорбционную колонку с загрузкой из древесного угля. 
Перед  сбросом очищенного стока его целесообразно нейтрализовать 

оксидом кальция, так как при этом удается удалить из воды нерастворимые 
кальциевые соли.  

Если в качестве кислоты использовать ортофосфорную, то в осадке 
окажется смесь кальциевых солей фосфорной, серной, борной и олеиновой 
кислот, которая может быть использована как удобрение почвы. 
Очищенная по предложенной нами технологии вода содержит сульфат 
натрия, ацетат калия (ПДК не регламентированы), и ~ 0,04% сульфата 
кальция. ХПК (окисляемость) = 78 мгО2/л, общая жесткость 25 мг-экв/л,  
сухой остаток 2,5%. Раствор прозрачен в оптическом диапазоне от 300 до 
900нм. 

Стоимость очистки воды по предложенной нами технологии (см. 
схему 1) складываться из стоимости фосфорной кислоты, нитрита натрия, 
древесного угля, персульфата калия, оксида кальция и производственных 
затрат и составляет около 3,5 тыс. рублей за 1 м3. 
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На сьогоднішній день багато хто повернувся до використання так 
званих лікарських рослин як основного чи додаткового засобу лікування. 
Головним чином, така практика зумовлена наявністю в цих рослинах 
біологічно активних речовин - сполук, що мають різний вплив на організм: 
стимулюючій, профілактичний, лікувальний і навіть отруйний. Характер їх 
дії залежить від хімічної структури речовини, дози і способу її 
застосування. 

У деяких випадках дуже добре, коли замість хімічної речовини 
вживаються природні ліки, але необхідно бути впевненим, що лікарські 
трави не зазнали негативного антропогенного впливу, тобто – в них не 
накопичились шкідливі для людини речовини. Саме до таких хімічних 
речовин належать важкі метали, що можуть накопичуватись у рослинах у 
досить високих дозах. Для визначення рівня шкідливості рослин існують 
нормативи гранично допустимих концентрацій (ГДК) важких металів у 
рослинах, перевищення яких може негативно вплинути на людину.  

З метою дослідження хімічного складу лікарських рослин відібрані 
зразки подорожника, що реалізуються аптечною мережею на вміст у них 
важких металів та зроблене порівняння з ГДК.  

Подорожник великий – багаторічна трав’яна рослина з коротким 
тонким коренем, листя черешкові. Квітне з травня - червня до осені. Плоди 
спіють з червня - липня до осені. Біологічно активними речовинами у 
подорожнику являються пектин, іридоїди, флавоноїди і сапоніни. Пектин 
має ранозагоювальну властивість. Іридоїдний глікозид аукубін і продукти 
його розпаду мають виражену протизапальну дію. Сапоніни, пектинові 
кислоти, флавоноїди і оксикоричні кислоти спричинюють зниженню 
вмісту холестерину в крові і володіють гіпохолестеринемічною дією. 

Так як лікарські рослини не вживають у сухому вигляді також 
зроблено  відвар з подорожника, з метою перевірки його на вміст важких 
металів та зрівняти з сухими зразками. Для експерименту відібрано зразки 
листя подорожника, заготовлене Харківська обл. ТОВ Аптека “Лікарські 
рослини” та зроблено відвар цього ж подорожника, листя подорожника з 
м. Запоріжжя ЗАТ Фармацевтичної фабрики « ВІОЛА» та його відвар. 

Даний експеримент підтвердив, що лікарські трави, придбані в аптеці 
в екологічному відношенні безпечні для людини, не варто як альтернативу 
здійснювати самостійну заготівлю. Оскільки централізована заготівля 
таких трав має системний характер і не здійснюється хаотично, можна 
зробити висновок, що це сприяє збереженню біорізноманіття. 
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 Усе видиме середовище можна умовно поділити на дві частини: 
природне та штучне. Природне видиме середовище повністю відповідає 
фізіологічним нормам зору, так як природа «пристосувала» око «до себе». 
Зовсім інша справа – штучне середовище.  Воно все більше відрізняється 
від природного та у багатьох випадках протирічить законам зорового 
сприйняття людини. Потрібно враховувати, що насиченість постійного 
візуального середовища оглядовими елементами створює сильний вплив 
на стан людини, а особливо на орган зору. Звернемося до теорії сакад, яку 
використаємо задля пояснення поняття необхідної якісної сприйнятливості 
середовища та її впливу на загальний психоемоційний стан людини. 
Сакадою називається швидкий рух ока, який здійснюється мимовільно, 
тобто в автоматичному режимі. Очі безперервно сканують видиме 
оточуюче середовище, здійснюючи приблизно 120 сакад за хвилину. 
 Характер проходження сакад зумовлений діяльністю центральної 
нервової системи. Кожній людині властивий власний режим проходження 
сакад, який визначається трьома параметрами: інтервалом між сакадами, їх 
амплітудою і орієнтацією. Залежно від зовнішніх і внутрішніх умов 
параметри сакад мають властивість до зміни. Після кожної сакади око 
фіксує який-небудь зоровий елемент, і в мозок від фоторецепторів 
надходить інформація про побачене, мозок заспокоюється: була сакада, 
був елемент, елемент зафіксований. Коли ж оку практично немає на чому 
сфокусуватися, адже навколишнє візуальне середовище представляє собою 
тільки лінії, кути, великі прозорі плоскості, то внаслідок рухів ока в мозок 
надходять все ті ж однотипні сигнали, внаслідок чого мозок перебуває в 
стані повної розгубленості, а отже таке візуальне середовище є 
несприйнятливим для людини та її здоров’я [1]. 

 Візуальне середовище є несприйнятливим тоді, коли в умовах  
однотипності (гомогенності) та агресивності видимих полів штучного 
навколишнього середовища (голі стіни з бетону та скла, суцільні огорожі, 
переходи та асфальтове покриття, монолітне скло та дахи будинків, 
переважання однакових елементів, наприклад, ряди вікон на плоских 
стінах високих будинків, а також наявність сіток, решіток, шифера, 
гофрованого алюмінію) та при відсутності чи гострій недостачі природних 
форм та елементів (зелені насадження, зелені зони, парки, сади, ліси, 
сквери, квітники) створюється особлива неприємність для людини, тим 
самим посилюється негативний ефект на фундаментальні механізми зору, 
такі як автоматія сакад, бінокулярний апарат, конвергенція та зорові 
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центри, а також порушується зворотній зв’язок між сенсорним та руховим 
апаратами.  

 Об’єктом дослідження даної роботи є відеоекологічна 
сприйнятливість території м. Вінниці. В процесі дослідження було оцінено 
рівень відеоекологічної сприйнятливості міського середовища для десяти 
мікрорайонів м. Вінниці: Вишенька, Свердловський масив, Старе місто, 
Слов’янка, П’ятничани, Центр, Хутір Шевченка, Тяжилів, Замостя та Малі 
Хутори, що зводиться до розрахунку коефіцієнта відеоекологічної 
сприятливості [2],  а вже на основі отриманих результатів зроблено 
висновок про сприйнятливість та вплив видимого оточуючого середовища 
на людину.  

 Коефіцієнт відеоекологічної сприйнятливості  м. Вінниці 
коливається в межах 0,1 - 0,9. В то й же ж час відеоекологічні умови в 
різних частинах міста досить відмінні. Вищі значення коефіцієнта 
спостерігаються в центральних частинах міста. Це не випадково, адже саме 
ці частини є історичним центром міста, саме тут найбільші площі 
рекреаційних об’єктів загальноміського значення. До таких об’єктів 
належать територія центрального парку ім. Горького, зелених алей по 
вулиці Пирогова, набережної «Рошен», острівця зелені в прямому і 
переносному значенні слова – острова «Фестивальний» посеред річки 
Південний Буг, скверу Козицького. Від центру до периферії 
відеоекологічна оцінка території знижується. У Вінниці відносно 
підвищеними значеннями коефіцієнта (0,4-0,6) характеризується територія 
Свердловського масиву завдяки зеленим схилам берегів річки Пд. Буг, 
парку ім. О.І. Ющенка, території санаторію ВПС, нового мікрорайону 
Поділля, що є безпосередньо прилеглою до нього територією; у масиві 
сучасної забудови «Вишенька», де на 90 гектарах розмістився великий 
Парк Дружби Народів, тут же неподалік Вишеньські озера – улюблене 
місце відпочинку вінничан, а також Ботанічний сад на території 
Національного музею-садиби М.І. Пирогова; на території мікрорайону 
Замостя – територія музею-садиби М.М. Коцюбинського. Низькі ж 
значення коефіцієнта відеоекологічної сприйнятливості характерні для 
районів новобудов, старих житлових забудов, територій із однотипними 
магазинами по вулиці Київській, 40-річчя Перемоги, вулиць мікрорайону 
Київська, Тяжилів та інші.  
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ЛАНДШАФТНІ ОСОБЛИВОСТІ ОЗЕРА ЧОРНЕ ВЕЛИКЕ 
(ШАЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК) 

 
Б.М. Цвид, В.О. Мартинюк, к.г.н., ст. викл. 

Рівненський державний гуманітарний університет, Україна 
 

Ландшафтно-екологічні дослідження, що проводяться нами в межах 
Шацького національного природного парку (Шацький НПП), 
передбачають вивчення окрім суходільних геокомплексів й аквальні 
природні утворення, передусім озера.Важливим аспектом наших пошуків є 
облік озер, батиметричне знімання, морфометрична характеристика, 
вивчення термічного режиму, біотичного складу та особливостей донних 
відкладів водойм. Взимку нами проводяться гідрометричні проміри на 
водоймах та снігомірні вимірювання на водозборах, а влітку – власне 
ландшафтно-лімнологічні польові спостереження на конкретних озерах. 
Також нами залучаються фондові матеріали Рівненської ГРЕ та Літописи 
природи Шацького НПП. Кінцевим етапом таких досліджень 
передбачається створення ландшафтно-екологічних паспортів озер. 

Мета роботи – на прикладі оз. Чорне Велике Шацького НПП 
розкрити особливості ландшафтної структури природно-аквального 
комплексу (ПАК).Методикою дослідження слугували роботи з 
ландшафтознавства (Міллер та ін., 2002), ландшафтної екології (М. 
Гродзинський, 1993), лімнології (Якушко, 1981) та досвід ландшафтно-
лімнологічних досліджень (Мартинюк, 1998; 2000). 

Результати дослідження. Озеро Чорне Велике (рис. 1) територіально 
приурочене до Шацького ландшафту, що є складовою 
Верхньоприп’ятського ландшафтного району (Маринич та ін., 2003). 
Згаданий ландшафт сформувався на зандрових відкладах, підстелених 
мергелями і вапняками й ускладнений флювіогляціальними, приозерними і 
еоловими підвищеннями та пониженнями карстового і водно-ерозійного 
походження (Муха та ін., 1998).Генезис ландшафту тісно взаємопов’язаний 
з походженням озерних улоговин, у тому числі й оз. Чорне Велике, яке 
вважаємо карстового генетичного типу. 

Для створення ландшафтної карти нами здійснювалося батиметричне 
зніманні озера у першій декаді березня 2011 р. Було закладено чотири 
поперечних і два поздовжніх створи. На рис. 2 показано гідрографічний 
профіль створу 1, що знаходиться у південній частині водойми. 
Максимальна глибина води у цьому створі 3,0 м, а максимальна товща 
льоду 0,25 м. У створі 3 центральної частини улоговини, ближче до 
східного берега, відмічена найбільша глибина 4,8 м.За даними Літопису 
природи Шацького НПП максимальна глибина озера 6,0 м, яка нами не 
підтверджена. Результати проміру глибинстали основою складання 
батиметричної схеми озера масштабу 1:5000 (рис. 3). 
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Зона мішаних лісів 
Поліський край 
I.Область Волинського Полісся 
Ландшафтні райони:  
1. Верхньоприп’ятський 
2. Нижньостирський 
3. Любомльсько-Ковельський 
4. Маневицько-Володимирецький 
5. Колківсько-Сарненський 
6. Турійсько-Рожищенський 
7. Ківерцівсько-Цуманський 
8. Костопільсько-Березнівський 

Рис. 1 - Місце оз. Чорне Велике на схемі фізико-географічного районування Волинського 
Полісся ([Маринич та ін., 2003] з уточненням східної межі Верхньоприп’ятського району) 

 

Рис. 2 - Гідрографічний профіль створу 1 оз. Чорне Велике 

 
 

Рис. 3 - Батиметрична схема оз. Чорне Велике  
(зменшено з М 1:5000) 

Рис. 4 - Вигляд оз. Чорне Велике з 
космоса [запозичено з Google] 
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Рис. 5 -  Ландшафтна структура ПАК оз. Чорне Велике (зменшено з М 1:5 000) 
 

Влітку 2011 р. вивчався видовий склад рослинних угруповань 
водойми, термічні особливості, відбиралися проби донних відкладів для 
візуального й лабораторного аналізів, опрацьовували геолого-
геоморфологічні карти (1:50000) та геологічні профілі території 
дослідження. Важливим джерелом слугували матеріали про склад, типи і 
потужність сапропелевих відкладів озера (Шевчук, 1996; Захаренко та ін., 
2002). У результаті опрацювання польових і фондових джерел та аналізу 
космознімків (рис. 4) було складено цифрову ландшафтну карту ПАК оз. 
Чорне Велике (рис. 5) з використанням програмного забезпечення MapInfo 
7,5. 

Висновки. Уточнена площа ПАК оз. Чорне Велике становить 81,67 га. 
Розглядаючи озеро як складне акваурочище ми виокремили три 
аквапідурочища (рис. 5), а саме: І. літоральне (37,71% площі озера), ІІ. 
літорально-субліторальне (48,62%), ІІІ. субліторальне (13,67%). 
Найстрокатішу структуру має літоральне акваурочище, де нами виділено 
вісім ландшафтних контурів й чотири види аквафацій. В інших аквафаціях 
виокремлено лише по два види аквафацій. Суттєвих трансформацій 
зазнають аквафації 1.3-1.4 (загальна площа 11,23 га), що пов’язано з 
надходженням біогенних речовин з приаквальних урочищ 
водозбору.Седиментаційні процеси водойми з часом знівелюють невеличкі 
мікрозападини акваурочища 3.2. й залишиться лише один вид акваурочища 
3.1.Проведені нами дослідження відображають лише один із етапів 
майбутнього ландшафтно-екологічного паспорта озера. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ТЕХНОГЕННОГО ГИПСА В 
ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Л.И. Черныш 
Белгородский государственный технологический университет 

имени  В.Г. Шухова, Россия 
 

В настоящее время сложившаяся экологическая ситуация ведет к 
опасному загрязнению окружающей среды, нерациональному 
использованию природных ресурсов и представляет реальную угрозу 
здоровью современных и будущих поколений страны. Решением этой 
задачи является внедрение экологически чистых материалов на основе 
отходов производства, которые необходимы для создания оптимальных 
условий повседневной жизни, и при этом абсолютно безвредных для 
человека. 

К сожалению можно констатировать, что одним из самых мощных 
источников загрязнения жилых и общественных зданий являются 
строительные и отделочные материалы, применяющиеся в современном 
строительстве.  

В свете экологических требований строительные материалы на основе 
гипсового вяжущего имеют существенные преимущества по сравнению с 
другими традиционными материалами. По химическому составу гипс не 
токсичен, не выделяет при его переработке в окружающую природную 
среду углекислый газ. Уникально химическое превращение двугидрата 
сульфата кальция, позволяющее получить изделие из него с той же 
химической формулой, которая была заложена в природном минерале.  

Большое число многолетних исследований показывают, что при 
производстве гипсовых вяжущих веществ можно использовать 
техногенное гипсовое сырье в виде попутных продуктов других отраслей 
промышленности. Количество образующегося техногенного гипсового 
сырья превышает объем добываемого природного гипсового камня, а 
имеющиеся запасы позволяют полностью отказаться от его добычи. При 
этом необходимо учитывать и такие факторы, как необходимость 
затрачивать средства на хранение попутных продуктов производства, а 
занимаемые ими плодородные земли должны использоваться по своему 
прямому назначению. В настоящее время есть все реальные возможности 
использования техногенного гипсового сырья для производства гипсовых 
вяжущих материалов, а если по каким-то свойствам они не удовлетворяют 
требованиям сырьевых материалов гипсовой промышленности, 
необходимо незначительное вмешательство в технологический процесс 
основного производства, чтобы получать не отход, а высококачественный 
сырьевой продукт, отвечающий предъявляемым к нему требованиям. 

Несмотря на постоянно ужесточающиеся требования к охране 
окружающей среды, использование гипсосодержащих попутных 
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продуктов остается пока еще не велико.  
Белгородская область не располагает сырьем для производства 

гипсовых вяжущих веществ. Однако в регионе работает предприятие, в 
результате деятельности которого образуется техногенное гипсовое сырье 
– цитрогипс, который после дополнительного увлажнения вывозится на 
поля естественной фильтрации в черте города, общей площадью около 10 
га, где и хранится открытым способом.  

Только в условиях производства Белгородского завода «Цитробел» на 
1 т кристаллической лимонной кислоты образуется 1,3 т сухого 
цитрогипса, что составляет более 7 тыс. т в год, поэтому при увеличении 
производства лимонной кислоты с каждым годом увеличивается 
содержание отходов (рис.).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.  -  Накопление отходов на   ООО «Цитробел» (г. Белгород).                                 
 
Цитрогипс по структуре представляет собой тонкодисперсную 

механическую смесь светло-серого и серого цвета, влажностью 60% и 
более. Химический состав (масс. %): СаО – 31,7, SO3 – 45,69, Fe2O3 – 0,04, 
MgO – 0,04, Al2O3 - 0,12, СО2 - 0,05, гидратная вода – 21,23, двуводный гипс 
– 97,1%. По содержанию двуводного гипса (97,1%) цитрогипс 
соответствует  I сорту гипсового сырья (ГОСТ 4013-82. Камень гипсовый и 
гипсоангидритовый для производства гипсовых вяжущих). 

Поэтому целью данной работы было изучение возможности 
использования техногенного отхода – цитрогипса при производстве 
строительных материалов, заменив при этом природное сырье.  

На кафедре прикладной экологии БГТИ проводятся исследования 
возможности получения гипсового вяжущего из гипсосодержащих 
отходов. В мировой практике этот процесс осуществляют термическим 
обжигом сырья или автоклавированием, что влечет за собой большие 
энергетические затраты. Нами предложен способ безобжиговой 
безавтоклавной переработки цитрогипса Белгородского ООО «Цитробел» 
с использованием химического водоотнимающего средства - 
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концентрированной серной кислоты. Так как цитрогипсовая масса 
содержит 50–60% воды, то при добавлении серной кислоты происходит 
присоединение молекул воды к H2SO4 с выделением большого количества 
тепла . 

По литературным данным температура начала реакции дегидратации 
двуводного гипса составляет 107˚С. Поэтому разогрев смеси до 
определенной температуры может способствовать началу реакции. Для 
нейтрализации H2SO4 и повышения температуры реакции смеси 
необходимо добавлять небольшое количество негашеной извести CaO. 
Проведенная серия экспериментов доказала возможность получения 
гипсового вяжущего на основе цитрогипса.  

Для определения возможности изготовления строительных 
материалов на основе гипсового вяжущего были изучены его технические 
и прочностные характеристики (табл.). 

 
Таблица  - Технические характеристики полученного гипсового вяжущего 

Показатели Ед. 
измерен Гипсовое вяжущее 

Тонкость помола – остаток на сите №002, не 
более % 15 

Плотность кг/м3 2000-2100 
Насыпная плотность в рыхлом состоянии кг/м3 700-900 
Нормальная густота % 35-40 
Сроки схватывания теста нормальной густоты: 
начало - конец ч 0,5-2 

2-6 
Предел прочности на растяжение при изгибе 
образцов из теста нормальной густоты через 7 
суток твердения во влажных условиях 

МПа 1,0-1,5 

Предел прочности при сжатии через 28 суток 
твердения во влажных условиях МПа  

10-6 
Коэффициент размягчения  0,6 
То же через 28 суток твердения МПа 1,5-2,5 

 
По показателям, представленным в таблице видно что, полученное 

гипсовое вяжущее по своим характеристикам соответствует гипсовому 
вяжущему на основе природного сырья согласно требований ГОСТа и  
может быть использовано при производстве сухих строительных смесей. 

Подводя итог можно сделать вывод, что выполненная работа является 
примером рационального подхода к вопросу комплексного использования 
техногенного сырья, являющегося отходом производства.  

Использование гипсосодержащих отходов, ежегодный объем которых 
во много раз превышает добычу природного гипсового сырья, позволит 
экономить природное гипсовое минеральное сырье и одновременно 
решать вопросы охраны окружающей среды. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ  
В  ПРОИЗВОДСТВЕ КЕРАМЗИТА 

 

А.Н. Черняев,  Т.А. Василенко, к.т.н., доц. 
Белгородский государственный технологический университет 

им. В.Г. Шухова, г. Белгород, Россия 
 

В общей массе токсичных отходов промышленного производства зна-
чительную часть составляют производные нефти. Во многих крупных го-
родах развитых стран сосредоточены предприятия машиностроительной, 
химической, металлургической, нефтеперерабатывающей, судостроитель-
ной и других отраслей промышленности, потребляющих нефтепродукты в 
виде топлива, смазочных масел, консистентных смазок, промывочных 
жидкостей. Предотвращение загрязнения природной среды нефтью и про-
дуктами ее переработки – одна из сложных и многоплановых проблем ох-
раны природной среды. Ни один другой загрязнитель, как бы опасен он ни 
был, не может сравниться с нефтью по широте распространения, числу ис-
точников загрязнения, величине нагрузок на все компоненты природной 
среды. Одной из проблем, резко снижающей экономическую эффектив-
ность утилизации отработанных моторных масел, являются большие рас-
ходы, связанные с их сбором, хранением и транспортировкой к месту пе-
реработки. Физико-химические методы восстановления масла нашли весь-
ма широкое применение. К ним относят коагуляцию, адсорбцию и селек-
тивное растворение содержащихся в масле загрязнений. 

В работе исследовалась возможность применения отработанных масел 
и нефтешлама в качестве вспучивающей добавки в производстве керамзи-
та. В РФ действует ГОСТ 21046-86 «Нефтепродукты отработанные. Общие 
технические условия», который распространяется на нефтяные масла и 
нефтяные промывочные жидкости, а также смеси нефти и нефтепродуктов, 
образующиеся при зачистке средств хранения, транспортирования и извле-
каемые из очистных сооружений и нефтесодержащих вод. Массовая доля 
механических примесей, %, не более –1,0, а доля воды – не более 2,0.  

Отработанные смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ) также со-
держат нефтепродукты и в работе использовали метод коагуляции для их 
удаления из раствора. Сущность метода заключается в добавлении к отра-
ботанным СОЖ  растворов коагулянтов (сульфат алюминия и Ferix) и 0,2% 
раствора флокулянта  (Zetag 8180) с последующим отстаиванием. Обра-
зующийся нефтешлам, как и нефтепродукты вводили в состав шихты до 
1% для получения керамзита. Влажность для формовая  – 25%. 

В качестве объекта исследования для производства керамзитового 
гравия выбрана глина Терновского месторождения Белгородской области. 
Данная глина в настоящее время используется для производства керамзита 
в г. Белгород.  
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Глинистая составляющая монтмориллонитовой глины представлена  
анортитом СаAl2Si2O8 d (Å) = 6,37; 5,01; 4,49; 4,27; 3,35; 3,2; 2,99; 2,56; 
2,45;  2,36;  2,32;  2,137; 1,93; 1,77; 1,7009; кальцитом СаСО3 d (Å) = 3,24;  
2,28; 2,09; 1,8519;  1,66; нонтронитом (разновидность монтмориллонита) 
(Fe,Al)2[Si4AlO10][OH]2·Na2(H2O)4 d (Å) =10,1; 3,47;  3,04;  2,2378;  2,03; 
1,98; 1,75; монтморрилонитом (Ca,Na)(Mg,Al,Fe)2[(Si, Al)4O10](OH)2nH2O d 
(Å)= 15,78; 12,4499; 1,88; глауконитом K2O·MgO·4Fe2O3·10SiO2·nH2O d (Å) 
=  10,84; 2,93; 2,16; 1,89;  1,8207. Химический состав глин Терновского ме-
сторождения для производства керамзита приведен в табл. 1, фракционный 
состав – в табл. 2. 

 

Таблица 1 - Химический состав глин Терновского месторождения,  
% по массе 

SiO2 AL2O3 Feобщ FeO Fe2O3 TiO2 CaO MgO SO3 R2O

67,47 12,91 5,48 0,44 0,75 0,75 2,76 1,44 0,48 2,38

 
Таблица 2 - Фракционный состав глин Терновского месторождения 
Размер агрегатов, мм,  и их содержание, % от массы воздушно-сухой  глины  

> 1 1,0–0,25 0,25–0,2 0,2–0,14 0,1–0,14 0,08–0,1 0,063–0,08 ≤ 0,063 
75,3 20 1,1 1,05 1,6 0,4 0,3 0,25 

 
Образцы формовались с использованием формовочного станока и об-

жигались при трех заданных температурах: 1100о С, 1140 о С и 1200 о С.  
В результате испытаний были получены следующие характеристики 

опытных образцов керамического гравия: водопоглощение, насыпная 
плотность, прочность при сдавливании в цилиндре и др.  

Образцы с использованием Терновской глины с добавкой нефтешлама 
и отработанных масел до 1% соответствуют требованиям ГОСТ 9757-90  
«Гравий, щебень и песок искусственные пористые. Технические условия». 

Реализация содержащихся в работе рекомендаций позволит сократить 
потребление природных ресурсов, уменьшить антропогенную нагрузку на 
биосферу вследствие сокращения количества образующихся нефтесодер-
жащих отходов при одновременном снижении себестоимости производст-
ва керамзитового гравия. 
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ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ МІСЬКИХ ҐРУНТІВ 
ДОНЕЦЬКОГО ПРИАЗОВ'Я 

 
О.Г. Шеховцева 

Мелітопольський державний педагогічний університет 
 імені  Б. Хмельницького, Україна 

                                            
Екологічний моніторинг забезпечує комплексну систему 

спостережень, оцінку функціонування цілісності екосистем і прогнозу змін 
навколишнього середовища. Стан міських ґрунтів має найважливіше 
значення для оцінки сучасного стану едафотопу. Це обумовлено 
унікальністю екологічних функцій ґрунтового покриву.  

Виникнення усе більш небезпечних конфліктних ситуацій між 
природними і антропогенними сферами пов'язане із бурхливим зростанням 
промислової діяльності й забрудненням довкілля. Середовище 
промислового міста відрізняється своєрідністю основних екологічних 
чинників, а також специфічним техногенним пресингом.  

У сучасних наукових розробках значна увага приділяється 
антропогенним перетворенням екосистем урбанізованих територій, які 
характерні для промислово-розвинених регіонів. Пріоритетною проблемою 
екологічного моніторингу, являється вивчення важких металів (ВМ), які 
потрапляють із різних природних  або техногенних джерел у ґрунт.  

Надзвичайно важливо вивчення педосфери, її сучасного стану і змін 
під впливом антропогенної діяльності, оскільки ефективний захист 
довкілля від полютантів, які характеризуються циклічністю і фіксуванням 
у ґрунті, неможливе без достовірної інформації локального моніторингу 
про забруднення міських екосистем. 

Предметом контролю ґрунтів є передусім їх зміни, які викликані 
діяльністю людини. Аналіз фізико-хімічних властивостей ґрунту дозволяє 
прогнозувати процеси акумуляції й міграції ВМ в екосистемах. Таким 
чином, виникає необхідність проведення моніторингу довкілля, зокрема 
досліджень в області впливу ВМ та встановлення взаємозв’язку між 
досліджуваними геохімічними показниками  і параметрами забруднення. 

З цією метою проведено локальний моніторинг на прикладі міста 
Маріуполя, як пріоритетного центру чорної та кольорової металургії, 
машинобудування й металообробної промисловості Донецького Приазов’я. 
Відповідно до матеріалів Міжнародної конвенції за оцінкою дії на довкілля 
(1991), чорна та кольорова металургія віднесені до екологічно небезпечних 
і є джерелом ВМ  І, ІІ класу небезпеки. 

У зв'язку з чим визначено рівень концентрацій 
внутрішньопрофільного розподілу ВМ (Pb, Сu) у ґрунтах, та проведено  
регресійний аналіз даних з використанням програми Statistica 6. Вивчена 
модель зв'язку між ВМ (Pb, Сu)  і деякими ґрунтовими показниками.  
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Розглянута покрокова множна регресія, значення коефіцієнту моделі 
для Pb = – 113,49 + 17,23*рН. Коефіцієнт моделі для Cu = – 17,01+ 0,77*Il  
– 0,3290*Glina. Отримані рівняння кореляції демонструють залежність 
аналізованих параметрів і підтверджують багатофакторність впливу 
середовища на міграцію й акумуляцію ВМ у досліджених варіантах. 

Зональні ґрунти містять середні показники концентрацій Pb (12,25 
мг/кг) і Сu (2,39 мг/кг) нижчі  в порівнянні з урбанізованими ландшафтами, 
які мають наступні рівні концентрацій ВМ: Сu - 3,85 мг/кг в межах 
варіацій від 1,58 до 12,38 мг/кг (4,13 ПДК) та Pb – 31,66 мг/кг з 
коливаннями від 7,85 до 58,16 мг/кг (1,82  ПДК). 

Генезис чорноземів району досліджень тісно пов’язаний із 
життєдіяльністю степової рослинності в умовах помірно посушливого 
клімату. Середній вміст гумусу в досліджуваних ґрунтах  від 4 до 5%, 
азоту – 0,2-0,3%, що відповідає географічній зональності для чорноземів 
звичайних. 

Чорноземи міських ґрунтів району досліджень мають як зональні 
ознаки, так і специфічні фізико-хімічні, морфологічні зміни, які характерні 
для урболандшафту. За градацією гранулометричного складу верхній 
ґрунтовий горизонт представлено  важким суглинком з перевагою мулких 
часток і крупно-пилевої фракції. 

Фізичні властивості фракцій ґрунту істотно розрізняються між собою. 
Визначення механічного складу як чинника, який обумовлює фільтраційні, 
акумуляційні та інші властивості ґрунтів надало можливості визначити ряд 
характерних особливостей для територій, які знаходяться під техногенним 
впливом.  

Найбільше значення для формування важливих фізичних і хімічних 
властивостей ґрунтів має мулка фракція, яка сприяє посиленню їх 
сорбційних функцій. Вміст фізичної глини для гумусових горизонтів 
досліджених варіантів коливається в межах 49-60 %. У більшості 
досліджених варіантів  фракція мулу переважає і характеризується 
приблизно однаковим вмістом (26,74%).  

Встановлено, що виконується функція сорбційного бар'єру для міді, 
унаслідок високого вмісту мулкої фракції гранулометричного складу. На 
це вказує  позитивний зв'язок (r = 0,50) між кількістю Cu і вмістом мулкої 
фракції в гумусовому горизонті. Pb знаходиться у слабкій зворотній 
кореляційній залежності від цього показника (r = -0,36). 

Визначено, що в гранулометричному складі поверхневого шару 
ґрунтів на піщану фракцію припадає від 8 до 33%. Чим вище  зміст цих 
фракцій, тим більше фільтраційна можливість і, відповідно, нетривала 
затримка забрудників у ґрунтовому горизонті.  

Результати варіантів досліджуваних ґрунтів уздовж трас і району 
впливу металургійних комбінатів свідчать про їх мінімальну (8-19%) 
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фільтраційну здатність. Ці факти надають можливість  прогнозування 
відносно слабкого виконання цими ґрунтами  санітарної функції.  

Проаналізувавши зв'язок просторових особливостей складу й 
властивостей міських ґрунтів та зональних територій по їх профільній 
диференціації спостерігається зменшення вмісту гумусу, вуглецю й азоту. 
Простежується пряма кореляційна залежність між вмістом гумусу і 
відстанню  від верхнього горизонту пошарово до 90 см (r/max = 0,89/0,99). 

Накопичування валових форм свинцю урболандшафтами міста 
Маріуполя пов’язане з кількістю гумусу, що підтверджує коефіцієнт 
кореляції  r = +0,53. Оскільки свинець формує досить стабільні хелати з 
органічними лігандами то максимальна кількість його зосереджена у 
верхніх шарах ґрунтів найбільш багатих гумусом. 

На розподіл ВМ впливає й величина рН ґрунтового розчину. 
Співставлення профільного розподілу рН виявило підлуговування реакції 
ґрунтового середовища на всіх рівнях (до 90 см). Для ґрунтів, сформованих 
під впливом процесів урбанізації, характерне зміщення рН у лужну 
сторону.  

Збільшення величин рН може бути пов'язане з седиментацією пилу 
або аерозолю від великої кількості будівельних та промислових об'єктів, 
що відповідає відомим у науковій літературі дослідженням аерогенного 
впливу на  хімічні показники ґрунтів.  

За період 2008-2011 років у ґрунтах м. Маріуполя значення активної 
концентрація іонів водню в середньому досягла 8,20 (max = 8,53) та 
збільшилась на 2,77%. Негативні екологічні процеси призводять до зміни 
ґрунтової реакції, а систематичність і тривалість подібних забруднень 
обумовлюють стійкість тренду міських ґрунтів щодо підлуговування.  

З підвищенням рН збільшується поглинання катіонів Pb, що 
обумовлено утворенням у лужному середовищі нерозчинних гідроксидів 
та солей цього металу. Встановлена пряма кореляційна залежність між 
показниками концентрацій свинцю та актуальної кислотності, яка складає 
0,55.  

Виявлені  ділянки специфічного промислового забруднення ВМ на 
прикладі свинцю та міді. Еколого-геохімічні властивості акумулятивного 
горизонту ґрунтів, такі як вміст гумусу, сума фракцій, що формує фізичну 
глину, рН – свідчать про депонуючу здатність акумулятивного горизонту 
ґрунтів, що вказують на його техногенну трансформацію.  

 Для вивчення ґрунто-поглинаючого комплексу важких металів 
необхідно підходити до проблеми комплексно, розглядаючи не лише вміст 
самого металу, але й умови які  формуються у процесі техногенезу. 
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ВТОРИННЕ ЗАБРУДНЕННЯ БУЗЬКОГО ЛИМАНУ 
ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ ЯК НАСЛІДОК РОЗВИТКУ 

ЕВТРОФІКАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 
 

О.О. Шумілова, Г.Г. Трохименко, к.б.н., доц. 
Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв, Україна 

 
 Мета даної роботи – на підставі власних дослідів та даних постів 

моніторингу поверхневих вод оцінити вплив явища евтрофікації на 
вторинне забруднення важкими металами (ВМ) Бузького лиману. Для 
дослідження було обрано даний водний об’єкт, оскільки він відчуває 
найбільший вплив джерел техногенного забруднення серед водойм 
Миколаївської області. Безпосередньо на березі лиману розташовані 
кораблебудівні та кораблеремонтувальні підприємства, інші промислові 
установи. Сюди ж скидаються стічні води міста і підприємств, які 
знаходяться вздовж узбережжя. Наслідком забруднення великою кількістю 
різноманітних джерел є виникнення негативної екологічної ситуації, яка 
склалася відносно водних ресурсів Бузького лиману. Води лиману 
характеризуються високим рівнем трофосапробності, а також значною 
кратністю перевищення ГДК ВМ.  Для оцінки взаємозв’язку між 
процесами евтрофікації та забруднення поверхневих вод Бузького лиману 
ВМ досліджувалися показники якості вод, проби яких відбиралися 
щомісяця протягом  2010 р. Кореляційна залежність визначалася між 
наступними показниками: БСК5 – РО4

3-; РО4
3- – Fe, Cu, Zn. Були 

проаналізовані проби 11 контрольних пунктів, що знаходяться поблизу 
основних джерел забруднення водойми.  

 Кореляційні залежності між обраними показниками перевищень ГДК 
у пробах води, відібраних у даних точках, наведені на рис.   
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Рис. - Кореляційна залежність вмісту фосфатів та значень БСК. 
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З вищенаведеного графіку можна побачити, що вміст РО4

3- та 
значення БСК5 знаходяться у прямій кореляційній залежності, що цілком 
відповідає  загальним теоретичним уявлення про взаємозв’язок цих 
показників як індикаторів органічних забруднень водного об’єкту. Між 
вмістом у воді РО4

3-  та  Fe  прослідковується пряма кореляційна 
залежність з травня по вересень. Це можливо пояснити переходом Fe  з 
донних відкладень за рахунок розчинення оксигідрату заліза (ІІІ) у 
відновних умовах і, відповідно, ВМ, попередньо сорбованих на ньому. 
Завадити цьому процесу можливо завдяки аерації придонних шарів води, 
що дозволить позбавитися надходженню ВМ з донних відкладень. 
Взаємозв’язок між вмістом РО4

3-  та Cu має суттєві відмінності у 
порівнянні з аналогічною кореляційною залежністю «РО4

3-  - Fe». Так, у 
березні-травні дані показники обернено пропорційні, а у липні-листопаді 
виявлена прямо пропорційна залежність. Таку сезонну зміну  можна 
пояснити тим, що в саме в цей час збільшується надходження ВМ та 
органічних речовин з поверхневим стоком, талими водами тощо, які у 
холодний період року мають більшу «вимиваючу» здатність. 
Неможливість виявити кореляцію для  Zn можна пояснити 
нерівномірністю його надходження у Бузький лиман від певного виду 
джерел.  

Загалом, виявлені кореляційні залежності свідчать про значний, але 
нерівнозначний вплив явища евтрофікації на вторинне забруднення 
водойми важкими металами. Дана залежність може бути або прямо 
пропорційною протягом усього року (як для заліза загального), так і 
оберненою в залежності від сезону року (як для міді). Найвищий рівень 
кореляції виявляється у літні місяці, що також є важливим аргументом на 
користь евтрофікації як причини вторинного забруднення водойм. 

Проведено оцінку впливу евтрофікаційних процесів та забруднення 
важкими металами на стан Бузького лиману. Визначено кореляційну 
залежність між вмістом фосфатів та концентрацією у воді заліза загального 
та міді. Встановлено, що між вмістом у воді фосфатів та концентрацією Fe  
прослідковується пряма кореляційна залежність з травня по вересень. 
Кореляційна залежність між вмістом фосфатів та Cu обернено пропорційна 
у  період з березня по травень і прямо пропорційна з липня по листопад. 
Досліджувані метали за ступенем зменшення концентрації у водному 
об’єкті можна розташувати у наступному порядку: Fe, Cu, Zn. 

Отримані результати свідчать про необхідність вживання заходів, 
спрямованих на попередження забруднення та подолання його наслідків. 
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ПОКРАЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ  
ЗА РАХУНОК ЗМЕНШЕННЯ ВИКИДІВ МЕТАНА 

 
Д.В. Шустова, Є.О. Воробйов, к.т.н, проф. 

Автомобільно-дорожній інститут Донецького національного 
 технічного університету, м. Горлівка, Україна  

 
На шахтах загальні ресурси метану у вугіллі 1,2 трлн. м3, а з 

урахуванням газу і в породах, ця цифра досягає 25 трлн. м3. Однак, 
представляючи один з найперспективніших потенційних джерел енергії, 
метан сьогодні є лише джерелом постійної небезпеки для шахтарів, а 
також одним з найбільших забруднювачів навколишнього середовища. 

Використання шахтного метану дає серйозні екологічні переваги. В 
Україні каптіювання (уловлювання та утилізація) шахтного метану може 
істотно скоротити обсяги його виділення в атмосферу вугільними 
підприємствами. У 2004 р. в результаті роботи вугільних підприємств 
виділилося 1221 млн. м3 метану. З цього обсягу близько 357 млн. м3 (29 %) 
каптованого системами дегазації шахт і лише 179 млн. м3 було 
використано. Таким чином, близько 1042 млн. м3 метану викинуто в 
атмосферу. Реалізація проектів з видобутку шахтного метану в Україні 
дозволить скоротити його викиди в атмосферу вугільними 
підприємствами. 

Виконання цих умов дасть для України можливість у широкому 
масштабі використовувати нетрадиційні енергоресурси: метан вугільних 
пластів і природний газ малих родовищ, що дозволить знизити 
напруженість паливно-енергетичного комплексу. 

Огляд способів впливу на вуглепородного масив з метою видобутку 
метану показав, що найбільш ефективними і безпечними є гідродинамічні 
способи. До їх числа відносяться гідророзрив, гідророзчленування, 
кавітація та інші. 

Параметри процесу гідродинамічної дії (ГДД): тиск нагнітання - до 7 
МПа; тиск скидання - 2-5 МПа; час скидання - 0,1-1,0 с. Експериментальні 
роботи було виконано в об'ємах, які дозволили оцінити ефективність 
пропонованого способу. Для цього проводилося ГДД через технологічні 
свердловини завдовжки 37-65 м а потім - проведення виробок по 
обробленим зонам з оцінкою напружено - деформованого стану масиву і 
ефективності ГДД за параметрами акустичного сигналу. Роботи велися в 
наступній послідовності. Встановлювався сейсмоприймач в породах 
покрівлі на відстані 1-2 м від вибою (рис.) і наносилися серії ударів в 
лівому і правом кутках, а також в середині вибою. Імпульсні сигнали 
записувалися і оброблювалися за допомогою програми «Буріння довгих 
свердловин» комплексу «Прогноз 4.0». Потім приступали до буріння 
технологічної свердловини для ГДД. 
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Рис. - Схема розташування обладнання для ГДД: 
1 - вугільна частина технологічної свердловини; 2 - породна частина 

технологічної свердловини; 3 - обсадна труба; 4 - пристрій гідродинамічної 
дії (ПДГ); 5 - манометри; 6 - високонапірний рукав подання робочої 
рідини; 7 - насоси; 8 - пульт дистанційного керування; 9 - високонапірний 
рукав управління ПГД; 10 - рукав насоса; 11 - протипожежний 
трубопровід; 12 - давач апаратури газового контролю; 13 - сейсмоприймач; 
14 - підземний блок апаратури АПСС-1. 

 
Технологічна свердловина бурилася на вугільний пласт через породи 

покрівлі або фунту пласта. Місце закладання свердловини визначалося з 
можливості установки бурового верстата із заданим розворотом бурової 
каретки. Гирло свердловини розташовувалося на відстані не менше 0,5 м 
по нормалі від вугільного пласта. Свердловину бурили так, щоб вона 
увійшла до вугільного пласта на відстані не менше 10 м від забою виробки. 
Буріння технологічної свердловини здійснювалося поетапно: спочатку - 
буріння свердловини діаметром 76 мм; потім - розбурювання порідної 
частини свердловини до діаметру 150 мм. Контроль над процесом буріння 
технологічних свердловин здійснювався за параметрами акустичного 
сигналу, що виникає при дії бурової коронки на вибій свердловини. 
Основу контролю складає нормативний спосіб визначення величини зони 
розвантаження привибійної частини гірничого масиву відповідно до СОУ 
10.1.0074088.011-2005 «Правила ведення гірничих робіт на пластах, 
схильних до газодинамічних явищ». Реєстрація акустичного сигналу 
здійснювалася сейсмоприймачем (у складі підземного блоку апаратури 
АПСС-1), встановленому в шпурі глибиною 1 м на відстані 1-2 м від 
забою. Через пульт управління блок підключався до лінії зв'язку, по якому 
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сигнал поступав в приймальне обладнання апаратури АПСС-1, де він 
демодулювався, посилювався і передавався в комп'ютер для обробки. При 
бурінні свердловини діаметром 76 мм через кожен метр гірничий майстер 
повідомляв операторові довжину свердловини. Обробка акустичного 
сигналу виконувалася поінтервально. Після розбурювання свердловини до 
діаметру 150 мм повторювали процедуру імпульсного збудження і запису 
акустичних сигналів через сейсмоприймач, встановлений в породах 
покрівлі на відстані 1-2 м від вибою. Обробка акустичних сигналів 
дозволила оцінити зміну зони привантаження і коефіцієнту 
викидонебезпеки вугільного пласта по довжині свердловини. 

Далі робилося обсадження порідної частини технологічної 
свердловини шляхом послідовного з'єднання труб діаметром 102-114 мм. 
Останнім до обсадних труб під'єднувався колектор з фланцем, який 
додатково закріплювався за допомогою анкерів. Відстань від фланця до 
забою виробки складала не менше 0,5 м. Тампонаж затрубного простору у 
свердловині здійснювався цементно-піщаним розчином за допомогою 
стислого повітря. Після твердіння тампонажного розчину проводився 
монтаж устаткування для ГДД. На фланець колектора встановлювався 
пристрій гідродинамічної дії, який через пульт дистанційного керування 
з'єднувався з насосними установками. Пульт дистанційного керування 
встановлювався на відстані не менше 30 м від вибою виробки. 

У свердловину подавали робочу рідину. При досягненні у свердловині 
робочого тиску 2-3 МПа здійснювалося різке скидання рідини із 
свердловини. Після закінчення скидання свердловина закривалася. Таким 
чином, здійснювався один цикл дії. Далі цикли повторювалися до виходу зі 
свердловини розрахункової кількості вугілля (до 2 % від маси вугілля, що 
залягає в зоні розвантаження, яка утворюється після ГДД) і початку появи 
в робочій рідині помітної кількості тонких фракцій. Після чого тиск 
нагнітання-підвищували до 7 МПа, і дія здійснювалася до початку 
освітлення робочої рідини, що виходить зі свердловини. Це 
супроводжувалось припиненням газовиділення зі свердловини, що 
свідчило про утворення в масиві газонепроникного шару. Потім ГДД 
припинялася. Спостереження за концентрацією метану в атмосфері 
виробки проводилося за допомогою апаратури АГК. 

Впровадження гідродинамічного впливу дозволить виключити 
зупинки виїмкової ділянки за газовим фактором, підвищити темпи ведення 
гірських робіт і концентрацію метану в дегазаційних свердловинах, 
знизити кількість метану, що надходить у гірничі виробки і земну 
поверхню. 
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